
٢

٢٩/٠٤/٢٠٠٩
٠٦١٠/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٤/١٢/٢٠١١
٢٥٢٦٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 13/00

)جمھوریة مصر العربیة(محمد فوزى عبد المجید البدیوى/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

لمجید البدیوىمحمد فوزى عبد ا/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

بوابة الرى الذكیة (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا اإلخت ة علق ھ رى الذكی ة ال ارة . ببواب ى عب روھ ى شكل قرص دائ ة عل ن عوام متصل ىع
داخلھا ذو اتجاھین بواسطة دائرة كھربیةبموتور كھربى ة والعوامة ب اتیح توصیل كھربی دحرج مف تت

اح التوصیل "الكھربیة تقوم االسطوانة بوظیفة علیھا اسطوانة معدنیة وبواسطة الدائرة شغیل " مفت لت
ة رى ور المتصل ببواب یة"الموت ا " رأس وم بفتحھ اأفیق سوب المی ق من ى یتحق ا حت وهو غلقھ ب المطل

.حتى نھایتھا" الترعة " من فم المسطح المائى ًلتلبیة احتیاجات الرى ابتداء"منسوب تصمیمى "

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٢٢

١٩/١٠/٢٠٠٩
١٥٣٩/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03 D5/00, 5/10

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد الحمید على حسین محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید على حسین محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

ماكینة سیفون أوتوماتیك (54)
١٨/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  رد أوتوماتیكی ة ط راع بماكین وع االخت ق موض یفون أوتوماتی(یتعل ار) كس ل بتی یعم
ات ) أمبیر٣.٥–فولت ١٢( ارات أو الھیئ وق أسطح العق د وضعھا ف یولد من الخالیا الضوئیة بع

: والمصالح الحكومیة ، وتتكون من أربعة أجزاء ھى 
٠الرداخ أو الفایظ -١
٠) حنفیة التغذیة(العوامة -٢
٠الحساس -٣
٠لوحة التحكم وزر بدء التشغیل -٤

یكیة أو الكترونیة تعمل بمجرد الضغط على زر التشغیل لتصریف المیاه وھذه وھذه األجزاء أوتومات
اة  اه أساس الحی دار المی رة التلف وإھ سریب وكث الماكینة خالف الماكینات السابقة وھى ظاھرة الت
ا من  ة تمام اه وآمن ت أى ضغط می بة للعمل تح ة فھى مناس ة الحالی ًوذلك فى الماكینة األوتوماتیكی

٠أى ماس كھربى احتمال حدوث

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٣

٢٢/١١/١٩٩٩
١٤٩٢/١٩٩٩
٢٠١١أبریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M16/00 & A61M16/04

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد خالد محمد عبد المعطى / الدكتور  ٠١
٠٢

(71)

محمد خالد محمد عبد المعطى / الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز قیاس صالبة النسیج الحى ومقاومتھ لمرور التیار ونشاطھ الكھربائى (54)
٢١/١١/٢٠١٩وتنتھى فى ٢٢/١١/١٩٩٩تبدأ الحمایة من 

ائى یتعلق ھذا اإلختراع بجھاز لقیاس المقاومة المیكانیكیة للنسیج وقیاس مقاومتھ لمرور التیار الكھرب
ویتكون الجھاز من جسم اسطوانى ورأس مدبب . وجھاز لقیاس النشاط الكھربى أثناء عملیات أخذ العینة 

. ثاقب یستخدم أثناء أخذ العینة لتمییز نوع النسیج قبل قطعھ وتوقع طبیعة المرض بالنسیج 

(57)

ة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــ
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٤

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

٢٠٠٨/ ٠٩/ ٠٣
١٤٧٧/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٠

A62C2/ 06& F17C13/ 12Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریھ مصر العربیة(حسام عبد هللا حسن عبد هللا  .  أ

(72)٠١
٠٢
٠٣

حسام عبد هللا حسن عبد هللا  . أ

(73)٠١
٠٢

(74)٠١
٠٢
٠٣

(30)
براءة اختراع  (12)

جهاز مانع انفجار أنبوبة البوتاجاز (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى  ٠٣/٠٩/٢٠٠٨الحمایة من  تبدأ 

یتعلق موضوع اإلختراع بجهاز مـانع أنفجـار أنبوبـة البوتاجـاز وهـو عبـارة عـن حـساس یـتم تركیبـه ببلـف (57)

أســطوانة الغــاز الغــرض منــه عنــد ارتفــاع درجــة حــرارة االســطوانة أكثــر مــن الــالزم ومــا یترتــب علیــه مــن 

ع فــى ضــغط الغــاز یتخطــى الحــد األقــصى لتحمــل جــسم االســطوانة ومــا یترتــب علیــه مــن حــدوث ارتفــا

انفجار فإن الجهاز الجدید فى هذه الحالة سوف یقوم بإخراج كمیة من الغـاز إلـى خـارج االسـطوانة لمنـع 

.انفجار جسم االسطوانة للحفاظ على ضغط الغاز داخل االسطوانة فى مستوى أقل من الحد

الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل
والصور المرفقة بالطلب



٢٥

١٧/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٤٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٩١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B61B 1/02

)جمھوریة مصر العربیة(عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

حاجز األمان ألرصفة مترو األنفاق (54)
١٦/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ اق عل رو األنف فة مت ان ألرص اجز األم ارال. بح و عب اجز ھ اجز ةح ن ح ؤمن ع م
اع  ون بأرتف اق ویك رو األنف فة مت ل ألرص م١٣٠بالكام ول س ون بط یف ویك طح الرص ن س ا م ًتقریب

ره  رو وقط یف والمت ین الرص وص ب ساحة الخل ى م ل ف یف ویعم ن ٥الرص ون م ا ویتك م تقریب :             ًس
كولین -١ واب باس ویش -٢أب واء -٣س زین الھ ك لتخ واء -٤تن ة الھ ك لتنقی س -٥تن مام ذو خم ص

ارج  ى -٦مخ صدر كھرب طوانى -٧م بس أس راطیم وو-٨مك الت خ بض -٩ص رى              -١٠مق مج
اب -١٣وسائل تثبیت خرسانیة -١٢صمام دوار -١١ مساعدین وتعمل ھذه الماكینة عندما یكون الرك

أتى القطار  دما ی ا عن ل أوتوماتیكی اب ویعم على الرصیف یكون أمامھم حاجز أمان مانع ألنزالق الرك
زل الحاجز على الرصیف یكون بالفعل الحاجز مرفوع وعندما یق ى الرصیف ین ھ عل رو بأكمل ف المت

ذه  نفس ھ ل ب ھ یعم ذى تلی أتى القطار ال وبمجرد أن یغلق المترو أبوابھ یصعد الحاجز مباشرة وحینما ی
الحركة السابقة فیھا نتجنب عدم وقوع أى شخص على شریط المترو أو حتى بین الفراغات الموجودة 

٠ن الكامل لراكبى المترو بین العربات وبعضھا البعض حتى نحقق األما

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٢٧

١٣/٠٣/١٩٩٥
١٩٥/١٩٩٥
٢٠١١ابریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

)جمھوریة مصر العربیة(ن السكري محمد عادل حس/  األستاذ الدكتور
)جمھوریة مصر العربیة(جورج عبد المسیح زكي / األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عادل حسن السكري /  األستاذ الدكتور
جورج عبد المسیح زكي /  األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

م منتجات ومشتقات الدم خارج الجسم بتعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة وغازات التعقیمطریقـة لتعقی (54)
١٢/٠٣/٢٠١٥وتنتھى فى ١٣/٠٣/١٩٩٥تبدأ الحمایة من 

) مثل البالزما، مصل الدم، جاما جلوبیولینات، األلبیومین(ة لتعقیم منتجات الدم ومشتقاتھ طریق
تجات الدم منھا ثم تعریضھا إلى األشعة فوق البنفسیجیة بسحب كمیة من دم المریض وتحضیر من

وغازات التعقیم، وبھذه الطریقة یتم التخلص من كل البكتیریا و الفیروسات والطفیلیات، ویمكن 
.إعادة منتج الدم إلى نفس المریض أو حقنھ إلى مریض آخر دون أي احتمال لحدوث عدوى

(57)

الفوتوغرافیة المرفقة بالوصف التفصیلي لبراءة األختراع صورة من الرسومات والصور المرفقة تمثل الرسومات والصور
بالطلب



٢٨

٢٠/٠٨/٢٠٠٨
١٤٠٦/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 63/02

) جمھوریة مصر العربیة(القومى للبحوث المركز  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

وفاء محمد السید حجاج / تورة األستاذة الدك ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

المركز القومى للبحوث ویمثلھا ماجدة محسب السید –نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)
براءة إختراع   (12)

مبید حیوى لمكافحة مرض تشوه المانجو  (54)
١٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

رض  ة م ى مكافح شطة ف ة ن ة تطبیقی ازى ذا فاعلی وى جھ د حی راع بمبی ذا االخت ق ھ یتعل
دیل انجو كب جار الم شتالت وأش ة ب ضریة والزھری شماریخ الخ ل ال سبب لتكت انجو والم شوه الم ت

٠الستخدام المبیدات الكیماویة 
ـالحیوى یتكون من خلط مركبات مضادة فطریة مستخلصة مأن المبید  ـن عزلتـ ـتیین میكروبـــــ ین ــ

)Streptomyces purpures&Streptomyces antibioticus ( معزولة من البیئة المصریة
ن  وى آم د الحی یص –المبی ات –رخ سان أو حیوان ى اإلن ات ضارة عل دون متبقی ھ ب ى تطبیق ھل ف س

٠المزرعة أو البیئة

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٩

٢٩/٠٧/٢٠٠٨
١٢٨٣/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12N 15/03 & C07H 21/00 & C12P 19/34

) العربیةجمھوریة مصر(كمال محمد على خلیل / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

كمال محمد على خلیل/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

عزل المادة الوراثیة البكتیریة بالطریقة القلویة باستخدام مجموعة تشخیصیة  (54)
٢٨/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٧/٢٠٠٨لحمایة منتبدأ ا
راع  ذا االخت ق ھ ومیتعل واء كروموس ة س ة البكتیری ادة الوراثی زل الم ھلة لع ریعة وس ة س بطریق

ة  وات قلیل دد خط صیة وبع ة تشخی ى مجموع ة ف ة القلوی د بالطریق ل ٠أو بالزمی ذ أق ة تأخ والعین
ن  اروز١٥م ى االج ل عل اھزة للتحمی ون ج ة لتك ى دقیق د الكھرب از التفری د ٠وجھ ذ البالزمی یأخ

دة  ة واح شكل حزم ر ب الى یظھ زل وبالت د الع ة بع ورة المختلف ن ص حة م دة واض ورة واح ص
ى  صل الكھرب د الف ددة بع حة ومح وم(واض ة الكروموس افة لحزم زه ) باإلض ة تمیی سھل عملی ا ی مم

ن ب ر م ى أكث وى عل ة تحت ت العین ا كان د إذا م اروز وتحدی ى االج د عل ة ٠الزمی ذه الطریق ز ھ وتتمی
ل  دة ودون تحل ة جی اءة ونوعی ة بكف ة البكتری ادة الوراثی تخالص الم ى اس ة عل درتھا العالی بق
ات  ل التطبیق ة تصلح لك ة المعزول ادة الوراثی ن والم ود ممك ل مجھ للمادة الوراثیة أو تكسیرھا ، وبأق

٠الوراثیة والجزئیئة 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٣٠

٠١/١١/٢٠٠٦
٠٥٧٤/٢٠٠٦

٢٠١١مایو 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٩٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C06B 25/00

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمـد رفعت حسین مھــــــــران/ األستاذ الدكتور 
یوسفھشام عبد هللا عبد المنعم / الــدكتـــــــــــور 
محمـود صدقــــى محمد صدقـــى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

) المركز القومى للبحوث( نقطة االتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

بطریقة آمنة1 , 2طریقة لتحضیر مركبات السنترالیت  (54)
٣١/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠١/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سنترالیت (1)١-بطریقة لتحضیر السنترالیت یتعلق االختراع  ة اإلستراتیجیة (2)٢-وال ذات األھمی
ات  ى عملی ذوفات وف صواریخ والمق صلب لل ود ال ال الوق ى مج ركبین ف ذین الم ستخدم ھ ث ی حی

ان إ ن مك ا م ن نقلھ ث یمك ار حی ة لالنفج یلیلوز القابل ادة النیتروس ت م ھ وتثبی ة جلتن ر بدرج ى آخ ل
ان  ن اآلم ة م ادة ٠عالی ى م وى عل ى تحت اقیر الت بعض العق ات ل ادتین كمثبت اتین الم ستخدم ھ ا ت كم

یتیل -ولقد استحدثت الدراسة وألول مرة استخدام مركب ن٠النیتروجلسرین  ى -ن، ن ، ن–س ثالث
د  وم برومی ل أمونی ستریمید(میثی ب ن(3)) ال ذلك مرك ل -وك وم ث-ن ، ن ، ن–فینی ل أمونی ى میثی الث

نخفض (4)كلورید  ة ٠ًواللذان یتوافران تجاریا فى السوق المحلى بسعر م ت التجارب فاعلی د اثبت وق
ازة  ل الحف سام 4و 3العوام جین ال از الفوس ا غ ستخدم فیھ صادیة ال ی ة اقت تخدام طریق ك باس وذل
ام حوالى ٠ًوالمحظور دولیا  ة  ٠% ٩٠وقد بلغ عائد اإلنتاج للمركبات الخ د درست فاعلی 4و 3وق

ة  بالمقارن
٠(5)إلى ملح ثالثى إیثیل بیوتیل أمونیوم برومید 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والص



١٠١

١٨/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٣٥/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٩/١٢/٢٠١١

٢٥٣٦٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 1/00

)العربیةجمھوریة مصر(عبـد هللا عـاشـور حسـن علـى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبـد هللا عـاشـور حسـن علـى/ األستاذ  ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

زیادة معامل أمان حاویات نقل وتداول الكلورجھاز ل (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وربجھاز لتراع علق ھذا اإلختی داول الكل ل و ت ات نق ان حاوی ل أم ق زیادة معام ن طری صنع ولحام ع
ن  م وعرض ٢طوق صلب بقالووظ خارجى بسمك ال یقل ع دن٤س ة ب ى نھای طوانةسم ف ن األس م

الووظ أسطوانیةیتم صنع طابةكما " . المحتمل حدوث تحرر للكلور منھا " إتجاه المحابس  شكل بق ال
من الخارج األسطوانیةالطابة منتصف قاعدةىیتم تركیب محبس فكما . ام الغلق معاكس وذلك إلحك

ة  ب الطاب ك وتركی سرب غاز إلجراءاألسطوانیةمثبت داخل صامولة ف دم ت ق وع ام الغل ة إحك عملی
٠جوان الفالنشةحد الصمامات أوأالكلور إذا حدث لھ عملیة تحرر من 

(57)

ت والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسوما
والصور المرفقة بالطلب



١٠٧

٢٨/١٠/٢٠٠٢
١١٨١/٢٠٠٢

٢٠١١مایو 
٢٠/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 6/08

)جمھوریة مصر العربیة(د احمد صادق الجمال اغاری/ الدكتوره ٠١
٠٢
٠٣

(71)

اغارید احمد صادق الجمال/ الدكتوره ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مادة موضعیة طبیعیة لعالج مرض جلدي (54)
٢٧/١٠/٢٠٢٢وتنتھى فى تاریخ تقدیم الطلبتبدأ الحمایة من 

مع الصبار ) البروبولیس(تم عمل دراسة لدور اثنین من المنتجات الطبیعیة وھما صمغ نحل العسل 
حالة صدفیة بجمیع ٦٤وتأثیرھما على الدراسة الباثولوجیة لمرض الصدفیة وشملت الدراسة عالج 

یة انواعھا واشكالھا بمرھم صمغ نحل العسل والصبار معا، وكریم صمغ نحل العسل في صدف
.االظافر والرأس وكانت النتائج مذھلة

وتم رصد ھذا التحسن بالطرق االكلینیكیة والفحص المجھري وعمال االحصائیات الالزمة 
.للحصول على نتائج ھذه المنتجات

مع الصبار حقق نسبة فائدة عالیة ) البروبولیس(ووضحت ھذه الدراسة ان مزیج صمغ نحل العسل 
فاعلیة مذھلة في عالج صدفیة األظافر ) البروبولیس(نحل العسل صمغ وحقق كریم % ٦,٨٢وھي 

.والرأس



١٠٨

٠٨/٠٤/٢٠٠٨
٠٥٩٢/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٠/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01R 29/18

)جمھوریة مصر العربیة(عصام ماھر خالد عوض/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

لد عوضعصام ماھر خا/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

جھاز توحید كابالت الجھد المتوسط (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ختالف ھذا التصمیم لجھاز یقوم بتحدید اال. علق ھذا االختراع بجھاز توحید كابالت الجھد المتوسط تی
د متوسط ابلین یحمالن جھ ة لك ة واحد بلوحات ) ف. ك١١(فى الوجھ الثالث ن مصدر تغذی ى م والت

ق توصیل ا) ف.ك١١(التوزیع  دخول طرافألعن طری ا ال ة بخالی د والمركب ة لمحوالت الجھ الثانوی
ة ع والموصلة بطریق ا بلوحات التوزی سبة تحویلھ ى ن ة والت ى١١٠٠٠/١١٠نجم از فیظھر عل بالجھ

دیل ألاى اختالف ما بینأشاشة الجھاز  تم تب ھ وی اءاأوج ده بن راد توحی ل الم ائج ًطراف الكاب ى النت عل
ط القضبان بلوحةالتى تظھر على ا توصیل راب ك یمكنن شاشة الجھاز حتى تتم عملیة التوحید وبعد ذل

. و توصیل الكابلین على نفس القضبانأالتوزیع 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



١١٠

٠٤/٠٦/٢٠٠٧
٢٩١/٢٠٠٧
٢٠١١یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( فتحى محمود محمد مصطفى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فتحى محمود محمد مصطفى/ مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

كیلو جرام٥: ١ماكینة تعبئة ووزن وقفل ورص وتحمیل عبوات دقیق زنة من 
بأكیاس سابقة التجھیز

(54)

٠٣/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
كیلو ٥: ١عبوات دقیق زنة من یتعلق موضوع االختراع بماكینة تعبئة ووزن وقفل ورص وتحمیل 

جرام بأكیاس سابقة التجھیز  
-:وحدة مناولة الدقیق المطلوب تعبئتھ -:ًأوال 

ا  ل علیھ بكة یحم ا ش ى علیھ ھ ألعل ى قاعدت بھ ھرم كل ش ى ش تنلس عل ن األس ك م تن
د كلم–األجولة  ى تزی درج الخطوة والت زون مت ة ذات حل ة أمبوبی ا ومن أسفل بریم ا ارتفعن
٠وداخل التنك شبكة تأخذ حركتھا من الموتور –تتحرك بموتور –ألعلى 

-:وحدة تعبئة العبوات ووزنھا -:ًثانیا 
ھ  ب وعدم ٢تنك من األستنلس مركب علی ھ شبكة التقلی دقیق وب ساسة لمستوى ال ة ح خلی

ة ا–تراكم الدقیق تأخذ حركتھا من موتور بریمة الوزن  ة المناول دقیق من بریم لتنك یأخذ ال
ة  ة كھربی ور بفرمل ن موت ا م ى تأخذ حركتھ وزن الت أسفل –ومركب على بریمة التعبئة وال

ن  ام األوزان م ا أرق ة وعلیھ ة مدرج ة معدنی ة رافع ا ٥: ١البریم رك علیھ رام یتح و ج كیل
وزن  ة  ال ة یحمل–رمان ة البریم د نھای ة عن ة الرافع د أطراف المرافق وى أح طوانة تحت أس

ة  ة –الوزن طوانة الوزن ب الس صل مرك یل والف ة للتوص ام خلی رك أم ر یتح رف اآلخ والط
ة  شغیل البریم ى ت تحكم ف ة ت د خارجی فلیة بی ة س طوانى –بواب سلوب أس طوانة م فل األس أس

ر  ن قط ل م ر أق ورة بقط ب ماس سفلى مرك ورة وال ن الماس ر م وى أكب وى العل ره العل قط
٠الفارغة المطلوبة 

-:وحدة لحام العبوات ونقلھا ورصھا -:ًثالثا 
ة  سب الحاج ضھا ح ا وخف ن رفعھ ھ یمك وزن ومقدمت ورة ال فل ماس ھ أس ل مؤخرت یر ناق س

یارة( ى س ل عل زین أو تحمی تیك ) تخ اس البالس ام لألكی واء لح ل س دة القف ا وح ب علیھ مرك
٠یاكة لألكیاس الورق أو القماش أو ح

ـذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھـ
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١١١

٠٩/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٧١/٢٠٠٧

٢٠١١أغسطس 
٢٢/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01 D43/10 & F16L 9/17

)جمھوریة مصر العربیة ( السید عبد الجواد السید مرزوق  / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السید عبد الجواد السید مرزوق  / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز تكییف الھواء متعدد األوجھ (54)
٠٨/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بجھاز یتم وضعھ فى داخل الحد الفاصل بین غرفتین أو أكثر بحیث یكون للجھاز یتعلق ھذا االختراع 
٠كییفھا على األقل فى كل غرفة یراد ت) وجھ واحد(مدخل ومخرج 

واء  الجھاز بھ وحدة تحكم تقوم بفتح بعض المداخل والمخارج وإغالق بعضھا األخر وتغییر مسار الھ
٠أو الغرف المراد تكییفھا وظروف التشغیل ًداخل الجھاز وفقا للغرفة 

ھ أو  ن أى وج ا م دویا أو أوتوماتیكی ات ی ددة االتجاھ ة متع ف والمروح دة المل ى وح تحكم ف ن ال ًیمك ً
٠ًموعة أوجھ أو عن أى طریق لتكییف أى غرفة أو مجموعة غرف طبقا لظروف التشغیل مج

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور 



١٢٧

١٩/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٦/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢٦/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04B 9/02

)جمھوریة مصر العربیة(محمد ابراھیم توفیق القطان  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نمحمد ابراھیم توفیق القطا ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
راعبراءة إخت (12)

وسیلة میكانیكیة لرفع میاه األعماق الجوفیة بغرض الرى السطحى (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سطحى تی رى ال ل یناسب ال ائى قلی ٠علق ھذا االختراع بوسیلة میكانیكیة لرفع المیاه الجوفیة بضغط م
سفلى وھذه الوسیلة تتكون من ماسورة رأسیة تحت صمام ال ط ، ال ى اتجاه واحد فق ى صمامین ف وى عل

ًثابت إما العلوى یتحرك بتكراریة صعودا وھبوطا عن طریق اكس رأسى تعطى لھ الحركة من سطح  ً
ذكورة أعاله  ربط بالماسورة الم م ی ط ، ث ى فق ى أعل المرور إل اه ب األرض وكال الصمامین یسمحا للمی

وفة . لمرفوعة ، إلى سطح األرض مجموعة مواسیر أخرى لتوصیل المیاه ا ة الموص رار الحرك وبتك
. أعاله تبدأ المیاه بالخروج إلى حوض بمستوى سطح األرض ألستخدامھا فى الرى السطحى للتربة 

(57)

الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من 
والصور المرفقة بالطلب



١٢٨

٠٨/٠٨/٢٠٠٩
١٢٤٣/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٦/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01R 31/02

)جمھوریة مصر العربیة(د ـدیوسف عبده یوسف ال/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دـدیوسف عبده یوسف ال/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

مبین أعطال للخطوط الھوائیة لنقل القدرة الكھربائیة ذات الجھد المتوسط (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ط یعطى إشارة ضوئیة ف ھ ى عبارة عن مبین یتم تركیبھ على خطوط الكھرباء ذات الجھد المتوس حال
ى  رر ) ساعات١٠(حدوث قصر تصل إل ستمر اوإذا تك دةشارإلالقصر ت ضوئیة وعن بب ال ة س إزال

اء ذاتی ى ًـالقصر ورجوع تیار التشغیل یتم اإلطف ار أا حت ھ للتی ل قیم ر٣( ق ھ خاصیة الضبط ) أمبی ول
٠الكھرباء ذات الجھد المتوسطلیتناسب مع ظروف التشغیل المختلفة لخطوطةعند قیم مختلق

(57)

لصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات وا
والصور المرفقة بالطلب



١٣٦

٠٩/٠١/٢٠٠٧
٠٠٠٧/٢٠٠٧

٢٠١١مایو 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 F02N 11/08

)جمھوریة مصر العربیة(یر عبد المجید حویتسم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یر عبد المجید حویتسم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ق الداخلىموتور بدء التشغیل فى آالت االحتراةحمای (54)
٠٨/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ ـبعل ور الكھرب ین الموت ة ب ؤمن العالق ـم وی ى ینظ سیط وذك ـام ب دءىنظ لب
شغیلھــا الماكینة المراد & ن جھةــم) فـى أحیان أخرى السلـالمارش وفًیقال عنھ أحیانا( التشغیل ت

ىن جـــــھة أخرى ویطــور عملیة بدء التشغیل فـم)دیزل أو بنزین( ىمــن آالت االحـــتراق الداخلـ
دء-:ى حالتىفالماكینات والسیارات وذلك شغیلب شغیل&الت د الت ذ. بع ع ألضرر ال شأ ىویمن د ین ق

اء سبب األخط شغب سائق والم ام ال دم إلم سبب ع ة أو ب شریة المحتمل النواحالب سبب ىل ب ة أو ب الفنی
شغیـلضوضاء دء الت ت أثناء عملیة ب ا إذا كان د من حالتھ ة والتأك ماع صوت الماكین ا س یصعب معھ

:توماتیكیا بالوظائف التالیةأھذا النظام ویتكفل. متوقفة عن العمل& تعمل
.الماكینةىفبمجرد بدء احتراق الوقود ىالمناسب أالوقتىف) عملیة بدء التشغیل(إنھاء -١
.كانت الماكینة شغالةالعملیة إذاهى محاولة لھذأمنع -٢

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



١٤١

٦/٩/٢٠٠٦
٤٧٨/٢٠٠٦

٢٠١١اغسطس 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 29/00

)جمھوریة مصر العربیة(راشد محمد نور الدین سویلم  / االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

راشد محمد نور الدین سویلم / االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١-
٢-
٣-

(30)

(74)

براءه نموذج منفعة (12)

حاویات المواد الغذائیة الواقیة من النمل الصدیقة للبیئة   (54)
٠٥/٠٩/٢٠١٣وتنتھى فى ٠٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ده  ى قاع د عل ة وتعتم صدیقة للبیئ ل وال ن النم ة م ة الواقی واد الغذائی ات الم یتعلق ھذا االختراع بحاوی
ى  ة تعمل عل اده طبیعی داخلھا م ا و ب الى خاصة محیطھ بھ ا وبالت د المرور خاللھ ا عن ل النمل غرق ًقت

سیة  ات رئی ى حاوی ضا عل د أی ل وتعنم ن النم ات م ذه الحاوی ل ھ ودة داخ ة الموج واد الغذائی ظ الم ًتحف
ذه المجرى موجوده ٢تحیط بھا عدد  ة الموجوده بالقاعده وھ اده الطبیعی س الم ا نف مجرى توضع بھ

ات بالحاویات الرأسیة تعمل على قتل النمل غر ع الجھ ن جمی وائط وم ن الح ا م د المرور خاللھ ا عن ًق
ة  ات وتنقی ة الموجوده بالحاوی واد الغذائی ضمان سالمة الم ة ل ة بیئی واد طبیعی وتزود ھذه الحاویات بم

.األجواء المحیطة بالحاویات 

(57)

صـورة من الرسـوماتالرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع تمثل
والصور المرفقة بالطلب



١٤٣

١٢/٠٨/٢٠٠٧
٠٤٢٠/٢٠٠٧

٢٠١١ھ یونی
٢٩/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60J 10/08

)جمھوریة مصر العربیة(ناصر عبد المنعم إبراھیم على / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ناصر عبد المنعم إبراھیم على/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

)كھرومیكانیك(جھاز فتح وغلق الباب الجرار لسیارات نقل الركاب  (54)
١١/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا اال ق ھ راع یتعل اص خت ل المیكروب ك مث سیارات أتوماتی رار لل اب الج ق الب تح وغل از لف بجھ
: واألتوبیسات الصغیرة والفان وما شابھ والتى تستخدم فى نقل الجمھور ویتضمن 

ى كل ٢عدد  د عل سیة واح صلین ببكرة رئی موتور كھربى یعمالن فى اتجاه واحد مت
. جانب 

سیة و وق بكرتین صغیرتین سلك صلب ملفوف حول البكرة الرئی ا ف وال وموجھ ًمحم
.  مثبتتین على طرفى الشاسیھ 

د  ھ عن ى أن ا یعن ة ، مم اب الجرار للمركب ھ ذراع تتصل بالب جرار ذو أربع عجالت ل
ین أو  ى الیم ة إل اب المركب سحب ب وف ی رار س إن الج سار ف ین أو الی ى الیم سلك إل ة ال حرك

٠المفتاح أمامھ الیسار على التوالى وذلك عند ضغط السائق على

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣٧

٢٠٠٦/ ١٧/٠٧
٠٣٣٣/٢٠٠٦

٢٠١١اغسطس 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C 37/00
محمد شبل محمد ابراھیم العبد      / مھندس  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد   / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد                             / مھندس  ٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

)إنذار ومكافحة ( جھاز اتوماتك لجمیع اجھزة اطفاء الحرائق لتعمل تلقائیا  (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٦و تنتھى فى١٧/٠٧/٢٠٠٦بدأ الحمایة منت

یتعلق ھذا الجھاز بإضافة للصمام الرئیسى لجمیع انواع واحجام أجھزة اطفاء الحرائق ویمكن ایضا عملھ 
بنظریتین مختلفتین

-:المجال المغناطیسى –أ 
م المجال المغناطیسى ھذا الجھاز یعمل بنظاجھاز اتوماتیك الجھزة اطفاء الحرائق لتعمل تلقائیا

والذى یتولد عند مرور تیار كھربى بملف وھذا المجال المغناطیسى یقوم بجذب الحافظة عامود 
حدیدى داخل الملف متصل بذراع معشق بمقبضى طفایة الحریق ویتحرك ھذا الذراع بمجرد مرور 

علوى للطفایة السفل تیار كھربى بالملف وبحركتھ ھذه یقوم بفك التعشیقة وعندئذ یتحرك المقبض ال
.بتأثر فعل الیاى ویمكن ایضا ان تقوم الحافظة بجذب المقبض العلوى مباشرة السفل 

-:الترمودینامیك –ب 
وذلك بواسطة استخدام احد الموائع الطیارة والموجود بمستودع الترموستات والذى یقوم بتحویل 

حرارة ویرتفع من حیث االنذار من الحریق المائع من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة بتأثیر ال
ومكافحتھ ضغطھ طردیا مع الحرارة وبذلك یقوم ضغط الغاز بتحریك مكبس او غشاء مرن وبذلك 

یحرك صمام محبس الطفایة مواد مباشرة اوغیر مباشرة وبذلك تعمل الطفایة اوتوماتیكیا وھذا 
ا وھذا الجھاز یمكن تطبیقھ الخماد كافة الجھاز یجعل جمیع اجھزة مقاومة للحرائق تعمل اتوماتیكی

.  انواع الحرائق وجمیع اغراض الحمایة من الحرائق 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٥٠

٠٧/٠٥/٢٠٠٦
٠١٧٨/٢٠٠٦
٢٠١١یولیھ 

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A23J 1/02

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شنوده مارون جرجس/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)المركز القومى للبحوث(نفطھ األتصال  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة الحداث طفره جینیة فى جین المیوستاتین وتثبیط وظیفتھ وذلك الحداث ازدواجیة العضالت 
الجاموسوزیادة اللحوم فى 

(54)

٠٦/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٧/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ن % ٢٠بحوالى ) كمیة اللحم( تتمیز الحیوانات مزدوجة العضالت بزیادة وزن الجسم  ا م عن غیرھ

ن  رغم م ى ال الحیوانات الطبیعیة وذلك لزیادة حجم الجسم وزیادة كمیة األلیاف البروتینیة بالجسم وعل
و ة ت روف ان طبیع ر مع ازال غی دوثھا م دقیق لح د ال دھا اال ان التحدی م تحدی د ت اھرة ق ذه الظ ارث ھ

صفات( د ال صفة ام عدی ادى ال وارث أح ین ) . ت ى ج ة ف ره جینی داث طف یتم أح وذج س ذا النم ى ھ وف
اھرة  دوث ظ ى ح ؤدى ال ذى ی ین وال ذا الج ة ھ ى وظیف ل ف داث خل ى أح ؤدى ال ا ی تاتین مم المیوس

ؤدى العضالت المزدوجة ح تبدالھا ی ذا الجین او اس ة لھ ة المكون د الوراثی ن القواع یث ان إزالة عدد م
ا سبة المشار إلیھ ا بالن ادة كمیتھ الى زی روتین العضالت وبالت اج ب ادة انت ى زی اموس . ال ى الج ك ف وذل

.المصرى لما لھ من اھمیة اقتصادیة كبرى فى زیادة اإلنتاج الحیوانى

(57)



٦٣

١٣/٠٤/٢٠٠٥
٠١٨٨/٢٠٠٥

٢٠١١أغسطس 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61J 3/07& B65B1/24, 1/30, 31/04

)جمھوریة مصر العربیة ( أحمد محمود أحمد طلبة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد محمود أحمد طلبة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ة إختراع براء (12)

مضخة دواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

د ھذایتعلق  سابقة تعتم االختراع بمضخة دواء وھى تختلف عن السابقة فى أشیاء كثیرة حیث أن المضخات ال
ة  ة بحت ة میكانیكی ى حرك دا(عل الى ج اك ع رار ) ًاحتك ق ج ن طری ة + ع ة الحلزونی ة(الحداف رس ) + كامل ت

٠الحدافة الحلزونیة 
:أما الفكرة الجدیدة فتم االستغناء عن ھذه األجزاء كلھا وھى 

Sliding٠الـ )١

Sliding٠قضیب حدید إلحكام الـ ٢عدد )٢

٠الحدافة الحلزونیة )٣

٠مضخة التبرید والتزییت )٤

٠تناسب مجال الدواء ) استانلس–تیفلون –حدید (بأى خامة Pumpفى هذه الفكرة یتم تصنیع الـ )٥

:بأوزان مختلفة وكانت النتائج كما یلى Trialوقد تم تجربة االختراع الجدید على أربعة 

١١٥MgFill weight٣Round

٥٠٠MgFill weight٧.٥Oval

٨٠٠MgFill weight١٦Oblong

١٠٥٠MgFill weight١٦Oblong

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٦٦

٢١/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٥٩/٢٠٠٧

٢٠١١سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl.8 G06F 17/27, 17/28 & G10L 15/12, 15/14

)جمھوریة مصر العربیة ( .م.م.شركة لینك لتطویر البرمجیات ش ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مؤمن محمد حسن السویدى/ السید المھندس 
ھانى محمود عبد القوى الغلبان / السید المھندس 

٠٤
٠٥

عمرو محمد الھادى أحمد محمد / السید المھندس 
أحمد محمد أشرف كمال العزب/ السید المھندس 
أحمد معتز محمد عبده/ السید المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة ھارون أو نادیة ھارون (74)
براءة إختراع  (12)

لمدخالت المستخدمًطریقة استنباط اللغة العربیة بحروف لغة أخرى وفقا  (54)
٢٠/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ًیتعلق ھذا االختراع بطریقة استنباط اللغة العربیة المكتوبة بحروف لغة أخرى وفقا لمدخالت مستخدم 
ة : تشمل  ى إمكانی استقبال المدخل األصلى للمستخدم المكون من حروف أبجدیة ورقمیة ؛ التعرف عل

ى ال دة عل إجراء خطوة واح ل ب ى األق دة عل ة واح ة ممكن ة نطقی ترجمة النطقیة للمعطى ؛ تحدید طریق
ن  ل م روف : األق ن الح ابع محتمل م ى تت ستخدم إل ن الم لى م دخل األص روف الم ن ح ابع م دیل تت تب

ة ا ار الترجم دخل المستخدم واختی ة لم ة العربیة ، تحدید احتمالیات بدائل الترجمة النطقیة الممكن لنطقی
ة  ع قاعدة مخزون حتھ م دقیق ص ًاألكثر تالئما وفقا لمعاییر مسبقة التحدید ، مقارنة المخرج المقترح لت ً

٠تشتمل على عدد كبیر من الكلمات العربیة 

ت والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـا
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٨٥

١٧/٠٧/٢٠٠٥
٠٣٢٨/٢٠٠٥

٢٠١١أغسطس 
١٧/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B62 K11/02

)مھوریة مصر العربیة ج( محمد أحمد على أحمد خیال / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد أحمد على أحمد خیال / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

إسكوتر بدال (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ین یتعلق موضوع االختراع بإسكوتر بدال وھو إسك ارة عن إثن دال وھو عب وتر أطفال ولكن مزود بب
ود  ستیم بعم دور الس م وی ت بھ ر مثب رس كبی طھما ت ى وس ادى وف دال الع دل أذرع الب ستیم ب ن الس م
ذراع بالھیكل ومزود  ت ال ى ومثب ان بل ھ رم ذراع ب ت ب مشرشر مثبت فى ترس السستیم والعمود مثب

ع الدواسة ال دم العمود بسوستھ على سطح الھیكل لرف ن الق ھ م د الضغط علی ود عن ى العم ى أعل ى ف ت
رس  وم الت ى الوسط ویق ذى ف ر ال رس الكبی شغیل الت ى ت وم السستیم عل شغیل السستیم ویق یقوم على ت

٠الكبیر على تشغیل الترس الخلفى المثبت بالعجلة 
ن  دال یمك ذا الب العمود وأن ھ ان ب تین المثبتت ى الدواس ستخدم وھذا اإلسكوتر یعمل وھو واقف عل أن ی

٠فى أغراض كثیرة غیر استخدام اإلسكوتر 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٠٨

٠٤/٠٨/٢٠٠٨
١٣٢٠/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 33/20 ,  33/32

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

إسالم  حمدى عبد المقصود / الدكتور 
السالم نھلة إسماعیل عبد / الدكتورة 
ھبة عزت غراب / الدكتورة 

٠١
٠٢
٣ .

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

)المركز القومى للبحوث(نقطة األتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة جدیدة لتحضیر بعض مركبات سیلیكات التیتانیوم من خامات مصریة محلیة (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة لتحضیر بعض سیلیكات التیتانیوم كناتیسایت والستیناكیت من خامات 
.السیلیكا المحلیة من جبل الزعفرانة فى محافظة البحر األحمر كمصدر للسیلیكا 

التبادل األیونى وأظھرت النتائج أن العینات المحضرة ذات درجة تبلور عالیة كما أن لھا كفاءة عالیة فى 
یعتبر سیلیكات التیتانیوم من أھم المواد الحدیثة . ًولھا أیضا كفاءة عالیة فى عملیات التحفیز المختلفة 

والتى یمكن إستخدامھا كحفازات ضوئیة لتكسیر المواد الضارة فى الھواء كما أن لھا قدرة عالیة على 
ًلة من المیاه ولھا قدرة عالیة أیضا على العمل التبادل األیونى مما یمكنھا من إزالة العناصر الثقی

.كحفازات ذات كفاءة وإنتقائیھ عالیة لتحضیر بعض المركبات الوسیطة الھامة 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
رة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صو



١٠٩

٢٧/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٦١/٢٠٠٦

٢٠١١أغسطس 
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 35/468

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دعاء عبد النبى عبد العزیز/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یمثلھا ماجدة محسب السید وآخرون–المركز القومى للبحوث –ل بمكتب البراءات نقطة االتصا (74)
براءة إختراع  (12)

كمادة سیرامیكیة تستخدم فى األجھزة الكھربائیة لألجھزة Ba2Ti9O20تحضیر وتحسین 
)المیكروویف(ذات التردد العالى 

(54)

٢٦/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠٠٦لحمایة منتبدأ ا
ة Ba2Ti9O20تحضیر وتحسین یتعلق ھذا االختراع  زة الكھربائی كمادة سیرامیكیة تستخدم فى األجھ

ة أساسا ٠) المیكروویف(لألجھزة ذات التردد العالى  ة المبنی سیرامیكیة المركب واد ال ر الم ث تعتب ًحی
راع على تكوینھا على تیتانات الباریوم ذا االخت ى ھ ستخدم ف ى ت ات الت م المركب م ٠، من أھ ن أھ وم

:ھذه المركیات 
BaTi4O9, Ba2Ti9O20 , Ba(Mg0.33 – Ta0.67)O3, BaO-PbO-Nd2O3-TiO2, and
 (ZrSn)TiO4 ,

:ومن أھم ما یمیز ھذه المركبات 
،٩٠أو أقل من أو تساوى ١٠ثابت العزل الذى یتراوح ما بین أكبر من .١
ل كفاءة عالى عند الترددات العالیة ،معام.٢
٠معامل حرارى منخفض قد یصل إلى الصفر أو أقل من الصفر .٣

صنیع ة الت اء عملی ا أثن صغر حجمھ ز ب ات تتمی ذه المركب د أن ھ واص نج ذه الخ ا لھ ًوتبع
ى  ى الماض تج ف ت تن ى كان ادة الت ة الم ى تكلف ض ف ى خف ؤدى إل ا ی دف ٠مم ان الھ ذا ك ل

و اال ث ھ ن البح ذا م ى ھ ستخدم ف ى ت سیرامیكیة الت ات ال ذه المركب ن ھ ض م ضیر بع ام بتح ھتم
راع  سیرامیكى ٠٠االخت ب ال ضیر المرك ة لتح رق المختلف ة الط ى دراس ث عل صب البح ذا أن وھك

Ba2Ti9O20ال األجھ ى مج دة ف فات جی ن مواص ھ م ا ل الى رذات التزةلم ف(دد الع ) المیكرووی
٠ألخ ٠٠الكمبیوتر والتلیفون الالسلكى والجوال والرادار التى تستخدم فى أجھزة الموبایل و

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١٠

١٥/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٨٨/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
٠٥/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٢٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C11D 3/50

) جمھوریة مصر العربیة(محمد على محمود محمد مصطفى السمان 
)جمھوریة مصر العربیة(حمد على محمود محمد مصطفى السمان أ

)جمھوریة مصر العربیة(علـى محمود ـمحمد مصـطفى السمان / الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد على محمود محمد مصطفى السمان 
أحمد على محمود محمد مصطفى السمان 

علـى محمود ـمحمد مصـطفى السمان /  الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عزت الضاوى (74)
براءة اختراع  (12)

معطر للجو صدیق البیئة (54)
١٤/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ویتم تعطیر األماكن بواسطة االیروسوالت ٠یتعلق ھذا االختراع بمعطر للجو صدیق للبیئة 
معظم الروائح تتوفر فى عبوات مضغوطة الھواء وھذه العبوات ٠بمختلف الروائح

تحت ضغط عالى تشكل مصدر خطر إذا ما ثقبت وھى ممتلئة أو تعرضت لحرارة شدیدة 
باإلضافة إلى ما یتسبب عنھا من إضرار بیئیة عند التخلص منھا والذى یتم عادة بإلقاءھا 

ًحرق القمامة فضال عن تأثیر االیروسوالت فى القمامة وما یترتب على ذلك من مخاطر عند
أما الجھاز موضوع االختراع فإنھ یعطر الجو دون الحاجة٠السلبى على طبقة األوزون 

بمجموعة من الروائح المختارةحسب الرغبة وذلك بطریقة سھلة تعتمد فقط ٠إلى ایروسوالت 
لیلة من مركزات الرائحة على الضغط على الریموت كنترول لیفتح صمام یسمح بضخ كمیة ق

ًالمطلوبة على الحیز االسفنجى والتى یتم تمریر الھواء علیھا فیخرج الھواء محمال بالرائحة 
٠العطرة المرادة ویتم توزیع ھذا الھواء المعطر بلطف وسھولة 

(57)

صیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التف
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٣٣

٣١/١٢/٢٠٠٩
١٩٤٤/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٩/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60D 1/04

)جمھوریة مصر العربیة(حمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب أ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ةمان المقطورألZ النظام (54)
٣٠/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع بتی ذا اإلخت ق ھ امعل ام إلنظ ل الأدراج نظ ل الثقی ات النق ى عرب ان ف ورةتبوعمم قةبمقط لتحقی
: یلىما

٠عن الجرارةانفصال المقطورتامین
. ثناء السیرأةنھاء ترنح المقطورإ
. على الطریق ةتامةحداث محازاإ

ىوذلك باستخدام مكبسین موصولی تحكم كل مكبس ف ةمیكانیكیةتوصیلن ببعض عن طریق صمام ی
ل لحركZعلى شكل حرف تحكم الكام وفر ال ا ی ىةالمقطورةمم التحكم ف صمام ب تم . وضع ال ا ی كم

وه شد المقطور دالةتوزیع ق اط ب الث نق ى ث طمسمار الھوك( ةمن واحدًعل ا ی)فق نفصال إمن أمم
٠عن الجرارةالمقطور

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣٦

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٥٩/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٠/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16D 11/00

)جمھوریة مصر العربیة(مرو أسعد محمد سعدع ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مرو أسعد محمد سعدع ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

فى السیارات) ریاجالدب(سھولة تغییر قرص القابض  (54)
٢٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ابض بعلق ھذا اإلختراع تی ر قرص الق دبریاج(سھولة تغیی سیارات) ال ى ال ذه الفكر. ف د ھ ى ةتعتم عل
سیارات فھى تغییر قرصةعملیالیدوى لتیسیرةلى ناقل الحركإجزء ةضافإ ى ال ابض الموجود ف الق

نتستال ر دعى فك الجیربوكس من المحرك وتختصر زم داإالتغیی سیط ج ن ب ى زم الزمن ًل ھ ب مقارن
ذه الفكر. ساعات ٧لى إفى بعض السیارات التغییر الذى یصلةالحالى المستغرق فى عملی ةوتبنى ھ

وكس على خروج ودخول قرص القابض من . جانب الجیربوكس حیث نقوم بعمل فتحھ بجانب الجیرب
ك خروج عامودیتم بعد  ق الجزء المضاف ةدارإلاذل ابض عن طری ن قرص الق وكس إم ى الجیرب ل

سیار. التعدیل المطروح وھذا الجزء ھو موضوع ى ال ابض ف ھولھ ةوبذلك یتم تغییر قرص الق ل س بك
.ةدقیق٣٠لى حوالى إواختصار زمن التغییر ةفك الجیربوكس من السیارلىإةدون الحاج

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣٨

١١/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٢٦/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٥٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02N 2/12

)جمھوریة مصر العربیة(وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم ٠١
٠٢

(71)

وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
اءة إختراعبر (12)

آلة التیار المستمر الحقیقیة الالفرشیة (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

-:تتكون آلة التیار المستمر الحقیقیة الالفرشیة من
ارة عن-١ دنىالعضو الثابت وھو عب سم المع ى نفس الج ین متجاورتین ف ابتین آللت عضوین ث

ت لة عضوھا الدوارولكل آالخارجى ون العضو الثاب سى ویتك الذى ینتج لھا المجال المغناطی
: من

؛سنان والمجارى والملفات ألمتماثالن فیھما اجزئین أمامى وخلفى-أ
ین-ب فلى یصالن ب وى وس زئین اجزئین عل ین ألالج ة ب ل آل ى ك ل المجال ف ى لنق امى والخلف م

ا ا تمألجزئیھ م ی ى ث امى والخلف قاطأم زء اس ى الج ات ف انبى ألالملف د ج دخل أح أن ی امى ب م
ب ا ى والجان ة الیمن رى لآلل ى مج ف ف یل آلالمل تم التوص م ی سرى ث ة الی رى لآلل ى مج ر ف خ

سقط بینھما من الخارج كما ھو المعمول ى ت ذا حت ة وھك ى اآلالت ذات المجارى المغلق ھ ف ب
واجمیع الملفات ثم یتم توصیل والى أو الت ى الت تم زىالملفات عل م ی سب التصمیم ث دخال إح

.دخال كل عضو دوار فى عضوه الثابتإبنفس الطریقة ویتم الملفات فى الجزء الخلفى
ھ العضوین الدوارین كل منھما-٢ عبارة عن بكرة تحمل ملف المجال فى المنتصف وأحد طرفی

زء مامى واآلخر فألقطب شمالى واآلخر جنوبى ویحتل أحد القطبین مكانھ فى الجزء ا ى الج
ى كل فى. الخلفى لنفس اآللة ات ف ى الملف ار ف حالة المحرك یتم ضبط اتجاھات المجال والتی

ى مامىألآلة بجزئیھا ا اه فنحصل عل والخلفى لتكون حركة العضو الدوار الواحد متحدة االتج
دوران عضوین دوارین اه ال یدوران حسب االتجاھات المطلوبة أما حالة المولد یتم ضبط اتج

. لمجالوا
ن : المغذیان -٣ ود یتغذى كل عضو دوار م ى مؤخرة عم ھ محمل عل مغذى الفرشى خاص ب

ضو صل الع ھ وتت ة األوج ات ثالثی ھ ملف دوار ب ضوھا ال ة ع ة حثی ن آل ارة ع و عب دوار وھ ال
فملفات ة مل الزم لتغذی ستمر ال ار الم تج التی ى األوجھ لین د الثالث دوار بالموح ذا العضو ال ھ

.ساسیةمجال اآللة األ

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٤١

٣٠/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٦٧/٢٠٠٦
٢٠١١یولیو 

٢٦/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٥٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23 P15/52

)جمھوریة مصر العربیة ( إبراھیم خلیل  عاشور محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاشور محمد إبراھیم خلیل  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

صنبور میاه محكم مانع لتسریب المیاه (54)
٢٩/٠٨/٢٠١٣وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سریب یت دم حدوث أى ت ؤدى لع ا ی شغیلھ بم ھ وت ى غلق م ف اه محك راع بصنبور می علق موضوع االخت
ب  ات ووضع قل ل والجوان ب النحاسى بالكام للمیاه فى أثناء التشغیل أو الغلق ، حیث تم استخراج القل
ق  ة لغل صنبور بجلب ب ال ى قل ھ تكون ف ع نھایت مطاطى قوى داخل الصامولة الكبیرة وسلك نحاس رفی

٠ًالمیاه وبدایة السلك عند الطبة البالستیك أعلى الصامولة مارا بالقلب المطاطى 
وعند غلق الطبة تضغط على السلك فیتم غلق المیاه 

وعند فتح الطبة یرتفع السلك بضغط المیاه لیسمح بمرور المیاه 
٠وقد تم عزل القلب المطاطى عن الماء بمادة بالستیكیة صحیة 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢

٠٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٩٥/٢٠٠٩
٢٠١١أكتوبر 

٠٤/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H05K 3/36

)ة مصر العربیةجمھوری(ىمرسىأحمد محمد قرن/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ىمرسىأحمد محمد قرن/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طریقة ولوحة لعمل الضفائر الكھربائیة للطائرات (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ ائرات بعل ة للط ضفائر الكھربائی ل ال ة لعم ة ولوح بورىھ. طریق اع ةس ضاء تب بی
اس ةدوات المكتبیألبمحال ا م ١٨٠×١٢٠مق صبح جاھز. س ا ة وت تم تثقیبھ د أن ی ا ألالستخدام بع فقی
د ىوذلك لك٠كل ثقب ىفةثابتةصامولووضع، )قدم٢/١(ةا على مسافات متساویًـورأسی تم تمدی ی

ا وعمل ضفیرةةھربائیسالك الكاأل ول ةللطائرعلیھ ل ط انى تمث ة رسم بی ات من ورق د اخذ البیان بع
ا الطول ةخاصةخشبیةلوحةن یكون لكل ضفیرأوھى ةالتقلیدیة من الطریقًالسلك بدال مرسوما علیھ

٠للسلكىالفعل

(57)

رفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة الم
والصور المرفقة بالطلب



١٩

٢٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٩٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٤/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G01 N21/01, 3/08, 3/24

)ة جمھوریة مصر العربی( إیناس حسین السید مبارك  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إیناس حسین السید مبارك ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مثبت لقیاس عینات قوة الربط القصیة والمیكروقصیة (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى  از متخصص ف راع بجھ ذا االخت ق ھ صیة یتعل ربط المیكروق وة ال اس ق ات الخاصة بقی ت العین تثبی
اس  ة القی ى ماكین ھ ف ة المثبت ى العین ن ٠لألسنان والحشوات بطریقة عمودیة عل از مكون م ذا الجھ ھ

دن  ن المع ى منتصفھ ٠مكعبین متساویین م وى ف دنى یحت ت حامل مع ان لتثبی ھ مك وى فی الجزء العل
٠على حامل لتثبیت السلك 

ة فى الجزء ا ى كل جھ سامیر ف ة م ھ بواسطة أربع ألسفل تم عمل فراغ لتثبیت العینة المراد قیاسھا فی
٠من المكعب المعدنى 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة



٢٤

٢٠٠٧/ ٠٤/١١
٠٥٦٩/٢٠٠٧
٢٠١١نوفمبر 

١٥/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٩٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A 63 B 69/00

)جمھوریة مصر العربیة (مجدى عبد المحسن محمد محمد     ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى عبد المحسن محمد محمد      ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

اآللیھ الحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ  (54)
٠٣/١١/٢٠٢٧و تنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ھذه اآللیھ یتم استخدامھا فى . لحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ یتعلق موضوع االختراع باآللیھ ا

العدید من الریاضیات أو االلعاب الریاضیة بھدف تنمیة القدرات الذھنیة لدى ممارسى اللعبة الواحدة 
والتى تعمل على حسن توظیف اللیاقة البدنیة والمھارات الفنیة لدى الالعبین واالرتقاء بمستوى 

ات جدیدة للملعب ممن مرحلة الھوایة الى مرحلة االحتراف وذلك من خالل تقسیھم المھارىئادا
واستخدام بعض االجھزة الجدیدة الواردة فى مشروع االبتكار والتى بدورھا تساعد على تنفیذ 

.عناصر البرنامج لتحقیق االھداف المرجوة 

(57)

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥١

١٥/١٢/٢٠٠٤
٠٥١١/٢٠٠٤

٢٠١١دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٢١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/02 & A23N 7/00 & C05F 11/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نادیة جمیل سالم الجمال / الدكتورة ٠٤
٠٣
٠٦

مختار محمد عبد القادر/ األستاذ الدكتور
م إبراھیمفرید عبد الكری/ الدكتور

نھال سامى أحمد فتحى الموجى/ الدكتورة

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ویمثلھا ماجدة محسب السید-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

ضد اآلفات الفطریة والحشریة أثناء طریقة حدیثة لتطھیر وتعقیم المنتجات الزراعیة الجافة 
التخزین 

(54)

١٤/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
ات  د اآلف ة ض ة الجاف یم المنتجات الزراعی ر وتعق ة لتطھی ة حدیث راع باستخدام طریق یتعلق ھذا االخت

زین  اء التخ شریة أثن ة والح ط ٠الفطری ق خل ن طری ة ع ذه الطریق ق ھ تم تطبی ى وی تج الزراع المن
ض (وھذا الخلیط یتكون من بعض األحماض العضویة ٠بالمعدل الموصى بھ ) المراد معاملتھ( حم

یتیل  البروبیونیك، حمض الالكتیك، حمض الخلیك، حمض البنزویك، حمض السوربیك وحمض االس
سیلك شار ) سال شب المن شارة خ ى ن ل عل ة تطبیقی٠محم ادة ذات فاعلی ر كم ب یعتب ذا المرك ى ھ ة ف

ى  نخفض والت وبى الم وى الرط ة ذات المحت ات الزراعی ول للمنتج د المفع یم ممت ى تعق صول عل الح
ة -البذور-تتمثل فى الحبوب ة المختلف خ...أزھار-سیقان-أوراق(األجزاء النباتی د اإلصابات ) إل ض

زین سویق والتخ اء الت صاد وأثن د الح ة بع ات الزراعی صاحبة للمنتج شریة الم ة والح ذا ٠الفطری ھ
ت موس المستخدمة  ة البی ذلك بیئ یم األعالف وك ى تعق باإلضافة إلى إمكانیة استخدام ھذا المخلوط ف

ن، رخیص، سھل ٠فى الزراعات المحمیة إلنتاج الشتالت المختلفة  ھ آم ى أن وط ف ویتمیز ھذا المخل
دیل ٠االستخدام ال ینتج عنھ آثار ضارة متبقیة  وط كب ستخدمة ویمكن استخدام ھذا المخل دات الم للمبی

ا  ى منھ ر المتبق فى مثل ھذه الحاالت والتى تعتبر أحد مصادر التلویث البیئى باإلضافة إلى تواجد األث
٠فى المنتج الزراعى والمتسبب عن األضرار الصحیة لكل من اإلنسان والحیوان 

(57)



٥٢

١٩/٠٤/٢٠٠٦
٠١٥٧/٢٠٠٦
٢٠١١نوفمبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٢٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08B 37/00, 37/08

) لعربیةجمھوریة مصر ا(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھناء محمد على عبد المجید / الدكتورة ٠٤
٠٥
٠٦

أحمد إبراھیم والى/ األستاذ الدكتور
حمدى عبد العزیز مصطفى/ األستاذ الدكتور

معالى محمود عبد المنعم خضر/ الدكتورة

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ویمثلھا ماجدة محسب السید-تصال بمكتب براءات االختراعنقطة اال-المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر مركبات مخلبیة من الكیتوزان غیر ذائبة فى المحالیل المائیة  (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ات مخ ضیر مركب ة لتح الى بطریق راع الح ق االخت ك یتعل وزان وذل ل كیت سى میثی ن الكربوك ة م لبی
ل  سى میثی ن الكربوك یم االستفادة م ك لتعظ ذوبان وذل ة لل ر قابل ادة غی ى م ة إل ادة ذائب ن م ھ م بتحویل

صناعى  اه الصرف ال ن می ة م ادة ٠كیتوزان فى إزالة العناصر الثقیل یة بم ط عرض وین رواب تم تك ی
سب الظروف آمنة بیئیا مثل ثنائى میثیلول ثنائى ھیدروكسى  ة أن إیثیلین یوریا مع تغییر نسبھا ودراس

٠إلزالة العناصر الثقیلة من میاه الصرف الصناعى 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات والصور المرفقة 
بالطلب



٥٣

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

٢٠/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٤٩/٢٠٠٦
٢٠١١اكتوبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٢٣

C07B63/00Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

جمھوریة  مصر العربیة -المركز القومى للبحوث 

(72)٠١
٠٢
٠٣

منال عبد العزیز حامد / الدكتورة 
ناجى سبع الرجال عبد الحمید/ كتور الد

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

منى محمد فرید–أمال یوسف احمد -ویمثلھا ماجدة محسب السید-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)

براءة اختراع  (12)

Percollلبابى والورید االوسط فى طبقتین فقط من محلول الـطریقة لفصل الخالیا الكبدیة حول الورید ا(54)
متعدد الطبقات 

١٩/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ط یتعلق ھذا االختراع بط(57) ین فق ى طبقت د االوسط ف ریقة لفصل الخالیا الكبدیة حول الورید البابى والوری

ول ن محل م
ـ  صل Percollال ة لف سیطة ودقیق ھلة وب ة س اد طریق راع ایج ذا االخت ار ھ ى اط تم ف ات ی دد الطبق متع

ـ  ول ال ا باستخدام محل د بنوعیھ ا الكب ى Percollخالی ة ف ا الكبدی م فصل الخالی ث ت ات حی دد الطبق متع
ا ل منھم ة لك ة النوعی ى الكثاف ادا عل ا وھى. طبقتین فقط اعتم ة العلی وت الطبق د احت ذا وق ة ذات ھ الطبق

ة ذات  ى الطبق سفلى وھ ة ال وت الطبق ا احت ط بینم د االوس ول الوری ا ح ى الخالی ضة عل ة المنخف الكثاف
ا . الكثافة المرتفعة على الخالیا حول الورید البابى ة الخالی اعتمدت ایضا طریقة الفصل على تماثل كثاف

. Percollالكبدیة مع كثافة طبقة محددة من محلول الـ 
دون اى إن فصل ال خالیا فى طبقتین فقط جعل من السھل الحصول على كل نوع من الخالیا على حدة ب

واد . تلوث من النوع اآلخر وان باستخدام م تم تأكید النتائج بتجارب بیوكیمیائیة داخل وخارج جسم الحی
و وع سامة لھا تأثیر على احد انواع الخالیا دون غیرھا وذلك للتأكد من ان الطبقة الواحدة تحت ى ن ى عل

ا  وع الخالی ن ن د م ى للتأك واحد فقط من الخالیا ومن ثم ال نحتاج الى استخدام المیكروسكوب االلكترون
. كذلك تم اجراء دراسة حیویة للخالیا للتأكد من ان عملیة الفصل ال تؤثر على حیویتھا. المفصولة

ة ع ة دقیق دیرات بیولوجی ات وتق ام بدراس ى القی ة ال ذه الطریق دف ھ ى وتھ ة ف ة خاص ا الكبدی ى الخالی ل
اث  ى االبح سجة وف ة زرع االن ى عملی ا وف د بنوعیھ ا الكب ى خالی ة عل ات المختلف میة المركب ة س دراس

.الحدیثة الخاصة بالنانوتكنولوجى



٣

١٩/٠١/١٩٩٧
٠٠٥٧/١٩٩٧
٢٠١١مارس 

٠٥/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٢٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K  31/05 , 09/06

)جمھوریة مصر العربیة(مختار رزق بطرس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مختار رزق بطرس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وطریقة تحضیره) إفكتلىبو(تركیبة لمستحضر  (54)
١٨/٠١/٢٠١٧تاریخ منح البراءة وتنتھي في تبدأ الحمایة من 

راع بیتعلق ھذ رك ا االخت ق ال یت ون أصفر رائ ائي ذو ل ول م ت في صورة محل د ثاب مستحضر جدی
ة٣٠ــ ١٥یتشربھ الجلد بسھولة خالل ٠ًآثارا علي الجلد عند استخدامھ المتكرر ائج ٠دقیق یعطى نت

ة المریض سب حال ي عالج الجروح، ٠ًسریعة في خالل أیام وأحیانا في بضع ساعات ح ستخدم ف ی
د رح ، ال ادالق اب الح طي ، االلتھ اب األذن الوس ة ، التھ ات األذن الخارجی روق ، التھاب مامل ، الح

ف  سداد األن ف وان ة األن سنین و حك و المزمن للفم والزور ، التھابات اللثة و قرح اللثة و متاعب الت
رح  ة و ق ة والخارجی ستقیم الربیعي و كذلك التھاب الجلد الحاد و المزمن و كذلك البواسیر الداخلی الم

٠ًثم أخیرا حاالت االلتھابات الروماتیزمیة

(57)



٢٢

٠٩/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٦٠/٢٠٠٥

٢٠١٢ینایر 
٢٣/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C04B26/32, 28/30, 35/03, 35/10

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

ناجى محمد خلیل/ راألستاذ الدكتو
سید قناوى حامد إبراھیم / الدكتور

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

یمثلھا ماجدة محسب السید –مكتب البراءات نقطة االتصال ل–المركز القومى للبحوث  (74)
براءة إختراع  (12)

كربید السیلیكون- طریقة لتحضیر متراكبات حراریة سیرامیكیة من الكوردیریت  (54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ة من معدن الكوردیریت المقوى یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتحضیر متراكبات سیرامیكیة وحراری
ًتم اختیار عدة خلطات من كال من معدن . كربید السیلیكون ذو الخصائص الحراریة العالیة تبحبیبا

،      % وزن ١٥-٨٥، % وزن ١٠-٩٠، % وزن ٥- ٩٥( الكوردیریت وكربید السیلیكون بنسب 
. لتحضیر بواسطة الطریقة الجافة وقد تم ا) على التوالى % وزن ٢٥- ٧٥، % وزن ٢٠- ٨٠

وتمت عملیة التلبید عند درجات حرارة ٢سم/ كجم ٢٤٠٠ًجمیع الخلطات تم كبسھا محوریا عند ضغط 
بالوزن من % ١٠ْم لمدة ساعة وقد لوحظ أن العینات المحتویة على ١٥٠٠–ْم ١٣٠٠تتراوح من 

ْم تعطى أفضل النتائج الفیزیائیة ١٤٥٠حبیبات كربید السیلیكون والمحروقة عند درجة حرارة 
. والمیكانیكیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
فقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المر



٢٥

٢٥/١١/٢٠٠٧
٠٦١٣/٢٠٠٧

٢٠١٢ینایر 
٢٦/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 21/02

) جمھوریة مصر العربیة(عادل محمد صبحى إبراھیم العقاد/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دل محمد صبحى إبراھیم العقادعا/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لمعالجة األقمشة بالمحالیل المعطلة للحریق   (54)
٢٤/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ذا االخ ق ھ راع یتعل قبت ة للحری ل المعطل شة بالمحالی ة األقم ة لمعالج ونث  یحیطریق یط  تك الخل
من ثالث أمالح كبریتات األمومنیوم ، حامض البوریك ، والبوركس ، تذوب جمیعھا فى الماء البارد 
رارة  اوم للح ول مق ذا المحل ة ، ھ ون والرائح دیم الل ائى ع ول م ى محل ساخن لتعط أو ال

ة والبكت ول المرتفع ى المحل سھا ف شة بغم ة األقم ن حمای شریة ، یمك ات الح ن واآلف ا والعف یری
سور ٣٠-٢٠م  لمدة ٥٠ْ-٣٠عند درجة حرارة بین  دقیقة أو برشھا بالمحلول بإستخدام الكومبری

ف  ى تج ك حت د ذل شة بع رك األقم ارج ، تت ى الخ شة إل ز األقم ن مرك دأ م ة تب ة دائری تم بطریق وی
ق تتح اء الحری شة أثن ین األقم ائال ب ل ح اء تعم ار م رق وبخ ازات التحت ى غ ة إل الح المذاب ًول األم

٠والنیران ھذا الحائل یقلل من شدة اإلشتعال ویستھلك األكسجین المحیط 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اإلختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٧

٠٨/٠١/٢٠٠٨
٠٠٣٨/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٤٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01H 1/26

خالد أحمد إمام ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد أحمد إمام ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جرس باب شقة قطعتین باأللحان والرنات على الكھرباء مباشرة (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة زر یتعلق االختراع الحالى بـ طة لقم جرس باب شقة ألحان ورنات یعمل على الكھرباء مباشرة بواس
٠اسیھ الماجیك الجرس تعمل على ش

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣

٠٤/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٢٥/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
٠٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٥٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24J   2/38, 2/16

) بیةجمھوریة مصر العر(عبد الحمید محمد ثروت إسماعیل صبرى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید محمد ثروت إسماعیل صبرى ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

سخان شمسى محمول  (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صم رك م ول ومتح وى محم سى ینط سخان شم راع ب ذا االخت ق ھ سیة یتعل عة الشم تقبال األش م الس
رارى  صاص ح عة امت ھ س ائل ل ى س ا ف ر أو تخزینھ تخدام المباش ا لالس سطح وتكثیفھ ى م عل

٠درجة مئویة الستخدام فى زمن الحق ٥٠٠و٣٧٠عالى وفالش بوینت یصل إلى ما بین 

(57)

یـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغراف
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٤

٣٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢٩٩/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٠٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٥٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62D 1/00 & C09K 21/04

)جمھوریة مصر العربیة(شركة النصر للكیماویات الوسیطة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

على ابراھیم صبري/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(74)

محمد عبد العال عبد العلیم (30)
براءة إختراع  (12)

)بودرة إطفاء(طریقة لتحضیر مسحوق كیمیائي جاف إلطفاء الحریق  (54)
٢٩/٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

حیث . الحرائقإلطفاء جمیع أنـواعختراع الحالي بطریقة لتحضیر مسحوق كیمیائي جاف یتعلق اال
ویتم . تشتمل التركیبة على مادة ثنائي فوسفات األمونیوم والتي تعمل كمادة فعالة في بودرة اإلطفاء

طاردة بطبقة من السیلیكا لكي تعطي المنتج النھائي الصفات التغطیة مادة ثنائي فوسفات األمونیوم
. للماء مما یجعلھا ذات كفاءة عالیة إلطفاء الحرائق

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات
والصور المرفقة بالطلب



٥

١٣/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٦٣/٢٠٠٥

٢٠١٢ینایر
٢٠١٢/ ٠٥/ ٠٢

٢٥٦٥٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8 C01F 7/00 , 7/74

)جمھوریة مصر العربیة(شركة النصر للكیماویات الوسیطة   ٠١
٠٢
٠٣

(71)

على ابراھیم صبرى/رالدكتو ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم  (74)
براءة إختراع  (12)

إنتاج الشبَّھ السائلة دون إجراء التحمیص (54)
١٢/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٣/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ة راع بطریق ذا االخت ق ھ شبَّ یتعل اج ال ھ دون ھإنت د طحن اولین بع ام الك تخدام خ سائلة بإس راء ال إج
ـعملی یصــ ـثCalcination) ( ة التحم ھ عــــ ـم نقل ق ســ ـن طری ى خــ ـیر إل ضیرزانـ ق تح معل

ب المستمرالكاولینوذلك بخلط المیاه مع ٠الكاولین  ع التقلی ى مفاعل ٠م ك إل د ذل ق بع ل المعل تم نق ی
ة التقلیبحیث یتم إضافة حامض الكبریتیك إلى المعلق بداخل المفاعل مع ، خاص المستمر ورفع درج

ى  رارة إل ى ١٨٥ْالح صل إل ضغط لی ادة ال وى٦م وزی غط ج سابقة ،ض ل ال روف التفاع ستمر ظ وت
ل ام التفاع ك التم اعات وذل ة س دة ثمانی وم ،لم سید االلومنی افة ھیدروك دة إض ة الم ى نھای تم ف ی

ن  ى م دروجینى إل األس الھی د والوصول ب تم٤: ٣لمعادلة الحامض الزائ م ی ق ث د المعل ك تبری د ذل بع
٠) السائلة ھالشبَّ (تمھیداً لترشیحھ للحصول على المنتج النھائى وھو 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ،



٩

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

١/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٣٢/٢٠٠٦
٢٠١٢فبرایر 

٠٦/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٥٨

E03 D 9/08Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریھ مصر العربیة ( طارق محمد شعبان محمد غنیم  / أ

(72)٠١
٠٢
٠٣

طارق محمد شعبان محمد غنیم / أ

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

میكانیكى لضبط درجة حرارة المیاه المستخدم فى شطاف طریقة ووسیلة الستخدام الترموستات(54)
التوالیت 

٠٩/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى١٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
(57)

ة یتعلق موضوع االختراع بتط ب درجة حرارة معین ذى یتطل ویر للتوالیت وتعدیلھ لیوافق االستخدام ال
انیكى إلعطاء  ى استخدام ترموستات میك ى األساس عل د ف انیكى یعتم ك بإدخال نظام میك ومحددة وذل

سال  ى اإلغت اء المستخدم ف ة للم شطیف(درجة الحرارة المطلوب ع دول ) الت ت صالح لجمی ذا التوالی وھ
ة العالم وبخاصة ال دول األخرى وبخاص ى مصر وتصدیرة لل ك تصنیعھ ف ن ذل دف م دول الباردة والھ

.الدول ذات المناخ البارد

الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل
والصور المرفقة بالطلب



١١

٢٤/١١/٢٠٠٩
١٧٣٠/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٨/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لبحث العلمىوزارة الدولة لشئون ا

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01L 1/00 & F24 F11/00

)جمھوریة مصر العربیة(محمد غالب بخیت / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد غالب بخیت / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١٠/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠١٢٥٨٠.٧:ألمانیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز ضبط الغرف المناخیة (54)
٢٣/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  رارة والرطوب ات الح ى درج تحكم ف ا ال تم داخلھ ة ی ة مناخی شاء غرف راع بإن وع االخت ق موض یتعل
٠یتمكن الباحث من إجراء تجارب فى ظروف مناخیة مختلفة النسبیة بھا ، حتى 

ة  ت مستحضرات طبی ددة سواء كان یمكن عن طریق استخدام ھذا الجھاز إجراء تجارب وأبحاث متع
ة  ات الدقیق سجة أو بحوث الحشرات والكائن ة األن أو تجمیل أو للحیوانات أو للنباتات أو بحوث زراع

انة  أثیر درجة الحرارة وأیضاً فى مجال أبحاث الخرس ة ت سلیح لدراس د الت سلحة وحدی انة الم والخرس
٠والرطوبة على كل مما سبق 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
لیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األص



٢٠

٢٢/٠٩/٢٠٠٣
٠٩٤٠/٢٠٠٣

٢٠١٢ینایر 
١٣/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٦٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16 K1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد الرؤوف محمد مصطفى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الرؤوف محمد مصطفى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جاع للصرف الصحىصمام عدم ارت (54)
٢١/٠٩/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٢/٠٩/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

بصمام ارتجاع لمیاه الصرف الصحى یركب بالمنازل وداخل الشقق یتعلق موضوع االختراع 
ة ى حال اه ف داد المی ع ارت اس یمن ھ أكس نح تیل وب اص واالستنلس س یتكون من قطعتین من الرص

تخدامھ عل ع السدد ویمكن اس ران والحشرات ویمن ع دخول الفئ ارجى یمن صرف العمومى الخ ى ال
٠وجود روائح كریھة من مواسیر الصرف وكذا یمنع طفح المجارى 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
صف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالو



٢٩

١١/٠٦/٢٠٠٦
٠٢٤٤/٢٠٠٦

٢٠١٢ینایر 
١٤/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٧٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C3/00, 13/76

)جمھوریة مصر العربیة(عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

طفایة حریق تعمل أتوماتیكیاً  (54)
١٠/٠٦/٢٠١٣وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتعلق موضوع االختراع بنظام حدیث لإلطفاء یتمیز بأن مكوناتھ 
ذار (  از إن ة –جھ ة الكترونی رة كھربائی ك األج) دائ انیكى لتحری ام میك ة نظ ات مجموع زاء المكون

٠بمجرد حدوث الحریق والعمل على إطفائھ واإلنذار عند وجود حریق بالمكان ةاألوتوماتیكی

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من



٣٠

١٨/١١/٢٠٠٧
٥٩٤/٢٠٠٧

٢٠١٢فبرایر 
١٤/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٧٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62D 1/00 & C09K 21/00, C09K 21/10
محمد عاطف دیاب البوھي/ العقید السید  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

محمد عاطف دیاب البوھي/ السید العقید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(74)

 (30)
براءة إختراع  (12)

(54) تركیبة نیتروجینیة عازلة مقاومة للحرارة والحریق ولدیھا القدرة علي اخماد جمیع انواع الحرائق
١٧/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مقاومة للحرارة والحریق، تتكون من تركیبة كیمیائیة عازلة نیتروجینیةمادةیتعلق االختراع بتركیبة 
مستحلب البیوتادین + بودرة تلك + الماء + نترات النشادر + الیوریا + سلیكات الصودیوم (تحتوي على 

رة سائلة أو معجون تمنع االشتعال أو تمنع انتشاره في الجسم المعزول، تقاوم تتواجد في صو) سترین
.من الحرارة المسلطة على الجسم المعزول% ٩٠درجات الحرارة العالیة لفترات طویلة، تعكس 

:تصلح
، االخشاب، الحدید والمعادن، الكرتون )اثناء االنتاج–غمر –رش (للمنسوجات بانواعھا -

والورق
، اللدائن الصناعیة )انتاج–معجون –دھان (، الفوم )اثناء االنتاج–غمر –رش (االسفنج-

).دھان–انتاج (

تعتمد فكرة عمل التركیبة على مواد كیمیائیة في حالة سكون، وعند تعرضھا للھب تتفاعل ویخرج منھا 
ح الخارجي المعزول، بخار الماء النقي الغیر ضار بالصحة، مكونا فقاعة نیتروجینیة عازلة تحت السط

فیعمل على حمایة السطح المعزول من الحرارة واالشتعال أو انتشار اللھب فیھ إذا اشتعل الجزء 
.المعرض لمصدر اللھب



٣١

٢٦/٠٩/٢٠٠٦
٠٥١٥/٢٠٠٦

٢٠١٢ینایر 
١٥/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٨٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 33/00, 33/04

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صالح الدین أحمد خلیل/ األستاذ دكتور
أحمد محمد أحمد الصباغ /األستاذ دكتور

حمود ریاض نور الدین محمودم/ األستاذ 

٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

تامر حامد عبد السمیع عفیفى (74)
براءة اختراع  (12)

تحضیر كاسر استحالب فعال من خامات محلیة لفك مستحلبات بترولیة 
متناھیة فى القدم وشدیدة الثبات 

(54)

٢٥/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من
ستحلبات  سر الم ك لك ة وذل ات محلی ن خام ال م تحالب فع ر اس ضیر كاس راع بتح ذا االخت ق ھ یتعل

:البترولیة المتناھیة القدم وشدیدة الثبات ، حیث تتم عملیة التحضیر على مرحلتین 
ى ) ١ ى األول انول : ف ائى إیث رة ثن ل بلم تم عم ین ت انول أم ى إیث ولى ثالث ى الب صول عل ین للح أم

،) ٥٠٠٠٠–٤١٥= الوزن الجزیئى (
مع حامض سلفونیك ألكیل البنزین     (PTEA)یتم تفاعل البولى ثالثى إیثانول أمین : وفى الثانیة ) ٢

٠الخطى للحصول على ثنائى استرات حامض سلفونیك البنزین الخطى 
ـ وقد تم اختبار ھذه ا صل (Slop oil)لمركبات على ال اءة الف ت كف ى النطاق % ١٠٠وكان اً عل تقریب

٠المعملى والنطاق الحقلى وعند جرعات اقتصادیة 

(57)

تمثل هذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣٢

٢٣/١٢/٢٠٠٧
٠٦٥٩/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٥/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65G 53/00

) عربیةجمھوریة مصر ال) (الھیئة العربیة للتصنیع ( مصنع المحركات  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبــد هللا مــــوریـس شكـــرى / األستاذ 
عبــد هللا الطنطـاوى بــــــدوى / األستاذ 
عبد التواب محمد عطیة القلش / األستاذ 
بھجـت أحمـــد سیــد مصطفـى/ األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

متر١٠.٢ساعة مزود بذراع شفط طولھ / طن ٢٢٠شفاط غالل  (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سكوبیة / طن ٢٢٠غالل بشفاط علق ھذا االختراع تی ذراع تل سحب وساعة مزود ب ع خط ال یكون لرف
رازدوران الحور ومىالسحب الرأسبین خطىاقل بعد أفق ة ذراع والف ر وأقصى ٧.١ة المخروطی مت

ة متر ول١٠.٢بعد  دالمرون ة عر ماوذراع ال رازة المخروطی صنیع الف ل وت ذراع دوران منصة تحمی
شفط  اال ةبتكنولوجی ى حدیث درة اعل ات ذات ق ناعة المحرك ال ص ى مج م ف سحب ت درة ال ادة ق ولزی
م إضافة ىطریقة جدیدة فىوھمجوف بتصمیم مانع تسریب وتم رفع كفاءتھاھتصمیم ھذا المجال وت

ت إضافیة فى كھرباء احتیاطمولد ستخدمىلتشغیل طلمبة زی ة األساسیة وی ة تعطل الطلمب أیضاً حال
. أحمال عالیةى ذو القدرة األكبر ھیدرولیكالنظام یتحمل الاإلنارة وأعمال الصیانة وىف

(57)

رافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغ
والصور المرفقة بالطلب



٣٦

٠٩/١١/٢٠٠٨
١٨٢٥/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٧/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05C 1/14, E06B 9/01

)المملكة العربیة السعودیة(خالد محمد مدلى الرحیلى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد محمد مدلى الرحیلى   / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

صالح الدین فتحى یوسف (74)
اختراعبراءة (12)

فرن كھربائى وغاز (54)
٠٨/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٩/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اء  ق الكھرب ن طری یتعلق موضوع االختراع بفرن شواء الكترومیكانیك یعمل بالغاز ویتم التحكم بھ ع
ال  واع اللحوم واألسماك مث ع أن شواء جمی وم ب ھ یق رن أن ذا الف ى ھ د ف ك الرومى والجدی بط –ذل –ال

دجاج  ام –ال ى –الحم ب ف وم وال عج ضا یق ك أی ى ذل افة إل ماك باإلض واع األس ع أن ذلك جمی وك
٠تسویة الاستخدامھ أیضا فى 

اوم  ن المق صاج المجلف تیل وال تینلس س ام االس ن خ صنوعة م ة م ة معدین ن كابین ارة ع رن عب الف
ة الشواء فى بیئة (للصدأ من مزایا ھذا االختراع  دا –صحیة نظیف ل ج ن قلی ى زم شواء ف إعطاء –ال

وع –نكھة الشواء على الفحم  شواء حسب الن ى درجة حرارة ال ن ضد إخطار –التحكم ف از آم الجھ
٠) الحریق

الصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات و
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٠

٠٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٣١/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٢٠/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 201/00, 211/00, 213/02, 213/04, 213/05

) مصر العربیةجمھوریة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عوض الل/ كیمیائى .  ٤
ریاض بصلة ه/ دكتور .  ٥

الطاف حلیم بسطا مقار        / ألستاذة الدكتورة 
حسنى السید محمد على        / األستاذ الدكتور 

عادل صبحى جرجس/ دكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید/ نقطة االتصال لمكتب البراءت المركز القومى للبحوث یمثلھا -للبحوث المركز القومى (74)
براءة اختراع (12)

تحضیر ورق مؤمن من مواد سلیلوزیة مصریة وعالمة سریة جدیدة  (54)
٠٤/٠٥/٢٠١٥وتنتھى فى ٠٥/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

دة  ضیة جدی سة ومی ر متجان ة غی ات حلقی ضیر مركب ى تح راع  إل ذا االخت دف ھ یھ
ائى ( دین ثن ونیتریالت–بری ات) الكرب ذه المركب ق ھ دى تطبی یم م ى تقی افة إل ، باإلض

ن  ب القط ع زغ یط م ى خل ى ف صب المحل صاص الق ب م تخدام ل ؤمن باس ضیر ورق م ى تح ف
ورق  سلوزیة لل ادة سل لوك ٠كم یم س م تقی ضیة ،وت ات الومی إجراء القیاس ورق ب ان لل األم

٠واألشعة فوق البنفسجیة باإلضافة إلى متانتھ والحك المیكانیكى والكیماوى 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلباتلرسـوما



٤٣

١١/١١/٢٠٠٨
١٨٤٠/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61B 17/58

حازم بیومى السباعى/ لسید الدكتورا
ببھروز اكبر نباه

٠١
٠٢

(71)

حازم بیومى السباعى/ السید الدكتور
ببھروز اكبر نباه

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع  (12)

تحكم فى قمة االعوجاججھاز تثبیت الفقرات موجھ بالنمو ذو وصالت قابلة للمباعدة مع ال (54)
١٠/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بجھا ز تثبیت للفقرات تتم استطالتھ ذاتیاً عن طریق النمو المستمر للعمود الفقرى 
اصة ویتكون الجھاز من أعمدة خ. مع مقدرتھ على التحكم فى الفقرات الموجودة فى قمة االعوجاج 

ووصالت مضیفة مع قطعة وسطیة جامعة بحیث یثبت فى العمود الفقرى فى أعلى وأسفل وعند قمة 
یستخدم ھذا الجھاز فى عالج حاالت اعوجاج العمود الفقرى لألطفال حیث تسمح فكرة .  االعوجاج 

ه الطبیعى الجھاز بتباعد األعمدة المثبتة فى أطراف االعوجاج ومن ثم نمو العمود الفقرى فى االتجا
وفى نفس الوقت فإن التحكم فى قمة االعوجاج یمنع ازدیاد اعوجاج العمود الفقرى بل ھو یسمح 

.   باستعدال وتصلیح االعوجاج تدریجیاً مع استمرار نمو األطفال 

(57)

الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٥

٠٣/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٥٢/٢٠٠٥

٢٠١٢ینایر 
٢٣/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62B 37/00 & E04H 4/00،1/6

)                        جمھوریة مصر العربیة(ھشام محمد عبد الحمید لبنة /  االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھشام محمد عبد الحمید لبنة                    /  االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

منظومة متكاملة لحمایة السباحین (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٥و تنتھى فى٠٣/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

وھى لمستخدمى أحواض ) شبكة أمان السباحین ( یتعلق ھذا االختراع بتصمیم آلة یمكن تسمیتھا 
كما یمكن عن طریقھا تحدید ، تعمل اآللة كأداة لإلنقاذ فى حالة اإلشراف على الغرق . السباحة 

زینة وتتكون اآللة وكذلك لل، العمق المناسب للمستخدم أو إغالق الحوض تماما حتى وإن كان ممتلئ 
من شبكة مسطحة متینة مصنوعة من مادة أو معدن مناسب محاطة بقطبان بالقرب من جدران 

والقاع مثبتة على روافع . األجزاء العمیقة بھ . الحوض وتتحرك إلى أعلى وأسفل فى الماء لتمأل 
وھو جھاز خارج الماء :ویتم التحكم فى األلة بواسطة أجھزة التحكم ) رافعة أو أكثر ( ھیدرولیكیة 

وتعمل األلة كقاع متحرك یتم ، متصل بریموت كنترول مضاد للماء یشبة الساعة ) آلة ضاغطة ( 
ویمكن تطبیق فكرة القاع المتحرك على أحواض . التحكم فیة عن طریق برنامج خاص أو یدویًا 

الحاویات أو األحواض أو البحیرات الصناعیة أو ماشابھھم من) كشبكة أو جسم مسطح ( ، السباحة 
.التى تحتوى على أى نوع آخر من السوائل 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٦٠

٠٢/١١/٢٠٠٩
١٦١٨/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٣٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 F21S 8/08

)جمھوریة مصر العربیة(جمال السید عبد الفتاح المسیرى / دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال السید عبد الفتاح المسیرى/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

ةایا جدیدمزذو لشوارع ة لنارإعمود  (54)
٠١/١١/٢٠١٦وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دةنارإلھو استبدال عمود ا ھ قاع ىةمستقیمةذو الشكل المستقیم بعمود معدنى ل ون ف سى أوضع رتك
زء  ا ج ستقیم بزاویآیلیھ ر م زء اةمنفرجةخ م الج ستقیم ألث ر م ضاً أخی ىی ون ف ع رتك ىأوض س

. )جزء القاعدىى موازى للأ(

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣

٢٣/٠٣/٢٠٠٥
٠١٤٨/٢٠٠٥
٢٠١٢مارس 

٠٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B61L 1/00

یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

كة حدید أوتوماتیكمزلقان س (54)
٢٢/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٣/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

سافة یتعلق االختراع الحالى بـ ان بم ل المزلق ى اإلشارات ٢قطار یعمل بكھرباء قب م یوصل سلك إل ك
ان  ود ٥,١والجرس والسلك الثانى یوصل قبل المزلق ین كل عم دان ب ى عم سلك عل م وال ر ١٠٠ك مت

اء الجرار ١٠لقطار بكرة أبالتین من أعلى القطار من ویوجد فى ا ن كھرب ا سلك م سم متوصل علیھ
٠سى –فولت دى ٢٤

٠یوجد بالمزلقان اإلشارات والجرس 

سم ولھ قاعدة حدید یوجد بھا ثالث سوست ٥سم مسمار بطول ١٠البوابة عبارة عن سیخ حدیدیة كل 
لونیت أ ة س د ثالث سامیر ویوج یم الم نھم بتنی ة بی سات طبیعی ة مغناطی زودین بثالث تھ وم ل سوس ام ك م

٠لتثبیت المسامیر على إستقامة عند وصول القطار 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األص



٤

٠٣/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٥٨/٢٠٠٧
٢٠١١نوفمبر 

٠٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 1/02

) جمھوریة مصر العربیة(فتحى محمود محمد مصطفى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فتحى محمود محمد مصطفى ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

جھاز الستخدام أقراص الفوستوكسین لمقاومة اآلفات الحشریة من الحبوب الغذائیة المخزنة  (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ذا ا ق ھ الحبوب یتعل شریة ب ات الح ة اآلف سین لمقاوم راص الفوستوك تخدام أق از الس راع بجھ الخت
غ  ھ فتحة لتفری م ب شفاف ذو غطاء محك ن البالستیك ال از من وعاء م الغذائیة المخزنة ویتكون الجھ

سین راص الفوستوك والت أق دد -أمب زة بع ى الترابی ت عل اء مثب ل٢الوع زء -رج اء ج فل الوع أس
ن أسفل جزء لمرور مخروطى من الصاج  ھ م یال من قطر الوعاء وب ر قل صدأ قطره أكب المقاوم لل

دد  یة بع ورة رأس ى ماس راص حت ة٢األق ة كھربی ل -خلی ع أرج ى أرب ل عل ى محم زء المخروط الج
ع -مثبتة على الترابیزة من خالل ماص اھتزاز ومثبت على األرجل كھربائى یة یجم الماسورة الرأٍس

سین و راص الفوستوك ا أق ا بھ راد معالجتھ وب الم ل الحب ى تنق ة الت راص للكتین ذه األق زال ھ تم ان ی
ا ل -وتخزینھ زة ویعم فل الترابی ت أس ور مثب طة موت ة بواس داد المطلوب سب األع راص ح زال األق إن

ة ة الكھربی االنفیرتر والفرمل ورة -ب ى طمب ة عل ة مثبت طة تیل سین بواس راص الفوستوك زال أق تم إن ی
ا یتناسب مع الحبوب المطلوب معالجتھا وقدرة الكتینة الناقلة لھذه الحبوب، الموتور حسب األعداد بم

٠وھكذا ....... یوجد عداد أقراص الفوستوكسین عند فراغ الجھاز یتم تفریغ أمبوالت أخرى جدیدة 

(57)

ختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة اال
والصور المرفقة بالطلب



٨

٠٧/١٠/٢٠٠٨
١٦٤٧/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C  14/00

)جمھوریة مصر العربیة(الصباغ ھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطفى ٠١
٠٢

(71)

ى الصباغھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطف ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ةنشائیإلضافات للتطبیقات اإلاةلیاف عدیدألباةلتحضیر اللدائن المسلحةجدیدةطریق (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ق االخت صنیع نیتعل رة لت ة مبتك واة باطریق ولیمرات المق دائن الب ن الل د م اف ألوع جدی لی
ات تم استخدام اإلاللتطبیق ث ی شائیة حی ا عشوائیا فألن اف القصیرة وتوزیعھ ةىلی ادة المركب ع الم لمن

دة كما أن المادة المركبة. الكسر ىإلىانتشار الشروخ ووصولھا للحجم الحرج المؤد ا عدی ز بأنھ تتمی
تم إلا دضافة نإضافات حیث ی ایتنیوم أو الحدی ن الت ة م ة وتحسین الخواص سب مقنن ادة الممطولی لزی

دة ف.حمال الفجائیةألالمیكانیكیة لمقاومة االھتزازات وا ادة الجدی ة تحت ىویتم تصنیع الم ب مغلق قوال
ل من ة تأثیر الضغط والحرارة للتقلی تم معالج ة وی وب الداخلی ة والعی طحھا أوجود الفجوات الھوائی س

ةالداخلی ث درج ن حی ائة م تخدام النھ سب االس ات ح دد التعرج ة وع تخدام . ى النعوم ن اس ویمك
.أو البولیمرات الغیر متصلدة بالحرارة لتصنیع الشرائحالبولیمرات التقلیدیة

(57)

راع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االخت
والصور المرفقة بالطلب



٩

٠٦/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٤٥/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B29B   17/00

)جمھوریة مصر العربیة(ھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطفى  ٠١
٠٢

(71)

أحمد حافظ مصطفىھبھ الرحمن ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

المركبةالموادإلنتاج والجرانیتالرخامصناعةمخلفاتوتدویرلتجھیزصناعیةوحدة (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اتعالجةلمصناعیةوحدةیتعلق االختراع الحالى ب تالرخامصناعةمخلف ةالطبیعىوالجرانی بطریق
اوى المیالخواصبفظتحت( فیزیقیة ب الكیم ى التركی ر ف ة ) كانیكیة والطبیعیة وال تحدث تغیی للمحافظ

ة ب٠على الخواص الممیزة  وم الطریق ث تق ة المة معالجحی ات اللزج سحالة(خلف ة ) ال ات الجاف والمخلف
ام و ى كسر الرخ ت المتمثلة ف تو. الجرانی ات می واد محسنة وملون ة وم واد رابط ا وم ا لخلطھ تجھیزھ

تیك لواستخدامھا كمادة مقویة ومالئة فى صناعة ا ن البالس مواد المركبة ذات أساس معدنى أو أساس م
اد الھذه لوتستخدم  ات أبع ضمان ثب اوم للضغوط ل الج والمق صلب المع عملیة قوالب معدنیة مغلقة من ال

سمحومجارىبسخاناتالقوالبوتزویدلھى مع جودة السطح الخارجى المنتج النھائ سوائل بمرورت
دغازاتأو  تم.للتبری تحكمی ىال سخینمعدالتف دالت واصحسبوالتبری ةالخ ىالمطلوب تجف المن

. واللونوالسمكالطولحیثمنالمطلوبةبعادألواشكالألباالنھائى

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



١٢

٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٩١٠/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F  1/46 & B01D  61/38

)جمھوریة مصر العربیة(المنعم على محمد محمد عبد/ دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد المنعم على محمد / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

وللحصول على المیاه المقطرة بترطیب وتكثیف الھواءبطریقة وجھاز لتحلیة المیاه للشر (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  وع االخت ق موض ى یتعل سیة ھ ات الرئی د : بالمكون رج التبری ب(ب واء –) المرط رد الھ مب
خزان –مروحة الھواء –طلمبة المیاه –ممرات ومواسیر یتحرك فیھا الھواء والماء –) المكثف(

اه المقطرة  اء–المی ات لتسخین الم ة ملف رة مغلق الل دائ ساخن خ واء ال ث یتحرك الھ والھواء حی
ة  ة الرطوب تم إزال م ت ب ث ساخن داخل المرط الح ال ویتم ترطیبھ بالخلط المباشر بینھ وبین الماء الم

اه المقطرة  ع المی تم تجمی سینات ٠التى اكتسبھا بتبریده وتكثیفھ داخل المكثف حیث ی وتشمل التح
التحكم فى النظام المبتكر كما تشمل االختیار األنسب لخامات المكونات زیادة كفاءة التشغیل وكفاءة

ة  سینات للطریق شمل التح ا ت ا ، كم مان جودتھ ة وض اه المنتج ة للمی سعات اإلنتاجی ادة ال ذا زی وك
اه  صغیرة بمی ات ال داد التجمع ى إم تخدامھ ف اءة اس سین كف ھ وتح ة تطبیقات ادة فاعلی از وزی والجھ

اه البحر شرب من می صناعیة ال ة وال اه المقطرة لألغراض الطبی ى المی صول عل ذا للح ار وك واآلب
٠وغیرھا 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور 



٢١

٢١/١٠/٢٠٠٧
٠٥٤٠/٢٠٠٧
٢٠١٢مارس 

١٣/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 H02G 7/20

)جمھوریة  مصر العربیة ( جالل سید أحمد شره / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جالل سید أحمد شره/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
إختراع                                                                               براءة (12)

من أعمدة اإلنارة الحالیة% ٦٥الخ توفر ... طریقة جدیدة إلنارة الطرق والشوارع  (54)
٢٠/١٠/٢٠٢٧تھى فى نـوت٢١/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

من إجمالى %٦٥یتم اإلستغناء عن حوالى. الخ .... عند إنارة المدن والقرى والطرق والكبارى 
عمود بدًال من ١٤(أعداد أعمدة اإلنارة الحدیدیة وقواعدھا الخرسانیة فى الكیلو متر الواحد

-:كالتالى ) عمود٤٠
متر كما ھو متبع بالفن ٢٥متر بدًال من ٧٥كل ظام معدلواحد بنىنارة حدیدإیركب عمود -١

. السابق 
.بنظام معدل أعلى األعمدة الحدیدیة )حامل الكشاف(تركب أذرع من الحدید-٢
ذرع الحدیدیة ومنفصلة عن الكشافات ألعلى بالتة ا)اللمبةترانس(خانق تیار ٣یركب عدد -٣

. ولیس بداخلھا 
(سلك٢(ول أسالك من الصلب المجدتشد-٤ بین أذرع األعمدة ) مم١٠مم أو ٨قطر ) 

. وبعضھا 
األسالك واحد بین أذرع األعمدة وأثنین على.بنظام معدل ) فوانیس اإلنارة(تركب كشافات -٥

. مترًا ٢٥المشدودة بحیث أن تصبح مسافات الكشافات المعلقة على األذرع وعلى األسالك
. )عمدة حدیدیةأبدون (

. التیار أوًال الكشافات بالكابالت مروراً بخوانقتوصل جمیع-٦
عنھ ىإستخدام المستغنختراع فى جمیع المشاریع السابقة بالمواقع ثمالتنفیذ موضوع ایمكن•

. من األعمدة فى المشاریع الجدیدة
من األعمدة الحدیدیة فى الكیلو % ٨٨فى مرحلة الحقة لتوفیر ختراعالیمكن تنفیذ موضوع ا• 

) .متر٢٠٠عمود كل (الطرق السریعة متر الواحد خاصة على

(57)

لرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل ا
والصور المرفقة بالطلب



٣٠

٠١/١١/٢٠٠٩
١٦٠٩/٢٠٠٩
٢٠١٢ینایر 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05F 11/08

)  جمھوریة مصر العربیة(احالم على مصطفى محیسن /الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

احالم على مصطفى محیسن/الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ھطریقھ النتاج الكومبوست المیكروبى مدعم برجیع الكون إلستخالص الشاى العضوى من (54)
٣١/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

كمادة نمو لبعض سالالت البكتیریا المشجعة لنمو الجذور ) رجیع كون االرز ( استخدام نخالة االرز 
)PGPR ( ى اقصى عدد ساكنة إل ة ال ى ظل ظروف البیئ المختارة والتى وصل نموھا فى المختبر ف

ى ساعة من التحضین ، ٧٢بعد  ب عل ولذلك قد كان من الضرورى البحث عن تطبیقات مناسبة للتغل
نخفض . الصعوبات فى النمو  سماد م ة لل ا صدیقا للبیئ ان التسمید العضوى الحیوى یفسح مجاال عملی

ك  ذا التكنی ا یعزز ھ دة ، كم ادة مفی التكالیف إلى جانب تحویل المخلفات القابلة للتحلل العضوى إلى م
ا استخدام المخلفات ھ . الحیویة الزراعیة واالستفادة منھ اتج من شاى الن ر الكومبوست وال وحدیثا یعتب

ات وامراض وخصوبة  ة آلف من المنتجات الحیویة الواعدة والمسئولة عن تطویر برامج ادارة مختلف
ة االرز . النباتات تخدام نخال ى اس ة إل ة الحالی ا %) ١(وتھدف الدراس ض سالالت البكتیری شیط بع لتن

وقد تم . لبعض النباتات المختارة والتى تدعم كومبوست قش االرز ) PGPR(جعة لنمو الجذور المش
الالت  و س ى نم ة االرز عل تخدام نخال أثیر اس ة ت تخدام PGPRدراس ة باس ددھا الحی ة واع البكتیری

. طرق الزراعة الكمیة 

(57)



٣٦

٢٨/٥/٢٠٠٨
٠٨٩٢/٠٥/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٤٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 65/00

)جمھوریة مصر العربیة(حازم محمد علیوة عبد النبى/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حازم محمد علیوة عبد النبى/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

ا ضد النیماتودا المتطفلة على النباتالنشاط اإلبادى لمستخلص نبات التوی (54)
٢٧/٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

النیماتودا ضدThuja orientalisبالنشاط اإلبادى لمستخلص نبات التویا یتعلق ھذا االختراع 
نیماتودا بواسطة مذیبى خالت االیثایل والھكسان فى المكافحة البیولوجیة لالمتطفلة على النبات

٠الحویصالت التى تصیب نبات بنجر السكر ونیماتودا الموالح التى تصیب أشجار الموالح 
یستخدم لھذا الغرض مستخلص ثمار التویا والتى تمر بعدة معامالت حتى یتم الحصول على 

٠ویستخدم مباشرة على جذور النباتات المصابة بالنیماتودا % ٥المستخلص النباتى الذى یخفف إلى 
لنیماتودا الحویصالت ، بینما تصل % ٦٠یصل النشاط اإلبادى لھذا المستخلص إلى نسبة قتل 

٠فى حالة نیماتودا الموالح % ٧٠ھذه النسبة إلى 
كما أدت المعالجة بمستخلص التویا إلى خفض واضح فى الكفاءة التناسلیة للنیماتودا وذلك دون ظھور 

٠لدراسة أى تأثیر سلبى على النباتات محل ا

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٨

٢٩/٠٤/٢٠٠٧
٠٢٠١/٢٠٠٧
٢٠٠٧یونیھ 

٢٧/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A63B 69/32

) صر العربیةجمھوریة م(حسام أحمد جاد هللا شومان  / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسام أحمد جاد هللا شومان  / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع    (12)

جھاز الركالت واللكمات  (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٩/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ا یم وقی از تعل راع بجھ وع الخت ق موض ة یتعل سرعة الحركی سرعة وال زة بال وى الممی ستوى الق س م
ة  وتحمل األداء والدقة والرشاقة والمرونة الخاصة ألداء الالعبین لمھارات الركالت واللكمات الفردی
وم  ث یق وكس حی ك ب و والكی ة والكنغوف دو والمالكم ة والتایكون یات الكاراتی ك لریاض ة وذل والمركب

ن  ین م ل آداء الالعب از بتحوی فل الجھ ى ألس ن أعل ة م ات مختلف دة اتجاھ ى ع ة ف ى الحرك ات ال الثب
ا  ات وھم ن المكون وعین م والعكس واالتجاه الدائرى من الیمین للیسار والعكس ویتكون الجھاز من ن

مكونات میكانیكیة تشتمل على 
.وفتیل مقلوظ وجلبة مقلوظة وعلبة تروس. وقائم اسطوانى. محول+ محرك ) ٢(عدد 

.كونتاكور ) ٤(عدد + لیمد سویتش ) ٢(عدد : كھربائیة والتى منھاوالمكونات ال
عداد لحساب الضغطات + عداد ذاكرة + وتایمر زمنى . لوحة كھربائیة+ مفتاح نالمس ) ٤(وعدد 

.واللمسات 

(57)

ختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة اال
والصور المرفقة بالطلب



٢

٠٢/١١/٢٠٠٨
١٧٩٣/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٠١/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٥٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B61K 11/02
)جمھوریة مصر العربیة(ــــىاس فھمــارق عبــد طــأحم/ األستاذ 
)جمھوریة مصر العربیة(رابـــــود غـــن محمــر أمیـعم/ األستاذ 
)جمھوریة مصر العربیة(زیزـود محمد شبل عبد العـمحم/ األستاذ 

)جمھوریة مصر العربیة(ى محمد حسن عبدالجواد الحوف/ ندس مھ
)جمھوریة مصر العربیة(تــود بخیــد محمـــف أحمـــخل/ مھندس 
)جمھوریة مصر العربیة(ــى د الروبـــر محمــد نصــمحم/ مھندس 

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.

(71)

ــــىاس فھمــارق عبــد طــأحم/ األستاذ 
رابـــــود غـــن محمــیر أمـعم/ األستاذ 
زیزـود محمد شبل عبد العـمحم/ األستاذ 
ى محمد حسن عبدالجواد الحوف/ مھندس 
تــود بخیــد محمـــف أحمـــخل/ مھندس 
ــىد الروبـــر محمــد نصــمحم/ مھندس 

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.

(72)

٠١ (73)
٠١ (30)

(74)
براءة إختراع (12)

ن لھروب الركاب من السیارة الغارقةجھاز أما (54)
٠١/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ث أن  ة حی سیارة الغارق ن ال اب م ان لھروب الرك از أم م یتعلق ھذا اإلختراع بجھ دى أھ سیارات إح ال
ةللحاجات واألغراِض تحمل المالیین من الناِس كل یوم، نتشاراإوسائل النقل وأوسعھا  ذا ، المختلف ل

سیارات وإن، ھتمام بسالمة وأمان ركابھاإلكان من المھم ا المة ىالحاالت التىحدإغرق ال دد س تھ
ن ًـ سنوی١٥٠٠الحوادث تزید عن وأمن ركاب السیارات فإن مثل ھذة ل ع ا ال یق اة م ن وف سفر ع ا وت

ادث لتطویرھا وتحدیثھا من دراسة أنظمة األمان لھذا النوع من الحولذا كان من المھم، شخص٦٠٠
اب ة رك ل حمای ر اأج ن خط سیارات م وت غرقإلال م الم ن ث سیارة وم ل ال اس داخ دف . اًـ حتب والھ

سیارة أوإحاالت ىالماء أو فىنقاذ ركاب السیارة عند وقوعھا فإختراع ھو إلامنىالرئیس راق ال حت
دة أو فىنقالبھا أو تجمد السیارة نتیجة األحوال الجویة أو وقوعھا فإ رة متجم ة الفیضان أو ى بحی حال
فصل باب السیارة عن كل ىعلختراعإلوتعتمد فكرة ا. حالة یحبس فیھا الركاب داخل السیارةىأىف

اء فىلإبجسم السیارة للسماح بالخروج من السیارة والطفو ھما یربط الل ىسطح الم ن ١٥خ ة م ثانی
ذالإن الجھاز. مفتاح تشغیل الجھازىالضغط عل سننة ال دة الم رس والجری دم یتكون من نظام الت ىمق

درولیكىوعمود الكرانك الذیقوم بفك مفصالت أبواب السیارة بس الھی ىیقوم بفك قفل السیارة ثم المك
ترتب تشغیل األنظمةىلكترونیة التإلن النظام المقترح محكوم بدائرة التحكم اإ، البابیقوم بدفعىالذ

د باستخدام برناموت. الثالثة بالتتابع الكمبیوتر للنظام الجدی اة ب ـا تـكمSolid Edge جـم عمل محاك م ـ
ـتنفی از بـذ نمــ داإسوذج للجھ ة ھیون اب سیارة مارك مىتخدام ب راو ت شغیلالنت ة ھت اح بمعامل كلی بنج

.٠سكندریةإلالھندسة جامعة ا

(57)

رفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة الم
والصور المرفقة بالطلب



٥

١٠/٠٣/٢٠٠٩
٠٣١١/٢٠٠٩
٢٠١٢أبریل 

٠٤/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01L 31/055

)جمھوریة مصر العربیة(عبد السالم أحمد محمد دیاب  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد السالم أحمد محمد دیاب ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

ىمحول العالم الجدید الشمس (54)
٠٩/٠٣/٢٠١٦وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

ةىجھاز إلنتاج وتخزین التیار الكھربائھو سیة عن طریق تولیفة بین طریقة عمل منتجات الطاق الشم
از ستخدمة فupsوجھ ة الم ة المنزلی شحن الكھربائی شافات ال ازلىوك ن المن د م اجر والعدی والمت

.المؤسسات

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٦

٠٤/٠٨/٢٠٠٩
١١٨٧/٢٠٠٩
٢٠١٢ابریل 

٠٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و التكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01 N21/27, 3/26

)جمھوریة مصر العربیة ( أشرف نادى السید على صیام / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أشرف نادى السید على صیام/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

تسریب أحماض خطیرةحساس  (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

از یلعب یتعلق ھذا االختراع بجھاز حساس وإنذار وجود تسرب األحماض شدیدة التركیز  ، ھذا الجھ
دروكلوریك  ك والھی ر لحمض النیتری ذار مبك شعر بنظام إن دوراً ھاماً وعمًال إنسانیا حیث یتلقى ویست

راد المر ة األف ر لحمای ع الحمض الخطی م وتعامل م ى لوحة تحك كز ویتم فیما بعد نقل ھذه اإلشارة إل
٠والمنشئة أوتوماتیكیا 

سیة  ھ A,B,C,Dبعد إدخال الجھاز للخدمة وبعد تجمیع وحداتھ الرئی إن فكرة عمل ة ف ھ الخدم وإدخال
بط  ل ویھ ك تتآك ن الزن ة م شریحة معدنی امض ل سة الح د مالم د عن ز تعتم دنى مرتك ود مع ألسفل عم

٠علیھا وعلیھ یتالشى الضغط الواقع على مفتاح اإلنذار وعلیھ یحدث اإلنذار 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
مات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسو



٨

١٧/٠٧/٢٠٠٥
٠٣٢٧/٢٠٠٥
٢٠١٢مارس 

٠٨/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/14 & F28D 5/02, 15/02

) جمھوریة مصر العربیة(طاھر أحمد سعیدة / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

طاھر أحمد سعیدة/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

نظام لتحلیة میاه البحر بالطاقة الشمسیة  (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ذا  ق ھ سیة یتعل ة الشم ر بالطاق اه البح ة می ام لتحلی راع بنظ ث٠االخت ر حی اه البح سیاب می تم ان ی
ة ع ة رقیق ھ ، بطبق ة ل رة المواجھ شمس المباش عة ال سخینھ بأش تم ت ذى ی ل ال ر المائ طح المبخ ى س ل

ر  طح المبخ وق س ر ف سى ویم سخان شم ة ل رة مغلق ق دائ ن طری فلھ ع ن أس سخینھ م تم ت وی
ضغط  رق ال ة لف ف ونتیج ن المكث ى م ارى اآلت ضغط البخ رارة وال نخفض الح اف الم واء الج الھ

واء والطب ین الھ ر ب ارى الكبی رالبخ رعة تبخی ى س ساعد عل ذى ی اء ال سطح الم قة ل ة المالص ق
د ى تجدی ل عل اء لیعم ار الم شبع ببخ واء الم سحب الھ ر ب ى المبخ ى أعل شفاط ف وم ال اء ویق الم
ربین الل الت واء خ دد الھ ربین فیتم ى الت ضغطھ إل ستمرة وی صفة م ر ب طح المبخ وق س واء ف الھ

ادل الح ى المب واء ف ر الھ ك یم د ذل غطھ وبع نخفض ض رارى وی واه الح ادل محت رارى فیتب
ھ  ربین وانخفض درجة حرارت ى الت مع میاه البحر الجدیدة الداخلھ للجھاز وبعد أن أنخفض ضغطھ ف
ف  ى تكثی د فیعمل عل رج تبری ع ب ھ م دورة ھواء مغلق رتبط ب المكثف الم ر ب ادل الحرارى یم فى المب

ضغط  رارة وال ة الح نخفض درج اف م واء ج ك ھ د ذل رج بع اه ویخ دة المی دأ دوره جدی ارى لیب البخ
٠فوق المبخر 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١١

/

٠٨/٠٣/٢٠١٠
٠٣٧٩/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60T 7/12, 8/00

)جمھوریة مصر العربیة ( جورج عاطف ابسخرون/ المھندس 
)بیة جمھوریة مصر العر( یوسف صبرى امساك عزباوى / المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

جورج عاطف ابسخرون/ المھندس 
یوسف صبرى امساك عزباوى / المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ربیع عبد الحمید صابر  (74)
براءة إختراع  (12)

فرامل إلكترومیكانیكیة للتحكم فى توزیع عزم المحور (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  ى طری ن الحصول عل ان تعجز ع السیارات مثل الشاحنات والسیارات الصغیرة فى كثیر من األحی
ستقیم  ق ( م دة ) تعل ر ممھ رق الغی ن الط ى أًى م ة أو ف ة ، الثلجی سارات الموحل ى الم ة ف ع ٠خاص م

ى أرض واحدة من العجالت فى المسار الموحل أو الثلجى أو أیًا من الط رق الغیر ممھدة واألخرى عل
سار ٠صلبة مستویة  سیارة خارج الم فمع استخدام الكرونة البسیطة یبذل السائق جھًدا كبیًرا لسحب ال

ا  ى دخولھ ؤدى إل ا ی سھا مم الغیر مستوى وعادة ینتھى بھ المطاف بعجلة واحدة ال تزال تدور حول نف
٠عمیًقا فى سطح التربة 

دم نظام تح ق لذلك نحن نق ا عن طری تحكم فیھ تم ال ددة ی ة متع أقراص إحتكاكی اتیكى مزود ب م أوتوم ك
ى نظام الجر ٠موتور كھربى محدد الزاویة  تحكم ف شكلة ال ر فكرة مبتكرة لحل م ك یعتب ذا التكنی وھ

٠للسیارات التى تسیر على الطرق الغیر ممھدة 
ذلك لقد تم تصمیم وحدة التحكم لتقدیر فرق السرعات ما بین العجلة ا نفس المحور ول لیمنى والیسرى ل

ات ( فى حالة تجاوز فرق السرعات المنطقیة  وم ) عند دخول السیارة فى المنحنی تحكم تق دة ال إن وح ف
راص  ة األق ى منظوم التحكم ف وم ب دوره یق ذى ب ة وال دد الزاوی ى مح ور الكھرب ا للموت بإعطاء أوامرھ

ة الت ل عزم اإلحتكاكیة المتعددة وذلك لتقلیل سرعة العجل ذلك ینتق ا وب ول محورھ دوران ح وم بال ى تق
٠العجلة التى تقوم بالدوران حول محورھا إلى العجلة األخرى المتماسكة بالطریق 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
صیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التف



٢٠

٢٣/١٢/٢٠٠٧
٠٦٥٧/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٢/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65 D5/24

)جمھوریة مصر العربیة ( علیاء محمود عیسى / ر األستاذة الدكتو ٠١
٠٢
٠٣

(71)

علیاء محمود عیسى / األستاذة الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

الملعقة السحریة وغطاء الطھى الواقى (54)
٢٢/١٢/٢٠١٤وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

: یتكون من میمیتعلق موضوع االختراع بتص
٠ملعقة خشبیة لھا ید بھا انحناءات بزوایا محددة تساعد للوصول إلى الطعام فى جوانب اإلناء -
ى - ى أو القل ى الطھ ى أوان ع عل ن أن یوض ركس یمك اج أو البی ن الزج ة م ات مختلف اء بمقاس غط

ع ولھ فتحة فى وسطھ توضع بھا الملعقة ذات ا لشكل المذكور فیمكن التقلیب فى الجوانب وبدون رف
٠الغطاء 

ھ باستخدام - ت بمفصل صغیر یمكن فتح یكون لشكل أخر من الغطاء جزء فى الوسط بھ فتحة ومثب
ت  رات الزی خاص لقط رض األش ام یع ى الطع ك لقل رة وذل ام الكبی ع الطع ب قط غیر لتقلی ذراع ص

ى حدو بباً ف ك س ان الساخن المتطایر ویكون ذل رك المك ى ت د ، باإلضافة إل ة بالجل ث حروق مختلف
٠المحیط متسخ بالزیت ، والقلى أو الطھى یتطلب التقلیب المستمر لمنع التصاق الطعام 

قـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرف
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢١

٢٤/٠٦/٢٠٠٧
٠٣٤٢/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B03 C1/32

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السمیع الھوارى  عبد السمیع عبد اللطیف عبد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

حلة مغناطیسیة للغسالة األوتوماتیك واألطباق لتوفیر المسحوق والكھرباء (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن داخل یتعلق ھذا االختراع بحلة مغناطیسیة للغسا ت م اء یثب لة األوتوماتیك لتوفیر المسحوق والكھرب
والى  سیة بطول ح ین حوالى ٢سم وقطر حوالى ٢٠الحلة عدد أربعة أقطاب مغناطی ل قطب م وبك س

تم یتم تركیبھمسم ١سبعة فتحات بالمناصفة بین القطبین بقطر  ساویة وی سافات مت ى م ة عل داخل الحل
الى  ب كالت اذب (التركی افر ، تج اذبتن افر ، تج سیل تم وی) ، تن ة الغ تم عملی ى ت اطیس حت ى المغن طل

٠بسھولة 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
غرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتو



٢٨

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٨٦/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G0IN33/53,G0IN33/577&C07K16/14&C12P21/08

)جمھوریة مصر العربیـة(منال محمد السید أحمد / الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

منال محمد السید أحمد/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

أحادیة بأستخدام اجسام مضادة١-طریقة لتحضیر كواشف تشخیصیة لسموم األفالتوكسین ب
النوعیة منتجة بواسطة خالیا مدمجة

(1A4-Sp./PP3-NS1,1G12-Sp./PP3-NS1&2G8-Sp./PP3-NS1) ومحملة على
SPA)(

(54)

٤/٣/٢٠٢٨وتنتھى فى٥/٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
فــى اطــار ، تــم١-یتعلـق هــذا االختـراع بطریقــة لتحــضیر كواشـف تشخیــصیة لــسموم األفالتوكـسین ب

Aspergillus) هــذه الطریقــة تحفیــز  flavus  143 و ١-بموم االفالتوكــسینعلــى انتــاج ســ( 

لزیـادة (BSA) استخالصـها و معایرتهـا ، ثـم تنـشیطها بأدخـال مجموعـة كربوكـسیلیه و تحمیلهـا علـى

تقیـیم مـستوى ، ثـم(AFB1 Oxime -BSA) بمركـب(Balb/c) تحـصین فئـران.وزنهـا الجزیئـى 

ألسـتخراج خالیـا الطحـال منــهاألجـسام المـضادة بـسیرم الفئـران بأختبـار األلیــزا ألختیـار أكثـرهم انتاجـاً 

تنمیـة الخالیـا المدمجـة علـى (PEG-2100). باسـتخدام(PP3-NS1) و دمجهـا مـع خالیـا المیلومـا

اختیـار الخالیـا المدمجـة التـى تغطـى مـساحة عنـد الیـوم الثالـث عـشر. (HT)ثـم(HAT)  وسـط

ار الخالیا ـاختی. االلیزا المفرزة منها بأختباروى األجسام المضادةـألختبار مست% ٣٠أكثر من 

)1A4-Sp./PP3-NS1 , 1G12-Sp./PP3-NS1 & 2G8-Sp./PP3-NS1 ( ألنتـاج اجـسام

ثم تحمیل هـذه األجـسام المـضادة علـى١-األفالتوكسین بمضادة أحادیة النوعیة ضد سموم

 (SPA)نــد ع١-قــادرة علــى الكــشف عــن ســموم األفالتوكــسین بووضــعها علــى شــرائح لتــصبح

. بالمیكروسكوب االلكترونىاضافة المستخلص من الغذاء و فحصه

(57)



٣١

٠٨/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٦٣/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

٣٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B 28D 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( ید نبیل شوقى توفیق فر ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فرید نبیل شوقى توفیق ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعھ (12)

آلة تنعیم أسمنت (54)
٠٧/٠٧/٢٠١٤وتنتھى فى ٠٨/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ـ الى ب راع الح ق االخت ات آلة لیتعل تة إتجاھ ن س ة م ى اآلل دخل إل منت ی ث أن األس منت حی یم األس تنع
ثم یقوم الجزء الجارف لألسمنت بإدخالھ إلى المجرى على ھیئة مجموعات ) ١( بواسطة الجزء رقم 

ة وضعھا  متتالیة فبین كل مجموعة وأخرى یدخل كمیة من الھواء فتفصل بینھم لكى تأخذ كل مجموع
م بع یم ث ى التنع ریح ف ین الم واء ب غط الھ ل ض ة وبفع رى اللولبی ى المج منت إل دخل األس ك ی د ذل

ر بفعل ضیق المجرى  ا توغل األسمنت أكث ر داخل المجرى وكلم المجموعات یتوغل األسمنت أكث
٠التدریجى یضغط األسمنت شیئًا فشیئًا حتى یتم تنعیمھ جیًدا ثم یخرج من المجرى إلى ماكینة التعبئة 

ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

١٦/٠٧/٢٠٠٩
١٠٩٥/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٣٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61C 8/00, 13/00, 13/08, 31/05

(71) 1.
2.
3.

5-7 CORPORATION LIMITED (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Lieh-Tang
CHEN, Chen-Chu

(73) 1.
2.

٠١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/CN2007/000353): طلب البراءة الدولى رقم 
٢٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/CN2008/000200): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حسن أنور حسن م (74)
براءة اختراع   (12)

)الناب(خط األسنان الصناعى ومخلب التثبیت  (54)
٢٧/٠١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ى االخت اء تركیب نان لببن ط األس صناعى خ نان ال ط األس ى خ اب عل صناعى والن ال
وس ، بحی اع مق ة وق ة مقوس ھ قم ذى ل ط ال اع خ ة وق ن قم ل م ھ ك ون فی نان ث تك صناعى األس ال

اه  س االتج ى نف ان ف مك ٠منحنی ط / وأن س ة خ نان ثخان زء األس ى الج ماكة ف ر س صناعى أكث ال
انبیین  رفیین الج اه الط مكاً تج ل س صبح أق ى ی دریجیا حت نقص ت ى ال ذ ف ھ ویأخ زى من ٠المرك

ة  ى القم اب عل ب الن تم تركی یق ٠وی ھ أض اب قمت ھ وأن الن و قاعدت دریجیاً نح ھ ت زداد عرض وی
ط  اص بخ اع الخ ز الق نان یتمی ق األس ا یتواف دب مم ر ومح كل مقع ھ ش أن ل صناعى ب ال

٠مع كل نقطة من النقاط الموجودة على عظام الفك ویكون مزوداً بثوابت ربط متعددة 

(57)

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات والصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٣

٢٦/٠٩/٢٠٠٦
٠٥١٤/٢٠٠٦
٢٠١٢فبرایر 

٣٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04B 1/346
(71) 1.

2.
3.

LAURA MICOL FISHER (ITALY)

(72) 1.
2.

FISHER, David, H.

(73) 1.
2.

١٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٧/٢٠٠٦:رقمتحت اإلمارات العربیة المتحدة ١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

وحدة بنائیة قابلة للدوران (54)
٢٥/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

ل وحدات ب مركزي رأسي یحم ى قل وي عل دوران تحت أرضیة یتعلق االختراع بوحدة بنائیة قابلة لل
لتوفیر إتاحة للوصول لب عند وحدات األرضیة المناظرةتمتد منصة حلقیة من الق. معلقة تحیط بالقلب

ن قلب مركزي ة إدارة. وتُكوِّ ى آلی ةتحتوي وحدات األرضیة عل ة الدورانی ریح . لإلزاح ل ال ر حم یعتب
ب جزءاً منفصًال أو طاحونة/على الجانب الخارجي لكل أرضیة و دور حول القل ي ت الھواء األفقیة الت

یةعن األرضیة ذاتھا، ویتم وضع ى كل أرض ى أعل اح . ألواح شمسیة كغطاء سقفي عل وفر أداة ری وت
.األرضیة طاقة ریاح بدیلة تساعد على دوران وحدات األرضیةقابلة للنشر من وحدة

(57)

ومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرس
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٩٠٦/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 
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٢٥٧٩٠
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl8. B 02 C15/00

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HANGHÖJ, Sören
FOUGNER, Anders

(73) 1.
2.

٢٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (PA200700927):الدنمارك تحت رقم
٢٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/055177):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

طاحونة دلفنة (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

،مثل مواد خام األسمنت ،بطحن مادة دقائقیة لتقوم یتعلق االختراع الحالى بطاحونة دلفنة تم وصفھا 
حیث تشتمل طاحونة الدلفنة المذكورة على ،والمواد الشبیھة والمماثلة لھا ،وخبث ومخلفات األسمنت 

تشغیل واحدة على األقل مصحوبة بھا ) دلفین ( وأسطوانة تسویة ،منضدة طحن أفقیة بصفة أساسیة 
وھى األسطوانة التى یتم تشكیلھا للدوران فیما حول عمود إدارة الدلفین ،بصورة تشغیلیة فعالة داخلیة 

ونظام تدویر مغلق لمادة تزلیق لیتم ،من خالل استخدام كراسى التحمیل الخاصة بأسطوانة الدلفین 
ویشتمل نظام التدویر المذكور على خزان وأنابیب لدفع مادة ،تزلیق كراسى التحمیل الخاصة بالدلفین 

ادة تدویر مادة التزلیق التزلیق إلى كراسى التحمیل وتغذیتھا بھا لصالح الدلفین واألنابیب لكى تتم إع
وتكون طاحونة الدلفنة متمیزة ومن نوع فرید فى أنھا ٠القادمة من كراسى التحمیل الخاصة بالدلفین 

وتشتمل على جزء أول یتم تركیبھ وتثبیتھ على ،تشتمل على مضخة یتم تشغیلھا بواسطة تدویر الدلفین 
،وبالتالى ٠تھ على أسطوانة الدلفین ویدور معھا وجزء ثانى یتم تركیبھ وتثبی،عمود اإلدارة للدلفین 

والذى أثناء تشغیل ،یتم بواسطة ذلك الحصول على مضخة منظمة للضغط یتولد بصورة ذاتیة 
بتوصیل ضغط ھام لھ قیمتھ یُساھم مساھمة فعالة فى            ) ھذه المضخة ( فإنھا  تقوم ،الطاحونة 

تتناسب مع سرعة دوران ) أو سعة ( وتكون ذات قدرة ،الخزان إعادة تدویر مادة التزلیق إلى حیث
٠وبالتالى تتناسب مع إحتیاجات ومتطلبات مادة التزلیق وتفى بھا ،الدلفین 

(57)

لمرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور ا
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا



	egyptian_patent_abstract_2_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_3_2012_a.pdf
	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_4_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_5_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_6_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_7_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا




	egyptian_patent_abstract_8_2012_a.pdf
	إفتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية
	افتتاحية


	القائم بأعمال
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	رئيس مكتب براءات الاختراع
	Bibliographic data

	Patent Number
	Patent Kind
	Filing Date
	Priority Number
	Priority Number
	Priority Number
	Eererererere






	Azza Abd Allah Abou EI - Naga
	Mr. Adel El- Saeid Oweide                  Acting President of Patent Office
	Acting President of Patent Office


	رموز
	رموز البيانات الببليوجرافية
	رموز البيانات الببليوجرافية
	البيان الببليوجرافى

	رقم البراءة


	رموز
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة
	الدولـــــــة



	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	الدولــــــــة
	كوستاريكا
	جمهورية التشيك
	دومينيكا

	جمهورية الدومينيكان
	أكوادور
	مكتب البراءات الأوروبى
	أسبانيا
	إثيوبيا



	الدولة
	الدولة





	مالى
	مالى
	أيرلندا
	MR
	اليابان
	اليابان
	الدولة
	الدولة



	سلوفيكيا







