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تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو
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رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )
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ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا
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Int.Cl.8-A 61 G  7/10;A 61 G  1/02/61 G7/10 (51)
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٢٠١١٠٣٠٣٨٥ (21) -7

١٠/٠٣/٢٠١١ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

QIN, Kuide-BOUCHER, Raymond-WUJEK, Dennis (72)

مكتب ھدى عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

تراكیب مثبتھ مبیده للحشرات (54)

60/096335  - PCT/US2009/054869 (31)

12.09.2008. - 25/08/0209 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/22;A 01 N  43/22;A 01 P  7/04;A 01 P  7/02;A 01 N
53/00

(51)

٢٠١١١٠١٨٠٣ (21) -8

٢٥/١٠/٢٠١١ (22)

JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY, LLC- UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

GANDHI, N.R-SKEBBA, Victoria, Palmer-STROBEL, Gary, A (72)

سمر احمد اللباد  (74)

تركیبات مضاده للمیكروبات وطرق ذات صلھ باستخدامھا (54)

61/214,752-61/257,319-61/315,611 - PCT/US2010/032587 (31)

27.04.2009. - 02.11.2009. - 19.03.2010. - 27/04/2010 (32)

US-US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  1/00;A 01 N  37/00;A 01 N  35/00 (51)



6 6

٢٠١٢٠٢٠٣٤٣ (21) -9

٢٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA (71)

O'BRIEN, Robert S. (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

اداه جوفیھ توضح تاكل مختزل (54)

 12/554,303  - PCT/US2010/046634 (31)

04.09.2011. - 25/08/2010 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/09 (51)

٢٠١٢٠٣٠٤١٣ (21) -10

٠٧/٠٣/٢٠١٢ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. - UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

MYERS, Robert, L.-MIX, Kurt, E. (72)

لملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى ل (74)

الخارجى لتدفق ثقب بئر  في بیئھ ثنائیھ المیل) النشر(انظمھ وطرق للتوزیع  (54)

61/241,320 - PCT/US2010/048239 (31)

10.09.2009. - 09/09/2010 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  21/08 (51)



7 7

٢٠١٢٠٤٠٥٩٦ (21) -11

٠١/٠٤/٢٠١٢ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) SWEDEN (71)

BALDEMAIR, Robert-GERSTENBERGER, Dirk-LINDBOM, Lars-
LARSSON, Daniel

(72)

سمر احمد اللباد (74)

طرق وتجھیزات في شبكھ اتصاالت عن بعد نقالھ  (54)

61/248.092 - PCT/EP2010/064405 (31)

02.10.2009. - 29/09/2010 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-H 04 W  52/34;H 04 W  72/12;H 04 W  52/36 (51)

٢٠١٢٠٤٠٦٦٥ (21) -12

١٠/٠٤/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.-GERMANY

(71)

FALCH, Cornelia-HERRE, Jurgen-TERENTIEV, Leon (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز و طریقھ و برنامج كمبیوتر لتوفیر واحد او اكثر من البارامترات المضبوطھ لتوفیر تمثیل 
تمثیل اشاره مزج سفلى باستخدام قیمھ بى مرتبطھ رتماشاره مزج سفلى ومعلومات جانب بارا

متوسطھ

(54)

09306017.6-10171459.0-61/369,256  - PCT/EP2010/065503 (31)

16.10.2009. - 30.07.2010. - 30.07.2010. - 15/10/2010 (32)

US - US – US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)
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٢٠١٢٠٤٠٦٨٨ (21) -13

١٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V- GERMANY

(71)

FUCHS, Guillaume-MULTRUS, Markus-GRILL,BERNHARD-GEIGER,
RALE

(72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

معلومات السمعیھ الطریقھ لتشفیر ،سمعيالتشفیر الجھاز فك ،جھاز تشفیر سمعي (54)

61/253.459 - PCT/EP2010/065725 (31)

20.10.2009. - 19/10/2010 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)

٢٠١٢٠٥٠٨٥٣ (21) -14

١٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

FERNO-WASHINGTON, INC. - UNITED STATES OF AMERICA (71)

OZ, Kemal, Burc-KARTH, Andrew-MAGILL, Brian, (72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

.سریر نقال یدفع بھ یتضمن اطار دعامى (54)

61/261,074  - PCT/US2010/056549 (31)

13.11.2009. - 12/11/2010 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 61 G  1/96 (51)
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٢٠١٢٠٥٠٨٨٤ (21) -15

١٦/٠٥/٢٠١٢ (22)

Syngenta Participations AG- SWITZERLAND (71)

HAAS, Ulrich Johannes-HARP, Tyler L. (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

منظمات لنمو النبات (54)

0920892.7 - PCT/EP2010/007129 (31)

27.11.2009. - 24/11/2010 (32)

GB-EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/42;A 01 P  21/00;A 01 N  43/828;A 01 N  43/653 (51)

٢٠١٢٠٧١٢٣٧ (21) -16

٠٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.-GERMANY

(71)

WARMBOLD, Patrick-GAYER, Marc-FUCHS, Guillaume-
SUBBARAMAN, Vignesh-WEISS, Oliver-RETTELBACH, Nikolaus-
GRIEBEL, Christian-MULTRUS, Markus

(72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

وحده تشفیر صوتیھ ، وحده فك تشفیر صوتیھ ، طریقھ لتشفیر معلومات صوتیھ ، طریقھ لفك تشفیر 
سبقا  ممعلومات صوتیھ  باستخدام تعدیل فى تمثیل رقمى لقیمھ رقمیھ محیطھ 

(54)

61/294,357 - PCT/EP2011/050273 (31)

12.01.2010. - 11/01/2011 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)
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٢٠١٢٠٩١٤٨٧ (21) -17

٠٢/٠٩/٢٠١٢ (22)

LK INVESTMENT APS-DENMARK (71)

KNUDSEN, Carsten, Leonhard (72)

سمر احمد اللباد  (74)

جھاز استنشاق (54)

PA 2010 70084-PA 2010 70227 - PCT/DK2011/050067 (31)

04.03.2010. - 31.05.2010. - 04/03/2011 (32)

DK – DK-DK (33)

Int.Cl.8-A 61 M  15/06 (51)

٢٠١٢٠٩١٥٥٢ (21) -18

١٠/٠٩/٢٠١٢ (22)

اسامة دمحم عبد الحمید دمحم السحلى ـ مصر  (71)

اسامة دمحم عبد الحمید دمحم السحلى  (72)

(74)

مفتاح لیزر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 05 B  65/0032;H 03 K  7/00;G 06 K  7/0021 (51)
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٢٠١٢٠٩١٦٢٠ (21) -19

٢٣/٠٩/٢٠١٢ (22)

J. Ray McDermott, S.A- UNITED STATES OF AMERICA (71)

Lee D. Screaton -LELANDH,TAYLOR, JR (72)

محمود رجائى الدقى  (74)

خرطوشة بكرات لتداول المنتجات المرنھ (54)

13/267.941 - (31)

07.10.2011. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/20;B 65 H  49/32 (51)

٢٠١٢٠٩١٦٥٠ (21) -20

٢٥/٠٩/٢٠١٢ (22)

PPG INDUSTRIES OHIO, INC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

POLCYN, Adam D.-O'SHAUGHNESSY, Dennis J.-WAGNER, Andrew
V.-BHANDARI, Abhinav-MEDWICK, Paul A.-THIEL, James P.-FINLEY,
James J.-OHODNICKI, Jr., Paul R-BUHAY, Harry-BENIGNI, Jeffrey A.

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

تمرهاغلفھ تحكم شمسیھ ذات طبقھ فلزیھ غیر مس (54)

13/072,866 -61/318,471  - PCT/US2011/030235 (31)

28.03.2011. - 29.03.2010. - 29/03/2011 (32)

US – US-US (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/36 (51)
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٢٠١٢١٠١٧٠٥ (21) -21

٠٤/١٠/٢٠١٢ (22)

DOLBY INTERNATIONAL AB- SWEDEN (71)

VILLEMOES, Lars-PURNHAGEN, Heiko-CARLSSON, Pontus (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لتوقع معقد أساسھ تحویل جیب منفصل ومعدل) استریو(تشفیر نظام صوت مجسم  (54)

61/322,458 - PCT/EP2011/055369 (31)

09.04.2011. - 06/04/2011 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)

٢٠١٢١٠١٧٩٣ (21) -22

٢١/١٠/٢٠١٢ (22)

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. -
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

LOCKLIN, Jason, J.-DHENDE, Vikram (72)

محمود رجائى الدقى (74)

ض مقدار الكائنات بولیمر كیمیائى ضوئى ذو روابط متقاطعھ وطریقة لصنعة واستعمالة فى خف
الحیة الدقیقة على ھیكل بنیة وما اشبة

(54)

61/328,879 -61/370,919  - PCT/US2011/034268 (31)

28.04.2010. - 05.08.2010. - 28/04/2011 (32)

US – US-US (33)

Int.Cl.8-C 08 G  73/04;C 08 J  7/04;D 06 M  13/48;C 09 D  179/02;C 08 J
7/18

(51)
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٢٠١٢١١١٨٨٢ (21) -23

٠٨/١١/٢٠١٢ (22)

NOVARTIS AG-SWITZERLAND (71)

HORA, Maninder (72)

سمراحمد اللباد (74)

طرق محسنة لتحضیر السكوالین (54)

61/395,448  - PCT/IB2011/001397 (31)

12.05.2010. - 12/05/2011 (32)

US-IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/107;C 07 C  7/04;C 07 C  11/21;A 61 P  31/16 (51)

٢٠١٢١١١٨٨٩ (21) -24

١١/١١/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.-GERMANY

(71)

GEIGER, Ralf-SCHNELL, Markus-FOTOPOULOU, Eleni-RAVELLI,
Emmanuel

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تمثیل اشاره معلومات باستخدام محول مصقول (54)

61/442,632  - PCT/EP2012/052458 (31)

14.02.2011. - 14/02/2012 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/02 (51)



14 14

٢٠١٢١١١٩٥٦ (21) -25

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

FRANCE TELECOM-FRANCE (71)

LEVIONNAIS, Philippe-PICQUENOT, David (72)

دمحم دمحم بكیر (74)

NFCغالف للھاتف النقال بوظیفة  (54)

1054117 - PCT/FR2011/051161 (31)

27.05.2010. - 23/05/2011 (32)

FR-FR (33)

Int.Cl.8-H 04 M  1/725;H 04 M  1/04 (51)

٢٠١٢١٢١٩٨٧ (21) -26

٠٢/١٢/٢٠١٢ (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG- SWITZERLAND (71)

KIM, Sejong-FOWLER, Jeffrey David (72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

تركیبات بروبین حلقیھ (54)

61/352,252  - PCT/US2011/039461 (31)

07.06.2010. - 07/06/2011 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/14;A 01 N  27/00 (51)
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٢٠١٢١٢٢٠٤٧ (21) -27

١١/١٢/٢٠١٢ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)-SWEDEN (71)

BALDEMAIR, Robert-SAGFORS, Mats (72)

ترزيناھد ودیع رزق ترزى (74)

لكیھطریقھ و ترتیب الصدار اشارات لبارامیترات في شبكھ ال س (54)

61/356,726  - PCT/SE2010/051055 (31)

21.06.2010. - 01/10/2010 (32)

US-SE (33)

Int.Cl.8-H 04 L  1/00;H 04 W  48/16;H 04 L  5/00 (51)

٢٠١٢١٢٢١١٢ (21) -28

٢٣/١٢/٢٠١٢ (22)

ITALCEMENTI S.P.A (ITALY) (71)

CLAUSI ANTONIO-CINTI GIOVANNI-FEDI ROBERTO (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز النتاج مخلفات االحتراق من دقیق خام یشتمل على سخان اولى عند ارتفاع متضمن (54)

MI2011A002384 - (31)

22.12.2011. - (32)

IT (33)

Int.Cl.8-F 23 J  1/02;F 16 K  1/00 (51)
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٢٠١٣٠٣٠٤٠٥ (21) -29

١٤/٠٣/٢٠١٣ (22)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH- GERMANY (71)

WATANABE, Hidekazu-MIHARA, Jun-VOERSTE, Arnd-MAECHLING,
Simon-YAMAZAKI, Daiei-KISHIKAWA, Hidetoshi-FISCHER, Reiner-
KAPFERER, Tobias-SASAKI, Norio-MURATA, Tetsuya-SHIBUYA,
Katsuhiko-JANSEN, Johannes-Rudolf-ARAKI, Koichi-SHIMOJO, Eiichi-
ICHIHARA, Teruyuki-ISHIKAWA, Tadashi-MAUE, Michael-
HATAZAWA, Mamoru-DOMON, Kei-GORGENS, Ulrich-BRUCHNER,
Peter

(72)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

اریل بیررولیدینات مبیده لالفات  (54)

2010-206992 -2010-291998  - PCT/EP2011/065849 (31)

15.09.2010. - 28.12.2010. - 13/09/2011 (32)

EP – JP-JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/34;A 01 N  43/54;C 07 D  207/08;C 07 D  417/04;C 07
D  401/04;C 07 D  403/04;C 07 D  207/12

(51)

٢٠١٣٠٣٠٤٦٣ (21) -30

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (22)

MALLINCKRODT nuclear medicine LLC. - UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

BARBOSA, Luis, A.M.M (72)

رزق ترزىودیع ناھد  (74)

من محلول حامضي١٣٧-CSالستخراج عملیھ (54)

1016935.7 - PCT/US2011/055041 (31)

07.10.2010. - 06/10/2011 (32)

GB-US (33)

Int.Cl.8-G 21 G  1/08 (51)
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٢٠١٣٠٤٠٦٨٣ (21) -31

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (22)

مصر-االنور عبد الحافظدمحمعمرمحمود عبد العزیز حسن العطیفى ـ كرم دمحم موسى عماره ـ  (71)

دمحم االنور عبد الحافظعمر محمود عبد العزیز حسن العطیفى ـ كرم دمحم موسى عماره ـ  (72)

نقطھ اتصال جامعة اسیوط (74)

اسطوانھ لتخریم الجلد وتطبیقھ على سطح الجسم مباشره (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/50 (51)

٢٠١٣٠٤٠٧٣١ (21) -32

٢٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

UNILEVER NV- UNITED KINGDOM (71)

DAVID CHANDRA, Franklin-RAJANARAYANA, Venkataraghavan (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

غرفة لزمن البقاء (54)

10195535.9-3022/MUM/2010  - PCT/EP2011/067737 (31)

17.12.2010. - 01.11.2010. - 11/10/2011 (32)

EP – IN-EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  15/04;C 02 F  1/68;C 02 F  1/50;C 02 F  1/00 (51)
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٢٠١٣٠٦٠٩٨٧ (21) -33

١٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

مصر –نتیره حولید عبد الغنى طھ  (71)

ولید عبد الغنى طھ عنتیره  (72)

(74)

دوق تروس دمج السرعة مع العزم صن (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 09 B  25/02;F 16 H  55/14 (51)

٢٠١٣٠٦١٠٦٩ (21) -34

٢٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH- GERMANY (71)

STABILINI, Paolo-REITER, Reinhold (72)

احمد اللبادسمر  (74)

حجرة لنظام معالجة دم، واستخدامھا، ونظام أنبوب دم ونظام معالجة دم (54)

10015895.5-61/425,409  - PCT/EP2011/006450 (31)

21.12.2010. - 21.12.2010. - 20/12/2011 (32)

EP-EP - US (33)

Int.Cl.8-A 61 M  1/00 (51)



19 19

٢٠١٣٠٧١١٥٨ (21) -35

٠٩/٠٧/٢٠١٣ (22)

THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO- UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

SHAWKY ABDUO, Sherif, Mohamed-EL-SAID AZZAZY EL-BADAWY,
Hassan, Mohamed

(72)

سمراحمد اللباد (74)

ت بحجم النانو غیر باستخدام جسیماCالخاص بفیروس االلتھاب الكبدى RNAالرصد المباشر لـ 
معدلھ من الذھب

(54)

 - PCT/US2011/020676 (31)

 - 10/01/2011 (32)

US (33)

Int.Cl.8-C 12 Q  1/68 (51)

٢٠١٣٠٩١٥٢٥ (21) -36

٣٠/٠٩/٢٠١٣ (22)

KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO- JAPAN (71)

UMEDA, Hidetoshi-KANEDA, Daisuke (72)

سمراحمد اللباد (74)

مادة جنیح تبرید من سبیكة ألومینیوم مضغوطة غیر قابلة للسحب لمبادل حراري وطریقة تصنیعھا (54)

2011-080853 -2011-080855  - PCT/JP2012/055659 (31)

31.03.2011. - 31.03.2011. - 06/03/2012 (32)

JP – JP-JP (33)

Int.Cl.8-C 22 C  21/00;F 28 F  21/08;C 22 F  1/04;C 22 F  1/00 (51)
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٢٠١٣١٢١٨٤٨ (21) -37

٠٢/١٢/٢٠١٣ (22)

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY- UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

LING, Tang-RIMAN, Richard, E.-NYE, Thomas, E.-
VAKIFAHMETOGLU, CEKDAR-LI, Qinghua-ATAKAN, Vahit

(72)

سونیا فائق فرج (74)

تركیبات مخلقھ وطرق تصنیعھا واستخدامھا (54)

61/495,152  - PCT/US2012/041314 (31)

09.06.2011. - 07/06/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-C 04 B  7/02;C 04 B  18/06 (51)

٢٠١٣١٢١٩٥٢ (21) -38

٢٢/١٢/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION-JAPAN (71)

IKEDA Masaru (72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

جھاز معالجھ صور و طریقھ معالجھ صور (54)

2011-143461-2011-240550-2011-243839-2012-009326 -
PCT/JP2012/063606

(31)

28.06.2011. - 01.11.2011. - 07.11.2011. - 19.01.2012. - 28/05/2012 (32)

JP - JP - JP – JP-JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)



21 21

٢٠١٣١٢١٩٧٢ (21) -39

٢٤/١٢/٢٠١٣ (22)

PPG INDUSTRIES OHIO, INC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

SCOTT, Matthew S-MCCAMY, James W-BUCHANAN, Michael J-
MEDWICK, Paul A-REARICK, Brian K-KABAGAMBE, Benjamin

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

ماده عاكسھ تشتمل على طبقھ كاثودیھ ذوابھ (54)

13/171,509 - PCT/US2012/033996 (31)

29.06.2011. - 18/04/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/36;H 01 L  31/052;G 02 B  5/08 (51)

٢٠١٤٠٢٠١٦٦ (21) -40

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

مصر  - دكران جلبیرخوجاس ھوفاجیمیان (71)

دكران جلبیرخوجاس ھوفاجیمیان  (72)

(74)

مبعد جفون للجلوكوما (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  1/32 (51)



22 22

٢٠١٤٠٣٠٣٢٠ (21) -41

٠٢/٠٣/٢٠١٤ (22)

التكنولوجیة ـ مصر صندوق العلوم والتنمیة (71)

دمحم احمد الجمیل (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

المحركات الھیدرولیكیة ذات  الكامات المقادة بتوابعھا، و المضخات الھیدرولیكیة المناظرة لھا (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 04 B  1/04;F 03 C  1/24 (51)

٢٠١٤٠٤٠٥٠٨ (21) -42

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

THE GILLETTE COMPANY LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

CUSACK, Jessy, Lee-PATEL, Ashok, Bakul-MURGIDA, Matthew-
BRUNO, Michael, Hal

(72)

الدیبمفید عمرو  (74)

مقبض شفره حالقھ مع جزء قابل للتدویر (54)

13/552,003-61/542,342 - PCT/IB2012/055315 (31)

18.07.2012. - 03.10.2011. - 03/10/2012 (32)

US – US-IB (33)

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



23 23

٢٠١٤٠٤٠٥١١ (21) -43

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

SANOFI PASTEUR S A- FRANCE (71)

GEBHARD, Thomas-KAISER, Roland-LUY, Bernhard-PLITZKO,
Matthias-STRUSCHKA, Manfred

(72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز تسخین لمجفف بالتجمید لداره دواره (54)

11008108.0 - PCT/EP2012/004164 (31)

06.10.2011. - 04/10/2012 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-F 26 B  5/06;F 26 B  3/30 (51)

٢٠١٤٠٤٠٥٣٠ (21) -44

٠٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

FRISHMAN, Abe- UNITED STATES OF AMERICA (71)

FRISHMAN, Abe (72)

سمر احمد اللباد (74)

غطاء زجاجھ سھل السحب (54)

13/267,264  - PCT/US2012/053131 (31)

06.10.2011. - 30/08/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-B 65 D  41/32 (51)



24 24

٢٠١٤٠٤٠٥٨٤ (21) -45

١٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.- HOLLAND (71)

LITVINETS, Fedor, Nikolaevich-YUDIN, Alexey-PENA, Alejandro-
BURDIN, Konstantin; -LYAPUNOV, Konstantin, MIKHAILOVICH

(72)

الدیب مفید عمرو  (74)

كسر ھیدرولیكي مع نبضات بروبانت خالل ثقوب كشط عنقودیھ  (54)

61/627429 - PCT/US2012/059645 (31)

12.10.2011. - 11/10/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/11;E 21 B  43/26;E 21 B  43/114 (51)

٢٠١٤٠٤٠٦٠٠ (21) -46

١٥/٠٤/٢٠١٤ (22)

JFE STEEL CORPORATION- JAPAN (71)

KAWAI, Takamasa-YOSHIKAWA, Masaki-CHIKATSUNE, Hiroshi-
MORIOKA, Nobuhiko-UETA, Masateru-TAKAHASHI, Kazunari-
NAGAHAMA, Takuya-TAKANO, Jun

(72)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

قارنھ ملولبھ لالنابیب (54)

227665-2011  - PCT/JP2012/006607 (31)

17.10.2011. - 16/10/2012 (32)

JP-JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)



25 25

٢٠١٤٠٤٠٦٥٢ (21) -47

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

EURO-CELTIQUE S.A- LUXEMBOURG (71)

DUIGNAN, Cathal-McDERMENT, Iain Grierson (72)

عمرو مفید الدیب  (74)

موزعات (54)

1118845.5 - PCT/GB2012/052709 (31)

01.11.2011. - 31/10/2012 (32)

GB-GB (33)

Int.Cl.8-A 61 M  15/00 (51)

٢٠١٤٠٦٠٩١١ (21) -48

٠٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

NUOVO PIGNONE S.P.A- ITALY (71)

PRATELLI, Guido-BABBINI, Alberto-BAGAGLI, Riccardo-
TOGNARELLI, Leonardo

(72)

عمرو مفید الدیب  (74)

صمام آلي مع لوح استقرار قابل للتغییر (54)

FI2011A000268 - PCT/EP2012/075060 (31)

12.12.2011. - 11/12/2012 (32)

IT-EP (33)

Int.Cl.8-F 04 B  39/10 (51)



26 26

٢٠١٤٠٦٠٩٥٩ (21) -49

١٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

SOLVAY SA- BELGIUM (71)

SAVARY, David Jean Lucien-CHAU, Thoi-Dai (72)

وجدى نبیة عزیز عزت (74)

عملیة لصنع جسیمات بیكربونات الصودیوم  (54)

11194784.2 - PCT/EP2012/076065 (31)

21.12.2011. - 19/12/2012 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-C 01 D  7/12;C 01 D  7/10 (51)

٢٠١٤٠٧١٢١٤ (21) -50

٢٢/٠٧/٢٠١٤ (22)

HENKEL AG & CO.KGAA-GERMANY (71)

BUISKER, Detlef-RASCHKE, Ines-PEGELOW, Ulrich (72)

سمر احمد اللباد  (74)

یل او تنظیف تحتوي على انزیم وتشتمل على نترات الكالسیومتركیبھ غس (54)

10 2012 200 959.0 - PCT/EP2013/051340 (31)

24.01.2012. - 24/01/2013 (32)

DE-EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  3/386;C 11 D  3/04 (51)



27 27

٢٠١٤٠٨١٢٨٨ (21) -51

١١/٠٨/٢٠١٤ (22)

مصر - ھ عبد الحلیم ابراھیم جاد الربعالء الدین فتیح (71)

عالء الدین فتیحھ عبد الحلیم ابراھیم جاد الرب  (72)

(74)

طریقة وجھاز  لترشید المیاه والطاقة في منظومة الزراعة بدون تربة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 B  79/00 (51)

٢٠١٤٠٨١٣٢١ (21) -52

١٩/٠٨/٢٠١٤ (22)

KOATSU CO., LTD.-JAPAN (71)

INOUE, Yasufumi-YABUSHITA, Masahiro (72)

سمراحمد اللباد (74)

رأس رش لجھاز إطفاء حرائق غازي لھ وظیفة لكبح الصوت (54)

2012-035095 -2012-063472  - PCT/JP2013/053194 (31)

21.02.2012. - 21.03.2012. - 12/02/2013 (32)

JP – JP-JP (33)

Int.Cl.8-B 05 B  1/00;A 62 C  31/02 (51)



28 28

٢٠١٤٠٩١٤١٥ (21) -53

٠٧/٠٩/٢٠١٤ (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC- UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

BROTHERS, Lance E.-PISKLAK, Thomas J. (72)

سمراحمد اللباد (74)

تركیبات أسمنت متأخرة الشك تشتمل على خفاف، والطرق المصاحبة   (54)

13/417,001  - PCT/US2013/029489 (31)

09.03.2012. - 07/03/2013 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/02;C 09 K  8/473;C 09 K  8/46;C 09 K  8/42 (51)

٢٠١٤٠٩١٤٤٦ (21) -54

١١/٠٩/٢٠١٤ (22)

CASALE SA- SWITZERLAND (71)

FILIPPI, Ermanno (72)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ الزالھ ثاني اكسید الكربون من تیار غاز (54)

12159286.9  - PCT/EP2013/050453 (31)

13.03.2012. - 11/01/2013 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/04 (51)



29 29

٢٠١٤١٠١٥٧٢ (21) -55

٠١/١٠/٢٠١٤ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC- UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

SHARMA, Arvind-VYAS, Madhav (72)

عمرو مفید الدیب  (74)

.مثالي من البیانات الزلزالیھ) تراص- تستیف (انظمھ وطرق تكدیس  (54)

61/620,341 - PCT/US2013/035054 (31)

04.04.2012. - 03/04/2013 (32)

US-US (33)

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

٢٠١٤١١١٧٩٩ (21) -56

٠٩/١١/٢٠١٤ (22)

COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES-FRANCE

(71)

FOURMIGUE, JEAN-FRANCOIS-BRUCH, ARNAUD-COUTURIER,
RAPHAEL

(72)

سمر احمد اللباد (74)

صھریج تخزین حرارة بتصنیف حراري ُمحسن (54)

1254229 - PCT/EP2013/059400 (31)

09.05.2012. - 06/05/2013 (32)

FR-EP (33)

Int.Cl.8-F 28 D  20/00 (51)



30 30

٢٠١٤١١١٨٤٥ (21) -57

١٨/١١/٢٠١٤ (22)

VALLOUREC OIL & GAS FRANCE-NIPPON STEEL & SUMITOMO
METAL CORPORATION- JAPAN

(71)

GOTO, Kunio (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وصلھ ملولبھ انبوبیھ لھا خواص تركیب محسنھ عند عزم الدوران العالي (54)

2012-117550   -PCT/JP2013/064558 - (31)

23.05.2012. - 21.05.2013. - (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)

٢٠١٤١١١٨٤٦ (21) -58

١٨/١١/٢٠١٤ (22)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان ـ مصر  (71)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان (72)

(74)

دعامة و صمام من السیلیكون للجلوكوما (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 F  9/007 (51)



31 31

٢٠١٤١١١٩٣٣ (21) -59

٣٠/١١/٢٠١٤ (22)

COMBI WEAR PARTS AB

P.O. BOX 205 SE-681 24 KRISTINEHAMN (SE)

(71)

WIJMA, Klaas-QUARFORDT, Per-GABELA, Adnan-BAGHRAMIAN,
Paull-WEMPE, Cornelis

(72)

سمر احمد اللباد  (74)

أداة وحامل أداة في جرافة (54)

1230055-4 -PCT/SE2013/000087 - (31)

30.05.2012. - 28.05.2013. - (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-E 02 F  3/24;E 02 F  9/28;E 02 F  3/96;E 02 F  3/92 (51)

٢٠١٤١٢١٩٨٣ (21) -60

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

Berthold Sichert GmbH

KITZINGSTR. 1-5 12277 BERLIN (GERMANY)

(71)

 IRMER, Günter-PERSCHON, Helmut (72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

خزانة كھربیة تحت األرض (54)

10 2012 105 27403      -PCT/EP2013/061829 (31)

18.06.2012. - 07.06.2013. (32)

DE - DE (33)

Int.Cl.8-H 02 B  7/08 (51)



32 32

٢٠١٤١٢٢٠٥٧ (21) -61

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

1-Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) – KINDOM OF SAUDI
ARABIA

2-Linde AG- GERMANY

P.O. BOX 5101 11422 RIYADH-KINGDOM OF SAUDI ARABIA

KLOTERHOSFSTRASSE 1, 80331 Munich, Germany

(71)

MULLER, Wolfgang-MEISWINKEL, Andreas-HARFF, Marco-
WELLENHOFER, Anton-HOFMANN, Karl-Heinz-ILIYAS, Abduljelil-
KHURRAM, Shahid-AZAM, Shahid-AL-QAHTANI, Abdullah-WOHL,
Anina-BOLT, Heinz-ZANDER, Hans-JOrg

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

یجومیرات من إیثیلینطریقة لتكوین أول (54)

12175732.2-PCT/EP2013/001658 - (31)

10.07.2012. - 05.06.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  31/16;B 01 J  31/18;C 08 F  4/02;C 07 C  2/08;C 07 C  1/08 (51)

٢٠١٥٠١٠١٣٠ (21) -62

٢٦/٠١/٢٠١٥ (22)

The Gillette Company LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

SZCZEPANOWSKI, Andrew, Anthony-WINTER, Florina-FANG, Dong; (72)

عمرو مفید الدیب  (74)

.اداه اتصال بین مقبض الحالقھ والراس (54)

61/679.471 - PCT/US2013/053361 (31)

03.08.2012. - 02/08/2013 (32)

US-US (33)

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



33 33

٢٠١٥٠٢٠١٧٦ (21) -63

٠١/٠٢/٢٠١٥ (22)

INBICON A/S -DENMARK (71)

LARSEN, Jan -NIELSEN POULSEN, Niels-JEPPESEN, Martin Dan -
MOGENSEN, Kit Kellebjerg

(72)

سمر احمد اللباد (74)

یھ باستخدام التحلیل المائي الذاتي احادي المرحلھ وتحلیل طرق معالجھ كتل حیویھ لیجنوسیلیلوز
ومابعد التحلیل المائيC٥مائي انزیمي بواسطھ تخطي 

(54)

PA 2012 70461-61/678,130  - PCT/DK2013/050256 (31)

01.08.2012. - 01.08.2012. - 01/08/2013 (32)

DK – US-DK (33)

Int.Cl.8-C 12 P  7/10;D 21 C  3/04&D 21 C  1/04 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢٣٣ (21) -64

١١/٠٢/٢٠١٥ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

جالل عبد المعین محمود نوار ـ حازم حسن على  (72)

منى دمحم فرید- نجالء على احمد - دمحم زكریا-ماجده محسب السید  (74)

منتج علف وطریقة ألنتاجة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 L  7/20&A 01 K  61/56 (51)



34 34

٢٠١٥٠٣٠٣٦٢ (21) -65

١٠/٠٣/٢٠١٥ (22)

1-NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION-JAPAN

2-VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE-FRANCE

(71)

GOTO Kunio (72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

تركیبة من أجل تشكیل طالء صلب ووصلة حلزونیة أنبوبیة (54)

2012-200118-PCT/JP2013/074356 - (31)

12.09.2012. - 10.09.2013. - (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 09 D  179/06;F 16 L  15/04;C 10 N  30/12;C 10 M  173/02 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٤١ (21) -66

٠٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

JIANGMEN KINGFAI ELECTRICAL APPLIANCE IND. CO. LTD-
CHINA

(71)

HUANG Zhijian (72)

سماس للملكیھ الفكریھشركة  (74)

ماكینة تجھیز أغذیة قادرة على المزج بتحمل شامل (54)

201420521431.8 - (31)

11.09.2014. - (32)

CN (33)

Int.Cl.8-A 47 J  43/04&G 01 N  33/02&F 26 B  11/14,16 (51)



35 35

٢٠١٥٠٥٠٧٦٧ (21) -67

١٨/٠٥/٢٠١٥ (22)

عالء الدین حامد سید على ـ مصر  (71)

عالء الدین حامد سید على  (72)

جامعھ اسیوطنقطة اتصال  (74)

حّضان یرقات بمضخة أكسجین وتیار جاري للمیاه (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 K  61/00 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٧٩ (21) -68

١٩/٠٥/٢٠١٥ (22)

1-AANENSEN, Ove T.- NORWAY

2-VALAND, Dag Arild- GERMANY

(71)

VALAND, Dag Arild-AANENSEN, Ove T (72)

سمر احمد اللباد (74)

ستبدال باستخدام مجال كھربائي دینامیكيجھاز وطریقة لمعالجة الماء أساساً باال (54)

PCT/EP2013/003523-13/683,212 - (31)

21.11.2013. - 21.11.2012. - (32)

EP - US (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/42;C 02 F  1/48;C 02 F  1/46 (51)



36 36

٢٠١٥٠٦٠٨٥٢ (21) -69

٠٢/٠٦/٢٠١٥ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD- JAPAN (71)

SANO, Mitsuo-OKADA, Takashi-OKUMURA, Yasuhiro-IWASA,
Mitsugu-KOBAYASHI, Yusuke

(72)

سلوى مخائیل رزق (74)

معلق مبید لألفات أساسھ الزیت  (54)

2012-267685 - PCT/JP2013/083276 (31)

06.12.2012. - 05/12/2013 (32)

JP-JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/04;A 01 P  7/00;A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٦٠٩٦٠ (21) -70

١٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

Maghreb Industries- MOROCCO (71)

Abdelhakim Marrakchi (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لبان للمضغ مع ھالم (54)

37167 - (31)

26.06.2014. - (32)

MA (33)

Int.Cl.8-A 23 G  4/08;A 23 G  4/02 (51)



37 37

٢٠١٥٠٧١١٥٤ (21) -71

٢٢/٠٧/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

SATCHIVI, Norbert M.-WEIMER, Monte, R. (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

-بیریدین)میثوكسي فینیل- ٣-فلورو-٢-كلورو-٤(- ٦- كلورو-٣-امینو-٤ضم تركیبة مبیدة لألعشاب ت
حمض الكربوكسلیك -٢

(54)

61/765,903 - PCT/US2014/012913 (31)

25.01.2013. - 24/01/2014 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54;A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٨١٢٥٠ (21) -72

١٢/٠٨/٢٠١٥ (22)

HATCHTECH GROUP B.V. -HOLLAND (71)

METER, Tjitze (72)

سمر احمد اللباد (74)

صینیة لحضانة بیض (54)

2010301 - PCT/NL2014/050089 (31)

14.02.2013. - 13/02/2014 (32)

NL-NL (33)

Int.Cl.8-A 01 K  41/06 (51)



38 38

٢٠١٥٠٨١٣١٩ (21) -73

٢٤/٠٨/٢٠١٥ (22)

LINDSAY CORPORATION- UNITED STATES OF AMERICA (71)

KORUS, Thomas J.-FREDENBURG, Michael (72)

سمر احمد اللباد (74)

تجمیعة عجلة لنظام ري (54)

14/161,233  - PCT/US2015/012466 (31)

22.01.2014. - 22/01/2015 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 01 G  25/09 (51)

٢٠١٥١١١٨٠٥ (21) -74

١٦/١١/٢٠١٥ (22)

ـ احمد السید احمد ٣كریم خیرى شاھین ـ مصر - ٢كلیة الزراعة ـ جامعة االسكندریة ـ مصر -١
ـ سمیر دمحم اسماعیل ـ مصر٥عبد هللا سعد زین الدین ـ مصر -٤السید احمد ـ مصر 

(71)

ـ سمیر ٤عبد هللا سعد زین الدین ـ   - ٣سید احمد السید احمد ـ   ـ احمد ال٢كریم خیرى شاھین   -١
دمحم اسماعیل ـ 

(72)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

طریقة لخفض تركیزات الحدید المرتفعة فى المیاه الجوفیھ ألغراض الرى (54)

 - (31)

 - (32)

EG (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/70 (51)



39 39

٢٠١٥١١١٨٣٤ (21) -75

١٩/١١/٢٠١٥ (22)

OMYA INTERNATIONAL AG- SWITZERLAND (71)

POFFET, Martine-SKOVBY, Michael (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام دُفَعي متعدد لتحضیر محلول بیكربونات كالسیوم مناسب إلعادة معدنة ماء ُمَحلَّى وماء عذب 
طبیعًیا

(54)

13169161.0 -61/829,304  - PCT/EP2014/059251 (31)

24.05.2013. - 31.05.2013. - 06/05/2014 (32)

EP – US- EP (33)

Int.Cl.8-A 23 L  2/52;C 02 F  1/68;  2/54 (51)

٢٠١٦٠١٠٠٩٠ (21) -76

١٩/٠١/٢٠١٦ (22)

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION- JAPAN (71)

MIZUTANI Moritoshi-NISHIMURA Tsunehisa (72)

ترزى ناھد ودیع رزق  (74)

مادة خام من أجل اختزاٍل مباشر، طریقة إنتاج المادة الخام من أجل اختزاٍل مباشر،وطریقة إلنتاج 
حدید مختَزل

(54)

2013-156408-2014-090491 - PCT/JP2014/069683 (31)

29.07.2013. - 24.04.2014. - 25/07/2014 (32)

JP – JP-JP (33)

Int.Cl.8-C 21 B  13/02;C 22 B  1/20;C 22 B  1/16 (51)



40 40

٢٠١٦٠٢٠٢٠٣ (21) -77

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

د حسن احمد عبد ابراھیم عبد المعطى ـ نھاھاسوزان فؤاد دمحم سلیمان ـ سلوى حسین توفیق ـ م
ى  ـ احمد دمحم سعید نسعد ـ سلوى احمد مصطفى الشبیمكاظم ـ لیلى حنا مالمحسن ـ یسر دمحم ابراھی

حسین

(72)

نجالء على احمد-دمحم زكریا فھیم - منى دمحم فرید -ماجده محسب السید  (74)

منتج خبزوطریقھ  النتاجھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 65 B  25/16;A 47 J  47/12 (51)

٢٠١٦٠٣٠٥٤٠ (21) -78

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

JOINT STOCK COMPANY "AKME-ENGINEERING"- RUSSIA (71)

ASKHADULLIN, Radomir Shamilievich-IVANOV Konstantin
Dmitrievich-MARTYNOV Petr Nikiforovich-LEGKIK, Aleksandr Urievich
-STOROZHENKO Aleksey Nikolaevich-FILIN Aleksandr Ivanovich-
BULAVKIN Sergey Viktorovich-SHARIKPULOV Said Mirfaisovich-
BOROVITSKY Stepan Artemovich

(72)

عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

طریقة للتخمیل في الموقع لألسطح الفوالذیة للمفاعل النووي (54)

2013143712 - PCT/RU2014/000171 (31)

30.09.2013. - 19/03/2014 (32)

RU-RU (33)

Int.Cl.8-G 21 C  1/03 (51)



41 41

٢٠١٦٠٦٠٩٣٨ (21) -79

٠٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V-HOLLAND (71)

VAN DEN BERG, Michel-TALMA, Auke Gerardus (72)

ترزى اھد ودیع رزق ن (74)

طریقة لمعالجة راتنج قابل للمعالجة شقیا (54)

13196803.4 - PCT/EP2014/076949 (31)

12.12.2013. - 09/12/2014 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-C 08 J  3/02;C 08 J  3/09;C 08 K  5/14;C 08 K  5/00;C 08 K  5/06;C
08 J  3/24

(51)

٢٠١٦٠٧١٢٥٣ (21) -80

٢٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

PISCINES DESJOYAUX SA (FRANCE) (71)

DEJEY, Marc-AROT, Florian-DESJOYAUX, Jean-Louis-SAGE, Céline-
PARIN, Thibault

(72)

سمر احمد اللباد (74)

وسیلة لترشیح سائل بواسطة تأثیر إعصاري (54)

1450701 - PCT/FR2015/050206 (31)

29.01.2014. - 29/01/2015 (32)

FR-FR (33)

Int.Cl.8-B 04 C  5/14;B 04 C  9/00;B 04 C  5/185;B 04 C  5/181 (51)



42 42

٢٠١٦٠٧١٢٥٤ (21) -81

٢٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

Jushi Group Co., Ltd-CHINA (71)

CAO, Guorong-XING, Wenzhong-ZHANG, Lin-GU, Guijiang (72)

سمراحمد اللباد (74)

تركیبة لیفة زجاجیة ولیفة زجاجیة ومادة مركبة منھا (54)

 - PCT/CN2015/071153 (31)

 - 20/01/2015 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-C 03 C  3/04;C 03 C  13/00 (51)

٢٠١٧٠٦١٠٧٦ (21) -82

٢٠/٠٦/٢٠١٧ (22)

UNICHARM CORPORATION- JAPAN (71)

YOSHIOKA,Toshiyasu-FUKASAWA, Jun-NAGASE, Noriko (72)

سمر احمد اللباد  (74)

حفاض یُستخدم لمرة واحدة (54)

2014-262708 -2015-131815 -2015-220183 -2015-220184 -2015-252866-
2015-131816  - PCT/JP2015/086266

(31)

25.12.2014. - 30.06.2015. - 10.11.2015. - 10.11.2015. - 25.12.2015. -
30.06.2015. - 25/12/2015

(32)

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

Int.Cl.8-A 61 F  13/496;A 61 F  13/15 (51)
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٢٨٣٢٩ (11) ١-

٢٠١٤٠٩١٤٩١ (21)

٢١/٠٩/٢٠١٤ (22)

NUOVO PIGNONE SRL

Via Felice Matteucci 2 I-50127 Florence (IT)

(71)

BARGIACCHI, Massimo-BOGAZZI, Michele-BRESCHI, Tommaso-
RAUGEI, Leonardo

(72)

عمرومفید الدیب (74)

طریقة وأداة صیانة لتجمع احتكاك محمل  منفصل وماكینة دّوارة تستعملھا (54)

CO2012A000013 - PCT/EP2013/056917 (31)

04.04.2012. - 02/04/2013 (32)

EP - IT (33)

Int.Cl.8-B 25 B  27/06; F16C  9/02; &  35/02 (51)

سنة٢٠: مایةمدة الح

٢٨٣٣٠ (11) ٢-

٢٠١٤١٢١٩٨٥ (21)

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

BOARD  SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND
AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE

LSU System Office, P.O. Box 16070 Baton Rouge, LA 70893 ,-US

(71)

KOCHERGIN, Vadim-GRIMALDO, Santiago (72)

عمرو مفید الدیب  (74)

جھاز الزالة الغازات من الموائع (54)

61/659,078 - PCT/US2013/042137 (31)

13.06.2012. - 22/05/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/20; B 01 D  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

44



٢٨٣٣١ (11) ٣-

٢٠١٣٠٨١٣٥٥ (21)

٢٥/٠٨/٢٠١٣ (22)

Sambusseti, Antonio

Via San Predengo, 13, I-26100, Cremona, Italy, IT

(71)

Sambusseti, Antonio (72)

محمود رجائى الدقى (74)

نصف كرة لتوسیع المثانھ فى المرضى ذوى درجة استجابة منخفضھ (54)

MI2011A 000387 - PCT/EP2012/053676 (31)

11.03.2011. - 02/03/2012 (32)

EP - IT (33)

Int.Cl.8-A 61 F  2/04;A 61 L  27/54; & 27/18 (51)

سنوات٧: مدة الحمایة

٢٨٣٣٢ (11) ٤-

٢٠١٤٠٦٠٩٦٩ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

MISUBISHI Hitachi Power systems ltd (71)

OCHI Kenichi-KURAMASHI Koji-OKIMOTO Hideo-OKAZAKI
Hirofumi-ORII Akihito-KONDOU Yuuki

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

فوھة ترذیذ، حارقة مزودة بفوھة ترذیذ، وجھاز احتراق مزود بحارقة (54)

   PCT/JP2012/079768 (31)

   16/11/2012 (32)

JP (33)

Int.Cl.8-F 23 D  11/40;F 23 D  11/38 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٣٣٣ (11) ٥-

٢٠١٤١١١٨٣٠ (21)

١٦/١١/٢٠١٤ (22)

BAYER CROPSCIENCE AG

Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim (DE)

(71)

KIJLSTRA, Johan-AKLE, Francois-BERNI, José-HEINRICH, Jean-Luc (72)

(73)

شادى فاروق مبارك (74)

مبید للحشرات) O/W(مستحضر ماء في زیت  (54)

12168250.4 - PCT/EP2013/059917 (31)

16.05.2012. - 14/05/201٣ (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/18;A 01 N  25/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٣٤ (11) ٦-

٢٠١٤٠٢٠١٦٣ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث 

ش التحریر ـ المركز القومى للبحوث ـ الدقى ـ مصر٣٣

(71)

شیماء محمود سید حمد / نبیل عبد  الباسط ابراھیم ـ ك/ د.ھشام مصطفى فھمى ـ ا/ د.ا (72)

(73)

ماجده محسب  (74)

یةمادة تنعیم للمنسوجات القطن (54)

 - (31)

 - (32)

 EG (33)

Int.Cl.8-C 08 L  1/00;D 06 M  15/00;C 08 L  39/08 (51)

سنوات7: مدة الحمایة
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47 47

٢٨٣٣٥ (11) ٧-

٢٠٠٦٠١٠٠٠٥ (21)

٠٢/٠١/٢٠٠٦ (22)

المركز القومى للبحوث ـ 

ـ مصر ش التحریر ـ المركز القومى للبحوث ـ الدقى٣٣

(71)

حاتم عبد الموجود شلبى/ فاتن كمال عبد الھادى ـ د/ احمد جعفر حجازى ـ د/ د.أ (72)

(73)

منى دمحم فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

دواء من منتجات طبیعیة یفید فى مقاومة الدودة الكبدیة (54)

 - (31)

 - (32)

EG (33)

Int.Cl.8-A 61 P  33/10;A 61 K  36/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٣٦ (11) ٨-

٢٠١١٠٥٠٨٠٩ (21)

٢٣/٠٥/٢٠١١ (22)

حسین على دمحم عبدهللا بریص

أ شارع الثویة ـ ارض الجولف ـ مصر الجدیدة ـ مصر٣٦

(71)

حسین على دمحم عبدهللا بریص (72)

(73)

یخائیل رزقسھیر م (74)

لتخلص مواسیر استخراج البترول من الشوائب والصدأ متعددة المستویاتالمقشطھ المزدوجھ  (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 12 B  37/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



48 48

٢٨٣٣٧ (11) ٩-

٢٠٠٩٠٥٠٧١٢ (21)

١٣/٠٥/٢٠٠٩ (22)

اشرف الملوك عبد الحفیظ / د

٢٣ش البحر االعظم ـ امام القریة الفرعونیة ـ برج الصفا الدور التاسع ـ شقة ٥

(71)

اشرف الملوك عبد الحفیظ / د (72)

(73)

(74)

أداة للتبادل التلقائى بین التنفس الصناعى والطبیعى فى وحدات الرعایھ المركزه (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 M  16/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٣٨ (11) ١٠-

٢٠١٤٠٤٠٥٩٠ (21)

١٤/٠٤/٢٠١٤ (22)

عبد عبدالھادى دمحم السید محمود 

حدائق المعادى ـ القاھرة ٩االشراف من ش ش ٢

(71)

لھادى عبد عبدادمحم السید محمود  (72)

(73)

(74)

النتاجھ ایس كریم طبیعى بمحلى طبیعى خالى من السعرات الحراریة وطریقة منتج (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 G  9/04;A 01 J  9/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



49 49

٢٨٣٣٩ (11) ١١-

٢٠١٤٠٤٠٦٥٤ (21)

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

عبد المجید عبد العزیزشریف حمدى 

مدرسة الزھراء الخاصة ـ بنى مزار ـ المنیا

(71)

عبد المجید عبد العزیزشریف حمدى  (72)

حلقھ الختان التشریحیھ (54)

  PCT/EG2011/000026 (31)

   30/11/2011 (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/326 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٤٠ (11) ١٢-

٢٠١٣٠٧١٢٥٦ (21)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (22)

یحیى یحیى حافظ سالم/ د.أ

قسم علوم الفلك والفضاء واالرصاد الجویة ـ كلیة العلوم ـ جامعة القاھرة

(71)

یحیى یحیى حافظ سالم/ د.أ (72)

(73)

(74)

یعمل بالطاقة الشمسیة ) وات ٢X٣٠(وات ٦٠) فولت١٢(ھد الكھربى مولد كھربى منخفض الج (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-H 02 K  15/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٣٤١ (11) ١٣-

٢٠١٤٠٥٠٨٣٣ (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

نبیل دمحم عطیة یوسف مدكتور

ى امام ـ متفرع من ش خالد بن الولید ـ مدینھ قباء ـ جسر السویس ـ القاھرة ش یحی١

(71)

نبیل دمحم عطیة یوسف مدكتور (72)

(73)

(74)

الحقن بالفوم لمنع غرق البواخر  (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 63 B  43/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٤٢ (11) ١٤-

٢٠١٤٠٤٠٥٨٧ (21)

١٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

السید محمود دمحم عبد الھادى 

ش الشیخ دمحم المنوفى ـ عابدین ـ القاھرة ٢

(71)

السید محمود دمحم عبد الھادى  (72)

(73)

(74)

جھانتامنتج عصائر طبیعیھ بمحلى طبیعى خالى من السعرات الحراریة وطریقة  (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 01 J  9/10;A 23 L  2/08;A 23 L  2/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



51 51

٢٨٣٤٣ (11) ١٥-

٢٠٠٩٠٣٠٤٣٨ (21)

٣١/٠٣/٢٠٠٩ (22)

المركز القومى للبحوث 

ش التحریر ـ الدقى ـ مصر ٣٣

(71)

ممدوح / م.د.راندا السید عبد الحمید ـ أ/ ایمن السید رشاد ـ د/ م.د.دمحم عزت عبد الحمید ـ أفاروق / د.أ
معوض على حسن

(72)

(73)

ماجده محسب السید  (74)

مشتق البیرازولوبیریمیدین كمضاد لبعض أنواع البكتیریا والفطریات والفیروسات و األورام (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 P  31/04;C 07 D  487/04;A 61 P  35/00;A 61 P  31/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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PI2011004753 - PCT/MY2012/000260 (31)

04.10.2011. - 02/10/2012 (32)

MY - MY (33)

Int.Cl.8-G 06 F  19/00;A 61 M  1/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٣٧٠ (11) ٤٢-

٢٠١٤١٠١٦٧٩ (21)

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH

Rellinghauser Str. 1-11 45128 Essen (DE)

(71)

HAAS, Thomas-WITTMANN, Eva Maria (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

مع غاز تخلیقعملیة تخلیق متعددة المراحل (54)

10 2012 207 921.1 - PCT/EP2013/059608 (31)

11.05.2012. - 08/05/2013 (32)

DE - DE (33)

Int.Cl.8-C 12 P  7/02;C 12 P  7/06;C 12 P  7/24;C 12 P  7/40;C 12 P  7/64;C
12 P  7/46;C 12 P  7/54;C 12 P  7/62;C 12 P  7/42

(51)

سنة٢٠: الحمایةمدة

٢٨٣٧١ (11) ٤٣-

٢٠١٢٠٧١٢٥٢ (21)

١٦/٠٧/٢٠١٢ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)

SE-164 83 Stockholm (SE)

(71)

GERSTENBERGER, Dirk-PARKVALL, Stefan-BALDEMAIR, Robert-
ASTELY, David-LARSSON, Daniel

(72)

ىناھد ودیع رزق ترز (74)

محطھ رادیو و معدات مستخدم وطرق وارده بھا (54)

61/295,885 - PCT/SE2011/050052 (31)

18.01.2010. - 18/01/2011 (32)

SE - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00;H 04 B  1/69 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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67 67

٢٨٣٧٢ (11) ٤٤-

٢٠٠٦٠٧٠٦٥٢ (21)

١١/٠٧/٢٠٠٦ (22)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

OF Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, - GERMANY -

(71)

BERWE MATHIAS-THOMAS, CHRISTIAN-REHSE, JOACHIM-
GROTJOHANN, DIRK

(72)

(73)

سھیر میخائیل رزق (74)

-٣, ١-]فینیل) مورفینیل- ٤-اوكسو- ٣(-٤[-٣- اوكسو-٢- )٥S({(-N-كلورو  -٥عملیھ لتحضیر 
,ثیوفین كربوكسامید-٢- )میثیل]یل- ٥- اوكسازولیدین

(54)

102004002044.2-PCT/EP2004/014870 (31)

15.01.2004. - 31.12.2004. (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  409/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



68 68

٢٨٣٧٣ (11) ٤٥-

D1٢٠٠٦١١٠٦٥٢ (21)

٠٧/١١/٢٠٠٦ (22)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

OF ALFRED - NOBEL-STRASSE 10 ,40789 MONHEIM , DE -
GERMANY

(71)

BERWE MATHIAS-THOMAS, CHRISTIAN-REHSE, JOACHIM-
GROTJOHANN, DIRK

(72)

سھیر میخائیل رزق (74)

}فینیل]ـ یل٣ین أوكسازولید٣، ١اوكسو ـ- ٢-)میثیلامینو (-٥-)S5[-٤{-٤تحضیر لطریقھ
ھیدروكلورید) ٧(ـ ون ٣مورفولین ـ

(54)

102004002044.2-PCT/EP2004/014870 (31)

15.01.2004. - 31.12.2004. (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C07D 409/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٧٤ (11) ٤٦-

٢٠١١٠٢٠٢٣١ (21)

٠٩/٠٢/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrasse 27c 80686 M - nchen (DE)

(71)

PULKKI, Ville-DISCH, Sascha-LAITINEN, Mikko-Ville-ERKUT, Cumhur (72)

یع رزق ترزىناھد ود (74)

جھاز لتحدید اشاره سمعیھ او صوتیھ لناتج فضائي لقنوات متعدده (54)

08018793.3-61/088,505 - PCT/EP2009/005828 (31)

28.10.2008. - 13.08.2008. - 11/08/2009 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 S  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



69 69

٢٨٣٧٥ (11) ٤٧-

٢٠١١١٢٢٠٥١ (21)

٠٧/١٢/٢٠١١ (22)

S.M.E. PRODUCTS LP-ORTLOFF ENGINEERS, LTD.

6715 Theall Houston, TX 77066 (US), US-415 West Wall, Suite 2000
Midland, TX 79701 (US)

(71)

TYLER, L., Don-CUELLAR, Kyle, T-LYNCH, Joe, T-LEWIS, Larry, W-
WILKINSON, John, D-HUDSON, Hank, M-JOHNKE, Andrew, F

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

معالجھ غاز ھیدروكربونى (54)

12/750,862 -12/772,472 -12/781,259 -13/048,315 -PCT/US2010/029331-
PCT/US2010/033374 -PCT/US2010/035121 - PCT/US2011/028872

(31)

31.03.2010. - 03.05.2010. - 17.05.2010. - 15.03.2011. - 31.03.2010. -
03.05.2010. - 17.05.2010. - 17/03/2011

(32)

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

Int.Cl.8-F 25 J  3/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



70 70

٢٨٣٧٦ (11) ٤٨-

٢٠١٢٠١٠١٣٨ (21)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (22)

BURESSINIANI, Odoardo

Via Giovanni Giolitti 101 I-00185 Roma (IT)

(71)

BURESSINIANI, FABIO (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز اتوماتیكي لتلقي الخزعھ عبر الجلد (54)

RM2009A000392 - PCT/IB2010/053407 (31)

27.07.2009. - 27/07/2010 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 B  10/02 (51)

سنة٢٠: دة الحمایةم

٢٨٣٧٧ (11) ٤٩-

٢٠١٢٠٢٠٣٥٦ (21)

٢٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

SERNOVA CORPORATION

London , ontario n6g 4 x8canada,-  CA

(71)

HASILO, Craig-TOLEIKIS, Philip-SIROEN, Delfina, Maria, Mazzuca-
HAWORTH, Daniel, Nicholas-LEUSHNER, Justin-SHOHET, Simon

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طرق وأجھزة للزراعة الخلویة (54)

61/238.011 - PCT/US2010/047028 (31)

28.08.2009. - 27/08/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 L  27/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



1

٢٨٣٧٨ (11) ٥٠-

٢٠١٣١١١٧٦٠ (21)

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

K & K MASCHINENENTWICKLUNGS GMBH & CO. KG

Von-Gravenreuth-Strasse 1 81827 Munchen (DE)

(71)

DEHMEL, Wolfram Peter (72)

سمراحمد اللباد (74)

نظام، طریقھ وعربھ سكھ حدید لنقل االجسام المرتبط بالسكھ الحدید (54)

 -636.1101201110 -  287.1005201210- 502.2109201120

PCT/EP2012/059032

(31)

16.05.2011. - 15.03.2012. - 23.12.2011. - 15/05/2012 (32)

DE - DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 61 D  15/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٧٩ (11) ٥١-

٢٠١٣١٢١٩٠٥ (21)

١٥/١٢/٢٠١٣ (22)

AVEMIS S.A.S.

2, H - tel d'entreprises ZI Grange Eglise F-69590 Saint Symphorien sur
Coise (FR)

(71)

DUSSUD, Michel-DEJEAN, Fabien (72)

سمراحمد اللباد (74)

جھاز لقیاس ُسمك الَخبَث (54)

11/55281  - PCT/EP2012/002548 (31)

16.06.2011. - 15/06/2012 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  11/18;G 01 F  23/22;G 01 B  21/08;C 21 C  5/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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72 72

٢٨٣٨٠ (11) ٥٢-

٢٠١٣١٢١٩٤٨ (21)

١٩/١٢/٢٠١٣ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268  (US)

(71)

MANN, Richard K-OUSE, David G-BOUCHER, Raymond E.-DAVE,
Hiteshkumar-LIU, Lei-GIFFORD, James M

(72)

سمر احمد اللباد (74)

نواتج تركیز مبیده لالعشاب قابلھ لالستحالب بھا ماده مساعده ُمدمجھ (54)

61/499,879  - PCT/US2012/043478 (31)

22.06.2011. - 21/06/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/02;A 01 N  37/00;A 01 N  25/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٨١ (11) ٥٣-

٢٠١٤٠٥٠٨١٢ (21)

٢١/٠٥/٢٠١٤ (22)

BIOMATRIX INTERNATIONAL LIMITED

Leonidou 6 Flat/Office 102 CY-2236 Nicosia (CY)

(71)

ZHELDAK, Liudmyla Dmytrivna (72)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

بولیمر اسھامى خطى قابل للذوبان فى الماء (54)

2011 13857 - PCT/UA2012/000052 (31)

24.11.2011. - 23/05/2012 (32)

UA - UA (33)

Int.Cl.8-C 08 F  2/10;C 08 F  220/06;C 08 G  81/02;C 08 F  222/38;C 08 F
226/02;C 08 F  220/56

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



73 73

٢٨٣٨٢ (11) ٥٤-

٢٠١٣٠٤٠٧٣٠ (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

BAYER OY

PO Box 415 FI-20101 Turku (FI)

(71)

JUTILA, Ilkka-LYYTIKAINEN, Heikki (72)

(73)

ھالھ وحید دمحم احمد/ ماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا س/ شركھ  (74)

جھاز إدخال یوضع داخل الرحم (54)

20106131 - PCT/FI2011/050933 (31)

29.10.2010. - 26/10/2011 (32)

FI - FI (33)

Int.Cl.8-A 61 F  6/14;A 61 K  9/00;A 61 F  6/78 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



74 74

٢٨٣٨٣ (11) ٥٥-

٢٠١٣٠٤٠٦٦٢ (21)

١٨/٠٤/٢٠١٣ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268 (US)

(71)

BUYSSE, Ann M-NIYAZ, Noormohamed M-TRULLINGER, Tony K-
ZHANG, Yu-LOWE, Christian T-DEAMICIS, Carl-KNUEPPEL, Daniel-
HUNTER, Ricky-GARIZI, Negar-PERNICH, Dan-ROSS, Ronald-YAP,
Maurice C. H-JOHNSON, Timothy C-DEMETER, David A

(72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبات مبیدة لالفات وعملیات متعلقة بھا (54)

61/409,702  - PCT/US2011/058578 (31)

03.11.2010. - 31/10/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/34;A 01 P  13/00;A 01 P  3/00;C 07 D  417/14;C 07 D
401/04;C 07 D  401/14;A 01 P  9/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



75 75

٢٨٣٨٤ (11) ٥٦-

٢٠١٣٠٧١١٦٠ (21)

٠٩/٠٧/٢٠١٣ (22)

KINDLY BEIYNG TECH TRADING LTD

ROOM 1809 RUIDU TNTERNATIONAL CENTER JIUKESHU
TONGZHOU DISTRICT BEIJING 101100, CN

(71)

YANG, Zhanping (72)

احمد دمحم أحمد عالم (74)

طریقة للتقنیة االنتاجیة لحمض الفوسفوریك الصالح للغذاء من حمض الھیدروكلوریك (54)

201110436529.4  - PCT/CN2012/077645 (31)

23.12.2011. - 27/06/2012 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-C 01 B  25/22;C 01 B  25/46;C 01 B  25/234 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٨٥ (11) ٥٧-

٢٠١٥٠٢٠٢٥١ (21)

١٥/٠٢/٢٠١٥ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG.

WienerbergstraBe 11, A-1100 Wien (AT)

(71)

TRUMMER, Bernd -BENDER ANDREAS -PELLEGRINO MICHAEL-
MOHER GERHARD

(72)

دمحم دمحم بكیر (74)

قابس تطھیر غاز خزفى مقاوم للحرارة و عملیة لتصنیع قابس تطھیر الغاز المذكور (54)

12185223.0  - PCT/EP2013/066486 (31)

20.09.2012. - 06/08/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 21 C  5/34;F 27 D  3/16;C 21 C  5/48 (51)

سنة٢٠: الحمایةمدة 



76 76

٢٨٣٨٦ (11) ٥٨-

٢٠١٢٠٧١٣٢٦ (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Via Bistolfi 35 I-20134 Milano (IT)

(71)

BENEDETTO, Mariachiara (72)

سمر احمد اللباد  (74)

وسیلھ لتطھیر األیدي (54)

MI2010A000109 - PCT/EP2011/051078 (31)

28.01.2010. - 26/01/2011 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 L  2/22;A 61 L  2/03 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٨٧ (11) ٥٩-

٢٠١٣١٢١٨٩٢ (21)

١١/١٢/٢٠١٣ (22)

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY

103 Foulk Road Suite 202 Wilmington, Delaware 19803 (US)

(71)

REINHART, Jeffrey R (72)

سمر احمد اللباد  (74)

حشوه صدمیھ (54)

61/496,974  - PCT/US2012/033265 (31)

14.06.2011. - 12/04/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 21 C  5/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



77 77

٢٨٣٨٨ (11) ٦٠-

٢٠١٢٠٣٠٥٨٥ (21)

٢٩/٠٣/٢٠١٢ (22)

UNI-CHARM CORPORATION

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

(71)

SAKAGUCHI, Satoru-MATSUSHIMA, Hideki-OKU, Tomomi (72)

سمر احمد اللباد (74)

حفاض یستخدم لمره واحده (54)

2009-229091 - PCT/JP2010/005905 (31)

30.09.2009. - 30/09/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٨٩ (11) ٦١-

٢٠١٣٠٦٠٩٩٩ (21)

١١/٠٦/٢٠١٣ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-16483 Stockholm (SE)

(71)

CUI, Tao-KAZMI, Muhammad (72)

سمر احمد اللباد (74)

تبادل متغیرات متعلقة بفترات قیاس (54)

61/422,388  - PCT/SE2011/051044 (31)

13.12.2010. - 31/08/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



78 78

٢٨٣٩٠ (11) ٦٢-

٢٠١٥٠٤٠٦٠٤ (21)

٢٠/٠٤/٢٠١٥ (22)

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

7201 Hamilton Boulevard,Allentown, PA 18195-1501, -US

(71)

CHRISTOPHER MICHAEL OTT -GOWRI KRISHNAMURTHY -FEI
CHEN  -YANG LIU

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

متكاملة للنیتروجین في عملیة إنتاج الغاز الطبیعي المسال باستخدام مضخة تسخین مبردةإزالة (54)

 2014/260753 (31)

24.04.2014 (32)

  US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  1/00;F 25 J  3/02;F 25 J  1/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٩١ (11) ٦٣-

٢٠١٠٠٤٠٦٦٩ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٠ (22)

PQ SILICAS UK LIMITED

Bank Quay,4 Liverpool Road,Warrington,Cheshire WA5 1AQ, ( GB)

(71)

PARKER, Robert, Joseph-MARSDEN, Christine, Elizabeth (72)

(73)

محمود رجائى الدقى (74)

طریقة لتحضیر مولد حفاز لبلمرة األولفین (54)

0720983.6 - PCT/GB2008/003488 (31)

26.10.2007. - 15/10/2008 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 08 F  4/22;C 08 F  10/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



1

٢٨٣٩٢ (11) ٦٤-

٢٠١٤٠٢٠٢٠١ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

السید دمحم السید عبد الرسول / د.أ

االرضى قسم علوم وتكنولوجیا االلبان كلیة الزراعة الشاطبى ـ االسكندریة ـ مصر الدور 

(71)

السید دمحم السید عبد الرسول / د.أ (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

حدى مخلفات مصانع سكر البنجرإتركیبة لتلبید خامات الحدید ب (54)

 - (31)

 - (32)

 EG (33)

Int.Cl.8-C 22 B  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٩٣ (11) ٦٥-

٢٠١٤١١١٨٩١ (21)

٢٤/١١/٢٠١٤ (22)

دمحم السعید احمد عبد القادر/ د.على عبد الجلیل االشرم ـ أ/ د.سمیر دمحم یوسف خلیل ـ أ/ م

الزراعة الشاطبى ـ االسكندریة ـ مصر الدور االرضى قسم علوم وتكنولوجیا االلبان كلیة

(71)

دمحم السعید احمد عبد القادر/ د.على عبد الجلیل االشرم ـ أ/ د.سمیر دمحم یوسف خلیل ـ أ/ م (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

منظومة قطع الصلب باالكسي جازولین مع بوري قطع مجھز برشاش حقن (54)

 - (33)

Int.Cl.8-B 23 K  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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80 80

٢٨٣٩٤ (11) ٦٦-

٢٠١٤٠١٠١٠١ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٤ (22)

دمحم عصام / د.جامعة االسكندریة ـ كلیة العلوم جامعة االسكندریة ـ معھد الدراسات العلیا والبحوث ـ أ
میسة صالح الدین . احمد دمحم احمد الحفناوى ـ د. الجابر ـ داشرف مصطفى عبد/ د.الدین الرافعى ـ أ
اسماعیل احمد 

الدور االرضى قسم علوم وتكنولوجیا االلبان كلیة الزراعة الشاطبى ـ االسكندریة ـ مصر

(71)

دمحم عصام / د.جامعة االسكندریة ـ كلیة العلوم جامعة االسكندریة ـ معھد الدراسات العلیا والبحوث ـ أ
میسة . احمد دمحم احمد الحفناوى ـ د. اشرف مصطفى عبد الجابر ـ د/ د.الرافعى ـ أعبد الرازق الدین 

صالح الدین اسماعیل احمد 

(72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

كل المعادن بمستخلصات األعشاب والطحالبآة لتثبیط تكون القشور وتئطریقة صدیقة للبی (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 23 F  11/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



81 81

٢٨٣٩٥ (11) ٦٧-

٢٠١٥٠١٠٠٥٦ (21)

١٤/٠١/٢٠١٥ (22)

LCSM (UHP) NANCY#UNIR–٢المركز القومى للبحوث -١

ختراعش التحریر ـ المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات اال٣٣

(71)

الین زلزارد/ د.سا فیرو ـ أفان/ د. حسنى السید دمحم على / د.الطاف حلیم بسطا ـ ا/ د.ا (72)

(73)

مكتب اتصال ببراءات االختراع (74)

طریقة لتحضیر فحم نشط مشكل من مخلفات زراعة األرز (54)

 - (33)

Int.Cl.8-B 09 B  3/00; C 12 P  3/00;  C 10 B  53/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٩٦ (11) ٦٨-

٢٠١٣٠٤٠٥٨٨ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

مدینھ االبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیا 

االسكندریة ـ مصر ٢١٩٣٤: برج العرب الجدیدة ـ ص ب 

(71)

العیسوى عبد المنعم احمد دمحمنھىمروة فاروق محمود القاضى ـ ./ د (72)

(73)

محمود السید عبد اللطیف دیاب (74)

تحضیر مبادل ایونى انتقائى من ماده الزركونیوم فانیدات المطعم بالسیزیوم ذات الجزئیات القضیبیھ 
النانومتریھ

(54)

 - (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/42;C 02 F  101/20;C 02 F  1/62 (51)

سنة٢٠: ایةمدة الحم



82 82

٢٨٣٩٧ (11) ٦٩-

٢٠١٥٠٢٠٢١٠ (21)

٠٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

STONETHROW TELECOMMUNICATIONS LTD

Jayla Place, Wickham's Cay 1 Road Town, Tortola VG1110 British Virgin
Islands ,- VG

(71)

ABUODEH, Sa'ad (72)

(73)

وجدى نبیھ عزیز  (74)

م للمطابقة األوتوماتیكیة بین طالب خدمة ومزود خدمة بناء على قربھم وإنشاء مكالمة صوتیة نظا
بینھم

(54)

PCT/CA2012/050537 (31)

  07/08/2012 (32)

 CA (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/18;H 04 W  4/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



83 83

٢٨٣٩٨ (11) ٧٠-

٢٠١١٠١٠٠٥٣ (21)

١٠/٠١/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FoRDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V

Hansastrasse 27c 80686 Munchen (DE)

(71)

FUCHS, GUILLAUME-MULTRUS, MARKUS-SCHULLER, GERALD-
GEIGER, RALF-HIRSCHFELD, JENS-BAYER, STEFAN-LECOMTE,
JEREMIE

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

فك تشفیر اشاره صوتیھ باستخدام تحویل باسم مستعار/ جھاز وطریقھ لتشفیر (54)

61/079,852 - PCT/EP2009/004374 (31)

11.07.2008. - 17/06/2009 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 L  19/02;G 01 L  19/14;G 01 L  19/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٣٩٩ (11) ٧١-

٢٠٠٧٠٨٠٩٠٠ (21)

٢٦/٠٨/٢٠٠٧ (22)

Vallourec  MANNESMANN  oil and Gas france

54 RUE ANTOLE FRANCE 59620 AULNOYE AYMERLES, - FR

(71)

WILLIAMSON, JOSEPH, STEPHEN-CHANCEY, ROGER, D-
GRANGER, SCOTT, L

(72)

یع رزق ترزىناھد ود (74)

وصلة ساق حفر (54)

   PCT/IB2005/000587 (31)

  02/03/2005 (32)

 IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  17/042 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



1

٢٨٤٠٠ (11) ٧٢-

٢٠١٥٠٤٠٦١٤ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٥ (22)

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC

(7201HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA 18195 - 1501 (US)

(71)

CHRISTOPHER MICHAEL OTT -GOWRI KRISHNAMURTHY -FEI
CHEN  -YANG LIU

(72)

سمر احمد اللباد (74)

إزالة متكاملة للنیتروجین في عملیة إلنتاج الغاز الطبیعي المسال باستخدام دائرة إعادة حقن 
مخصصة

(54)

14/260643 - (31)

24.04.2014. - (32)

  US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/08;F 25 J  3/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٠١ (11) ٧٣-

٢٠١٣١٠١٥٥٠ (21)

٠٣/١٠/٢٠١٣ (22)

ESCO CORPORATION

2141 NW 25th Avenue Portland, OR 97210-2578 (US)

(71)

CHURCHILL, Robin, Kerry (72)

سمر احمد اللباد (74)

جزء تآكل بسطح مصلد باستخدام اللحام بالنحاس االصفر وطریقة مرتبطة بھ وتجمیعھ لتصنیعھ (54)

61/472,470  - PCT/US2012/032410 (31)

06.04.2011. - 05/04/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 05 D  3/02;B 32 B  15/04;B 05 D  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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85 85

٢٨٤٠٢ (11) ٧٤-

٢٠١٤٠١٠٠٥٧ (21)

١٤/٠١/٢٠١٤ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

Torshamnsgatan 21-23 S-16483 Stockholm (SE)

(71)

WITTBERG, Mikael-OSTERGAARD, Jessica (72)

د ودیع رزقناھ (74)

تقریر إرسال اشارة تحكم الوصلة الصاعدة على اساس حالة الوقت النشط لمعدات المستخدم التى تم 
).DRX(تكوینھا باالستقبال المتقطع 

(54)

61/522,981  - PCT/SE2012/050490 (31)

12.08.2011. - 09/05/2012 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  76/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٠٣ (11) ٧٥-

٢٠١١٠٦٠٩٦٦ (21)

١٢/٠٦/٢٠١١ (22)

SABAF S.P.A.

Via Dei Carpini, 1 I-25035 Ospitaletto BS, ( IT)

(71)

BETTINZOLI, Angelo (72)

سمر احمد اللباد (74)

حارق غازي الجھزه طبخ منزلیھ (54)

  PCT/IT2008/000760 (31)

  12/12/2008 (32)

 IT (33)

Int.Cl.8-F 23 D  74/06;F 23 D  14/58 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



86 86

٢٨٤٠٤ (11) ٧٦-

٢٠١١٠٢٠١٧٧ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (22)

UHDE HIGH PRESSURE TECHNOLOGIES GMBH
Buschmuehlenstr. 20, 58093 Hagen, Germany

(71)

KNEZ, Zeljko-LUTGE, Christoph-STEINHAGEN, Volkmar; Karl-
DIERKES, Heribert-BORK, Michael;

(72)

سمر احمد اللباد  (74)

تحلیل خالیا مواد بادئة نباتیة أو حیوانیة بواسطة تولیفة من طریقة رش مع عملیات إزالة ضغط 
.یمة داخل الخلیةالستخالص وفصل انتقائي لمواد ذات ق

(54)

102008036723.0 - PCT/EP2009/005689 (31)

07.08.2008. - 06/08/2009 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 12 N  1/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٠٥ (11) ٧٧-

٢٠١٣٠٥٠٨٩٨ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

Starndvin -4 1326 lyIzker - Norway, -NO

(71)

Stian Hegna-Fabien Julliard (72)

دمحم كامل مصطفى (74)

طرق ونظم حساب اشارات المصدر االفتراضیھ من القیاسات قرب المجال ونماذج االشارات 
االفتراضیھ

(54)

13/483.327 - (31)

30.05.2012. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-G 06 G  7/57 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



87 87

٢٨٤٠٦ (11) ٧٨-

٢٠١٢٠٨١٤٣٠ (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrasse 27c 80686 Muenchen (DE)

(71)

KRAEGELOH, Stefan-ZITZMANN, Reinhard-PICKEL, Joerg-GRILL,
Bernhard-GREEVENBOSCH, Bert-BORSUM, Juliane-BREILING, Marco-
BLIEM, Tobias-EBERLEIN, Ernst-DEL GALDO, Giovanni-WABNIK,
Stefan

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

توفیر اشاره عالمھ مائیھ و ترسیخ عالمھ مائیھجھاز  (54)

10154956.6 - PCT/EP2011/052605 (31)

26.02.2010. - 22/02/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



88 88

٢٨٤٠٧ (11) ٧٩-

٢٠١٣٠٢٠٢١٩ (21)

١١/٠٢/٢٠١٣ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm (SE)

(71)

BALDEMAIR, Robert-GERSTENBERGER, Dirk-PARKVALL, Stefan-
LARSSON, Daniel-CHENG, Jung-Fu

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

٣PUCCHترتیب وطریقھ للتعرف على مصادر صیغھ  (54)

61/375,658  - PCT/SE2011/050303 (31)

20.08.2010. - 18/03/2011 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



89 89

٢٨٤٠٨ (11) ٨٠-

٢٠١٣٠٨١٣٠٣ (21)

١٣/٠٨/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrae 27c 80686 M - nchen (DE), DE

(71)

FUCHS, Guillaume-GEIGER, Ralf-GRILL, Bernhard-HELMRICH,
Christian-SCHNELL, Markus-RUOPPILA, Vesa-RAVELLI, Emmanuel-
BACKSTROM, Tom

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

متقدم محاذىجھاز و طریقة لتشفیر و فك تشفیر اشارة صوتیة باستخدام جزء  (54)

61/442,632  - PCT/EP2012/052450 (31)

14.02.2011. - 14/02/2012 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00;G 10 L  19/14;G 10 L  19/04;G 10 L  19/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٠٩ (11) ٨١-

٢٠١٣٠٣٠٥٢٣ (21)

٢٨/٠٣/٢٠١٣ (22)

TYCO FIRE PRODUCTS LP

1400 Pennbrook Parkway Lansdale, PA 19446 (US)

(71)

HAVELKA-RIVARD, Pamela, A.-XIE, Yuan-BOWEN, Martina, E. (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

رغاوى مائیھ مقاومھ للحریق ذات محتوى منخفض من الفلورین (54)

61/389,027 - PCT/US2011/054628 (31)

01.10.2010. - 03/10/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 62 D  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



1

٢٨٤١٠ (11) ٨٢-

٢٠١١٠١٠٠٥٢ (21)

١٠/٠١/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrasse 27c 80686 Munchen (DE)

(71)

WABNIK, Stefan-FUCHS, Guillaume-RETTELBACH, Nikolaus-
HIRSCHFELD, Jens-NAGEL, Frederik-BAYER, Stefan-LECOMTE,
Jeremie-YOKOTANI, Yoshikazu-HERRE, JUrgen; Hallerstr

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

لتصنیف خطوط اشاره مختلفھ)ممیز(طریقھ واداه تمییز  (54)

61/079,875 - PCT/EP2009/004339 (31)

11.07.2008. - 16/06/2009 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/14;G 10 L  11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤١١ (11) ٨٣-

٢٠١٢١٠١٨٣٤ (21)

٣٠/١٠/٢٠١٢ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON

SE-164 83 Stockholm (SE)

(71)

HOYMANN, Christian-PARKVALL, Stefan (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة للبث وعقد فى نظام اتصال السلكى رادیو (54)

61/330,580 - PCT/EP2011/057053 (31)

03.05.2010. - 03/05/2011 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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91 91

٢٨٤١٢ (11) ٨٤-

٢٠١١٠١٠٠٥٤ (21)

١٠/٠١/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrasse 27c 80686 Munchen (DE)

(71)

WABNIK, Stefan-RETTELBACH, Nikolaus-KRAMER, Ulrich-NAGEL,
Frederik-GRILL, Bernhard-DISCH, Sascha-NEUENDORF, Max

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

مخلق اشاره صوتیھ ومشفر اشاره صوتیھ (54)

61/079,839-61/103,820 - PCT/EP2009/004451 (31)

11.07.2008. - 08.10.2008. - 19/06/2009 (32)

US - US - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 L  21/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



92 92

٢٨٤١٣ (11) ٨٥-

٢٠١١٠٨١٣٦٥ (21)

١٥/٠٨/٢٠١١ (22)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD

415 West Wall, Suite 2000 Midland, TX 79701 (US)

(71)

JOHNKE, Andrew, F.-CUELLAR, Kyle, T.-LEWIS, W., Larry-
WILKINSON, John, D-LYNCH, Joe, T-HUDSON, Hank, M

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

.معالجھ الغازات الھیدروكربونیھ (54)

12/372,604-61/186,361 - PCT/US2010/021364 (31)

17.02.2009. - 11.06.2009. - 19/01/2010 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



93 93

٢٨٤١٤ (11) ٨٦-

٢٠١٢٠٨١٤٣١ (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrae 27c 80686 Munchen (DE)

(71)

KRAEGELOH, Stefan-ZITZMANN, Reinhard-PICKEL, Joerg-GRILL,
Bernhard-GREEVENBOSCH, Bert-BREILING, Marco-BLIEM, Tobias-
BORSUM, Juliane-EBERLEIN, Ernst-DEL GALDO, Giovanni-WABNIK,
Stefan

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز توفیر اشاره عالمھ مائیھ وطریقھ لتوفیر اشاره عالمھ مائیھ (54)

10154948.3-10154956.6 - PCT/EP2011/052694 (31)

26.02.2010. - 26.02.2010. - 23/02/2011 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  10/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



94 94

٢٨٤١٥ (11) ٨٧-

٢٠١٢٠٦١٠٦٣ (21)

١١/٠٦/٢٠١٢ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm (SE) (for all designated states except (US )) - SE

(71)

ABRAHAMSSON, Richard-JONGREN, George-BOSTROM, Lisa-
LINDSTROM, Magnus

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

طرق وترتیبات في نظام اتصال عن بعد (54)

61/389,437 - PCT/SE2011/050929 (31)

04.10.2010. - 08/07/2011 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 L  1/18;H 04 W  72/14;H 04 L  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤١٦ (11) ٨٨-

٢٠١٣١١١٦٧٥ (21)

٠٣/١١/٢٠١٣ (22)

THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY

203 Whitehurst - Oklahoma State University Stillwater, OK 74078 (US)

(71)

HANAN, Jay, Clarke (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جرافین- مركبات نانو بولي إیثیلین تیریفثاالت   (54)

61/482,048  - PCT/US2012/036376 (31)

03.05.2011. - 03/05/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 08 L  67/03;C 08 K  3/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



95 95

٢٨٤١٧ (11) ٨٩-

٢٠١٣٠٧١٢٥٠ (21)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. -TECHNISCHE UNIVERSITAT
ILMENAU

Hansastrae 27c 80686 Munchen (DE), DE-Langewiesener Str. 37 -98693
Ilmenau (DE)

(71)

SPERSCHNEIDER, Ralph-SCHNABEL, Michael-DIETZ, Martin-
LECOMTE, Jeremie

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

)USAC(التباطؤ وترمیز صوتى -جھاز وطریقة إلخفاء الخطأ فى مكالمة موحدة منخفضة (54)

61/442,632  - PCT/EP2012/052395 (31)

14.02.2011. - 13/02/2012 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/06;G 10 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤١٨ (11) ٩٠-

٢٠١٢١٢٢٠٩٨ (21)

٢٠/١٢/٢٠١٢ (22)

عصام ماھر خالد عوض 

ـ مركز المنصورة ـ الدقھلیة ـ مصر جدیدة الھالة

(71)

عصام ماھر خالد عوض  (72)

(73)

دمحم صالح عبد الحمید (74)

جھاز التحكم فى اعمده االناره العامھ لترشید االستھالك (54)

 - (31)

 - (32)

 EG (33)

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤١٩ (11) ٩١-

٢٠١٢٠٦١١٠٣ (21)

١٤/٠٦/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville Rd. Indianapolis, Indiana 46268 (US)

(71)

PETOLINO, Joseph F.-RUSSELL, Sean (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

)ZFNs(جیتومى عن طریق اصبع زنك نیوكلیزى ) DNA(حذف جین من  (54)

61/297,628  - PCT/US2011/022135 (31)

22.01.2010. - 21/01/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 H  5/00;C 12 N  15/82;C 12 N  15/29 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



97 97

٢٨٤٢٠ (11) ٩٢-

٢٠١٣١١١٧٠١ (21)

٠٧/١١/٢٠١٣ (22)

GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH

 GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH- CH

(71)

PAYNE, Ronald G., (72)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

نظام للوحھ غالیھ شمسیھ (54)

13/675143 - (31)

13.11.2012. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/46;F 24 J  2/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٢١ (11) ٩٣-

٢٠١٤٠٣٠٤٥٠ (21)

٢٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

THE GILLETTE COMPANY llc

IP/Legal Patent Department  -  3E, One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, -US

(71)

WESTER, Christian, Reber-WAIN, Kevin, James (72)

مفید الدیب عمرو (74)

حارس لشفره ماكینھ حالقھ (54)

61/541,692 - PCT/US2012/057833 (31)

30.09.2011. - 28/09/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



98 98

٢٨٤٢٢ (11) ٩٤-

٢٠١٥٠٣٠٤٨٣ (21)

٣١/٠٣/٢٠١٥ (22)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

GRAMSCI, 89/91 I-71122 FOGGIA- ITALY

(71)

DI LUCCIA, Aldo-LAMACCHIA,CARMELA-GIANFRANI, Carmela (72)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

.طریقة إلزالة السموم من بروتینات الجلوتین من محاصیل الحبوب (54)

RM2012A000468 - PCT/IB2013/000797 (31)

02.10.2012. - 29/04/2013 (32)

IT-IB (33)

Int.Cl.8-A 23 L  1/015;A 23 L  1/182;A 23 L  1/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٢٣ (11) ٩٥-

٢٠١٤٠٢٠١٤٨ (21)

٠٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Klosterhofstrasse 1 80331 Munchen (DE)

(71)

PHAM DUC, Tuat-SCHMIGALLE, Holger-WALTER, Stefanie-
SCHMIDT, Gunther

(72)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

تتابع فصل للھیدروكربونیات من الكسر الحراري الخفیف (54)

10 2011 110 003.6-11009115.4 - PCT/EP2012/003299 (31)

11.08.2011. - 17.11.2011. - 02/08/2012 (32)

EP - DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  7/04;C 10 G  70/04;C 07 C  7/11 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



99 99

٢٨٤٢٤ (11) ٩٦-

٢٠١٤٠٦٠٩٣١ (21)

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

THE GILLETTE COMPANY llc

One Gillette Park Boston, Massachusetts 02127 (US)

(71)

XU, Xiaolan-WAIN, Kevin James (72)

(73)

عمرو مفید الدیب  (74)

.خرطوشة لتوزیع مائع یمكن استبدالھ   (54)

  PCT/CN2011/083780 (31)

   09/12/2011 (32)

 CN (33)

Int.Cl.8-B 26 B  19/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٢٥ (11) ٩٧-

٢٠١٤٠٣٠٤٢٣ (21)

١٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

SEIKO EPSON CORPORATION

4-1.nishishimjuku 2-chome.shinjuku-ku.tokyo163-0811-japen- JP

(71)

MIZUTANI, Tadahiro-KAWATA, Hidetaka-KODAMA, Hidetoshi-
MATSUZAKI, Kazutoshi-NAKATA, Satoshi-NOZAWA, Izumi-
HARADA, Kazumasa

(72)

سمراحمد اللباد (74)

خرطوشة ونظام لإلمداد بمادة طباعة (54)

2012-003652-2012-003653-2012-003654-2012-003694-2012-003698 -
PCT/JP2012/001395-13/410,461-13/410,478-13/410,528-2012-189836 -

PCT/JP2012/008314

(31)

12.01.2012. - 12.01.2012. - 12.01.2012. - 12.01.2012. - 12.01.2012. -
01.03.2012. - 02.03.2012. - 02.03.2012. - 02.03.2012. - 30.08.2012. -

26/12/2012

(32)

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

Int.Cl.8-B 41 J  2/175 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



101 101

٢٨٤٢٦ (11) ٩٨-

٢٠١٣١١١٧٩٥ (21)

٢٤/١١/٢٠١٣ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002 (JP City:
Osaka  P.O. Box: 5500002, - JP

(71)

YAMAMOTO, Koudai-SUGIMOTO, Koji-SUZUKI, Takanori (72)

سمراحمد اللباد (74)

تركیبة مبیدة للفطریات الزراعیة أو البستانیة وطریقة لمكافحة أمراض النباتات (54)

2011-117097  - PCT/JP2012/064253 (31)

25.05.2011. - 25/05/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/50;A 01 P  3/00;A 01 N  47/24;A 01 N  43/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



بیان
بانتقال ملكیة البراءة
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(21)2008040712 1-

(22)٣٠/٠٤/٢٠٠٨

.رینات نیووساینس كورب ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة (71)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

ستخدامھا              أجسام مضادة لمضاد موجھة ضد ببتید متعلق بجین كالسیتونین وطرق ا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
.رینات نیووساینس كورب ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة :مـــن
ش:الـــى ي ات ى ام ب یونال ج یوتكالز انترناش ا فارماس تیف

24/12/2017 :بـتاریخ

(21)2009091385 2-

(22)٢٣/٠٩/٢٠٠٩

اى ان سي -بیوجین ام ایھ - ١(71)
یو سى بى فارما اس ایھ -٢

سمر اللباد (74)

بروتینات الربط، بما في ذلك األجسام المضادة ومشتقاتھا وشظایاھا التي تربط على وجھ التحدید (54)
CDواالستخدامات الخاصة بھا  ١٥٤

الملكیة نقل :التقریر القانونى
اى ان سي -بیوجین ام ایھ - ١:مـــن

یو سى بى فارما اس ایھ -٢
اى ان سي-بیوجین ام ایھ -٢یو سى بى بیو فارما اس سى ار ال:الـــى

06/12/2017 :بـتاریخ
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(21)2009101593 3-

(22)٢٨/١٠/٢٠٠٩

)بى یو بى إل ( والجیت ال ام اریكسون تلیفون اكتیب(71)

ناھد ودیع رزق(74)

قیاسات فروق الزمن في أنظمة مضاعفھ التردد المتعامد(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
)بى یو بى إل ( تلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون :مـــن
وج:الـــى رلیس تكنول س وی ىأوبتی ى إل إل س

06/12/2017 :بـتاریخ

(21)2013121919 4-

(22)١٦/١٢/٢٠١٣

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  (71)

(74)

).التحریك الحرارى(إعداد المحتوى فى تشفیر اإلنتروبى (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  :مـــن
ى:الـــى ن ال ال س دیو كومبریش ى اى فی ج

12/12/2017 :بـتاریخ

(21)2014010091 5-

(22)٢١/٠١/٢٠١٤

كومبانى لیمتد) شینزھین ( تینسنت تكنولوجى (71)

محمود رجائى الدقى(74)

طریقة و نظام لعرض نتیجة البحث عن سلعھ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كومبانى لیمتد) شینزھین ( تینسنت تكنولوجى :مـــن
د:الـــى و ، لیمت ى ك ن تكنولوج انجك انفورمش دونج ش ن جینج بیج

28/12/2017 :بـتاریخ
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(21)2016081297 6-

(22)٠٧/٠٨/٢٠١٦

میتسوبیشي تاناب فارما كوربوریشن -في. دیزیما فارما بي (71)

ناھد ودیع رزق (74)

و تركیبات صیدلیة تتضمن المثبط المذكور لالستخدام ) CETP(مثبط بروتین نقل كولیستیریل استر (54)
وعیة الدمویةفي عالج او منع امراض القلب و اال

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي تاناب فارما كوربوریشن -في. دیزیما فارما بي :مـــن
ى:الـــى ى ف ا ب ا فارم دیزیم

14/12/2017 :بـتاریخ

7-

(21)2016122129

(22)٢٩/١٢/٢٠١٦

المركز القومى للبحوث(71)

(74)

تصنیع خرسانھ نانومتریھ عالیھ الخواص (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
المركز القومى للبحوث:مـــن
ا:الـــى وم والتكنولوجی ندوق العل ص

18/12/2017 :بـتاریخ
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بیان
بتعدیل اسم الشركة



107

 (21) -12015010165

(22)٢٩/٠١/٢٠١٥

دمحم فھمى ذكى حسین كشك(71)

(74)

إنتاج مركبات ذات نشاط سطحى أنیونیة جدیدة مضادة للفطریات والبكتریا التى تصیب النباتات (54)
.وبكتریااألختذلولة تأثیر مضادأیضا لحشرة دودة القطن

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

دمحم فھمى ذكى حسین كشك:مـــن
سوزان احمد دمحم احمد:الـــى

07/12/2017 :بـتاریخ
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بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



109

109

2007111227 (21) ١-

١١/١١/٢٠٠٧ (22)

شركة -استرازینیكا ایھ بي  - ٢شركة مساھمة أمریكیة - أي ان سي  . ارراي بیوفارما -١
مساھمة سویدیة

١٥١٨٥سي أي -٢أمریكا -٨٠٣٠١سي أوه . بویلدیر . والنوت سترایت ٣٢٠٠- ١
الوالیات المتحدة االمریكیة, , السوید-سودیرتالج

(71)

وطرق استخدامھاMEKمثبطات حلقیة غیر متجانسة لـ (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2005110776 (21) ٢-

٣٠/١١/٢٠٠٥ (22)

أ ج  ، شركة مساھمة  ھوفمان الروش. ف 

بازل ، سویسرا- ٤٠٧٠جرنز اشراستراس ك ھـ ١٢٤

(71)

مشتقات إیمیدازول كمضادات مستقبل الجلوتامات (54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



110 110

2008122034 (21) ٣-

١٨/١٢/٢٠٠٨ (22)

شركھ -بییر فابر میدكامینت  -لى جراند ، برونو- بیرز میشیل-یرتلیتینى روب- الموتى ، مارى
مساھمھ فرنسیھ

شیمین دى ال ١٢٨- , فرنسا-كاستریس  ٨١١٠٠- ریو دیو كوماندنت بارت ، اف  ١٢
-كاستریس  ٨١١٠٠-شیمین دى جا باكیو اف  -, فرنسا- كاستریس  -٨١١٠٠-فیدالیس ، اف  

٩٢١٠٠، بالس ابیل جانس اف ٤٥- , فرنسا- الیتریك  ٨١٤٤٠فالیتى ھاوتى ، اف ال - فرنسا
, فرنسا-بیالنكورت  - بولوجنى  

(71)

١-PARبیبرازین واستخدامھا كمضادات لــ -مشتقات سینامویل (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2009081226 (21) ٤-

١٢/٠٨/٢٠٠٩ (22)

شركة مساھمة من لكسمبورج-.  بولیشم أس أیھ 

, لكسمبورج-لكسمبورج -١٥٢٦- فال فلیوري ،إل  ٥٠

(71)

صیغ سائلة مكونة لطبقة جلد رقیقة إلطالق العقار إلى البشرة (54)

سمر احمد اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2015020215 (21) 5-

٠٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

اي ان سي, ھالیبیورتون اینیرجي سیرفیز 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٧٢تي اكس , بیلالیري بویلیفارد ھوستون ١٠٢٠٠

(71)

الغاز/ أنظمة وطرق مراقبة عملیات فصل الزیت (54)

سمر اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



112
112

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



113
113

2011101722 (21) ١-

١٦/١٠/٢٠١١ (22)

واو تكنولوجي اس بى ایھ

,بادوفا ایطالیا٣٥١٣٩-٢٦كورسو میالنو ، ٢٦كورسو میالنو ، 

(71)

جھاز تنقیھ میاه (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2013091526 (21) ٢-

٣٠/٠٩/٢٠١٣ (22)

شركھ مساھمھ فرنسیھ-اورانج

, فرنسا-باریس٧٥٠١٥- ریو أولیفیر دي سیریس إف٧٨

(71)

غیر المستخدمھXDSLإبطال منافذ  (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص



114 114

2014071179 (21) ٣-

٠٦/٠٧/٢٠١٤ (22)

مانیفاتورا دیل سیفیسو اس بى ایة

إیطالیا, ٢٤١٢١اى ٧: ب . ص : بیرجامو :   فیا مونت جرابا  المدینة

(71)

بنیة متعددة الوظائف وطریقة لتصنیعھا (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017020279 (21) ٤-

٢٠/٠٢/٢٠١٧ (22)

ي فابریك بیدنھیم كیھ جيشیمسش

المانیا-بیدنھیم ٥٥٢٥٧, ٢٧ریھینسترابي 

(71)

بدیل تبغ، استخدامھ وطریقة إلنتاجھ (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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115

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



116
116

(21)2014060968 ١-

(22)١٥/٠٦/٢٠١٤

دمحم عبد الرازق احمد دمحم(71)

شارع اإلسكندریة المفرع من خالد بن -مشتول السوق  - ع محافظة الشرقیة  .م. مشتول السوق ج
مصر, لیدالو

البطاریة المیكانیكیة التي تشحن بالطاقة الكھروضوئیة (54)

(74)

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

(21)2005060294 ٢-

(22)١٣/٠٦/٢٠٠٥

امجن انك(71)

أفغانستان, ٩٨١٠١یونیفیرستي ستریت، سیاتل دبلو ایھ ٥١

عوامل ربط مثبطة للمیوستاتین(54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

(21)2008060966 ٣-

(22)١٠/٠٦/٢٠٠٨

- جالسكو جروب لیمتید  - ٢شركة مساھمھ بلجیكیة - جالسكو سیمزكلین بیولوجیكالز  اس أیھ - ١(71)
شركة محدودة بلجیكیة

. ھاوس . جالسكو ویلكوم - ٢بلجیكا -ریكسنسارت  ١٣٣٠-ى  ، ب٨٩ریو دى ال انستیتیوت - ١
بلجیكا, انجلترا-ان ان  ٦٠میدلیسكس یو بي . جرینفورد . بیركیلي افینیوا 

تركیبة جدیدة (54)

سمر أحمد اللباد(74)

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



117 117

(21)2010061058 ٤-

(22)٢٠/٠٦/٢٠١٠

المركز القومى للبحوث(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

على اغشیھ خالیا الدم الحمراء فى الفئران المصابھ بمرض السكر) ٣- اومیجا(حماض الدھنیھ تاثیراال(54)

المركز القومى للبحوث(74)

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

(21)2010081350 ٥-

(22)١٠/٠٨/٢٠١٠

(71)BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

(US)Route٢٠٦and Province Line Road,Princeton ,New Jersey٤٠٠٠-٠٨٥٤٣ ,

مثبطات فیروس التھاب الكبدى الوبائى سي(54)

(74)BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

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

(21)2010081352 ٦-

(22)١٠/٠٨/٢٠١٠

امریكیھ مساھمھشركھ-مایرز سكویب كمبانى   -بریستول  (71)

الوالیات المتحده ٤٠٠٠- ٠٨٥٤٣و بروفینس الین رود   برینستون   نیو جیرسى  ٢٠٦روت 
, االمریكیھ

امیدازولیل ثنائى الفنیل امیدازولز كمثبطات لفیروس التھاب الكبدى الوبائى سى(54)

مساھمھشركھ امریكیھ -مایرز سكویب كمبانى   -بریستول  (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2014071135 ٧-

(22)٠٨/٠٧/٢٠١٤

سمیر سیدھم موسى رزق هللا(71)

مصر, ٥شقة ٢الدور -خلفى  ٤مدخل - عمارات طرادى النیل  - بنھا - قلیوبیة  ال

شوفون(54)

سمیر سیدھم موسى رزق هللا(74)

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

(21)2014081303 ٨-

(22)١٤/٠٨/٢٠١٤

شركھ مساھمھ امریكیھ- بیكر ھوجز انكوربوریتد (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-٤٧٤٠- ٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

ومسحوق مضغوط بھذه الطریقةطریقة صنع مسحوق معدنى ومسحوق مضغوط ومسحوق (54)

.ناھد ودیع رزق (74)

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

(21)2014081312 ٩-

(22)١٧/٠٨/٢٠١٤

مساھمھ امریكیھةشرك- دیو بونت نیمورس اند كومباني  .اي .اي(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ١٩٨٩٨دیالوري , ماركت استریت ویلمینجتون١٠٠٧

، ٤، ١، ١، ١-Eبیوتین و -٢-ھكسا فلورو-٤، ٤، ٤، ١، ١، ١-zتركیبات شبیھھ باالیزوتروب من (54)
وتین واستخداماتھابی-٢-فلورو-ھكسا-٤، ٤

سمر اللباد (74)

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



119 119

(21)2014091463 ١٠-

(22)١٥/٠٩/٢٠١٤

ل مظھر دمحم حسنكما(71)

-مركز سمالوط - شرق محطة القطار- امتداد شارع جامع عبد العال -شارع محیسن  ٤١
مصر, ٦١٦٦١رمز بریدي -محافظة المنیا 

كونترولر إلكتروني متطّور بالمقاومة الّضوئیة   (54)

كمال مظھر دمحم حسن(74)

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

(21)2015040564 ١١-

(22)١٢/٠٤/٢٠١٥

اھمة ایطالیا شركة مس-ایھ.بي.تي اي ایھ سیستیم اس - شركة مساھمة ایطالیھ -ایھ.بي . اي ان اي اس(71)

إیطالیا, بیسا  ٥٦١٢٧- أي ١, بیتزا مازیني -إیطالیا, روما ٠٠١٤٤-أي١, ماتي .بیازالي أي 

جھاز وعملیة لنقل واستخالص ھیدروكربونات من بئر تحت الماء أو من خط أنابیب تحت الماء في (54)
غیر متحكم فیھا) بدء تدفق بعنف(ظروف إطالق 

احمد اللبادسمر (74)

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

(21)2015071186 ١٢-

(22)٢٩/٠٧/٢٠١٥

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد(71)

بریطانیا, ، تورتوال  كراجمیر شامبرس ، رود تون ، جزر فیرجن البریطانیة

طرق لتعزیز جسر لیفى(54)

عمرو الدیب (74)

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

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات ألحكام قانون ـً
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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22030 (11) ١

1999121668 (21)

طریقة إلزالة المركبات القابلة للتكثیف من تیار غاز طبیعى (54)

شل انترناشونال ریسیرش ماتشابى بى فى      (71)

سمر أحمد اللباد          (74)

22369 (11) ٢

1999121537 (21)

مفتاح تالمس كھرومیكانیكى (54)

شنیدر الیكتریك اندستریزز اس ایھ      (71)

سمر اللباد  (74)

22927 (11) ٣

2001121351 (21)

محقن امان  (54)

یانج شینج ـ ھسینلین وانج      (71)

سمر احمد اللباد  (74)
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22940 (11) ٤

2001111244 (21)

خزان موحد للتعویم ونزع الغاز  (54)

اس       / شلمبرجر نورج ایھ  (71)

حمد اللباد سمر ا (74)

23250 (11) ٥

2002121381 (21)

تركیبة حفریة لنزع الھیدروجین لھیدروكربونات األلكیل العطریة  (54)

سنام بروجیتي اس بي ایھ      (71)

سمر احمد اللباد  (74)

23254 (11) ٦

2002121319 (21)

طاقة الكھربائیةجھاز وطریقة لتولید ال (54)

فا تیك ھایدرو جى ام بى اتش      (71)

سمر احمد اللباد (74)
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24361 (11) ٧

2000121502 (21)

فنیل االنیناتLاسیل   Nـ بیریمیدینیل  ٤ (54)

ج     . ف ـ ھوفمان الروش ا  (71)

بادسمر احمد الل (74)

24940 (11) ٨

2003121115 (21)

IIتحسینات مدخلة فى فرن دوار باداء حرارى عالى لتصنیع نصف ھیدرات و انھیدریت  (54)

اه     . تالیریز أه مونترید اس (71)

سمر احمد اللباد  (74)

24986 (11) ٩

2008071187 (21)

المسھ ھیدروكربون وغاز یحتوى على األكسجین مع طبقھ محفز في مفاعلعملیھ لم (54)

انیوس یوروب اه جى       (71)

سمراحمد اللباد (74)
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25285 (11) ١٠

2008061073 (21)

عملیة إلزالة المواد المحتویة على األكسجین من تیار غازي (54)

اینوس یوروب ا ھـ جى      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

25587 (11) ١١

2003121089 (21)

طریقھ الزالھ كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى (54)

ایھ     . بى. اى ان اى اس (71)

سمر احمد اللباد  (74)

25804 (11) ١٢

2002121379 (21)

حقیبھ للكشف عن انزیم سفینجومیلیناز قلوى فى ماده بیولوجیھ  (54)

دى سیمون،كالودیو      (71)

سمر احمد اللباد (74)
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125

25809 (11) ١٣

2008071200 (21)

ب اخمادأنبوب إخماد وجھاز لتفاعالت الطور الغازى المحفزه یشتمل على انبو (54)

انیوس یوروب اه جى        (71)

سمر أحمد اللباد (74)

25980 (11) ١٤

2007070791 (21)

نظام تصدیق وتوثیق إلكتروني (54)

ایھ     ,  دمحم,  جیوفري (71)

سمر اللباد (74)

26150 (11) ١٥

2009060863 (21)

عملیة لتحویل النفایات إلى غاز بطریقة الدفعات (54)

ویست تو إنرجى تكنولوجیز انترناشونال لیمتد      (71)

سمر اللباد (74)
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126

(11) ١٦

2005090407 (21)

میالمین والوحدات المتصلة/ عملیة متكامة النتاج الیوریا  (54)

اى     .یوریا كاسلى اس (71)

سمر احمد اللباد (74)
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة
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2002121380 (21) ١-

٢١/١٢/٢٠٠٢ (22)

سوب المیاة لمنشأة سدطریقة ووحدة لتنظیم من (54)

VA TECH HUDRO G M B H (71)

سمر احمد اللباد (74)

2005100636 (21) ٢-

١١/١٠/٢٠٠٥ (22)

كربولین تفید في عالج أمراض االلتھابات- مركبات بیتا (54)

(71)

سمر اللباد (74)

2008061074 (21) ٣-

٢٢/٠٦/٢٠٠٨ (22)

لقاح  (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.(BELGIUM) (71)

سمر أحمد اللباد (74)

2008061075 (21) ٤-

٢٢/٠٦/٢٠٠٨ (22)

لقاح یشتمل على مترافقات بولي سكارید كبسولیھ للعقدیھ الرئویھ (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S-A (71)

سمر أحمد اللباد (74)
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2009061007 (21) ٥-

٢٨/٠٦/٢٠٠٩ (22)

وتركیبة صیدالنیة تشتمل علیھ١١٠١*HLA -Aمرتبط بـ WT١بتید  (54)

International Institute of Cancer Immunology, Inc.-SUGIYAMA, Haruo (71)

سمر اللباد (74)

2011040529 (21) ٦-

٠٦/٠٤/٢٠١١ (22)

امالح  فینجلومود (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین (74)

2011091566 (21) ٧-

١٩/٠٩/٢٠١١ (22)

العصبىY٥مشتقات االمید كمركبات ترابطیھ لمستقبل ببتید   (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمر اللباد  (74)

2012040737 (21) ٨-

٢٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

ایمیدازول- لمشتقات بنزیمیدازو (54)

JANSSEN R&D IRELAND (71)

ھدى سراج الدین  (74)
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130

2012050838 (21) ٩-

٠٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

وحده توزیع مائع ذات نظام توزیع وطریقھ لتوزیع المائع في وحده توزیع المائع  (54)

DRESSER WAYNE AB (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2012060992 (21) ١٠-

٠٣/٠٦/٢٠١٢ (22)

بیرولیدینات سبیرونیدولیتون (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد  (74)

2013060948 (21) ١١-

٠٣/٠٦/٢٠١٣ (22)

بنزیل سیكلوالكیل كربوكسیلیك مستبدلة واستخداماتھا-١أحماض  (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادي فاروق مبارك (74)

2013101578 (21) ١٢-

١٠/١٠/٢٠١٣ (22)

طریقھ و ترتیب لتدعیم معایره ھوائیات مترابطھ (54)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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2013111747 (21) ١٣-

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

تجانس معالج بالنیتروجین و عامل مبید للبكتیریا بستاني أو زراعيمركب حلقي غیر م (54)

Nippon Soda Co., Ltd. (71)

ناھد ودیع رزق (74)

2014040647 (21) ١٤-

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

دیاریل٣، ١مبیدات آفات حلقیة غیر متجانسة بھا استبدال بواسطة  (54)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (71)

سمر اللباد (74)

2014040688 (21) ١٥-

٢٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

- ;٦١٥٣٨&#١٧- ٢١-ین-٤-برجن- ١٧- اوكسو-٣-میثیلین- ٧،٦-میثیل-١٨مركبات 
كربوالكتونات، مستحضرات دوائیھ تشتمل على المركبات المذكوره واستخدامھا في معالجھ االنتباذ 

البطاني الرحمي
(54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH-BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT

(71)

شادى فاروق مبارك  (74)

2014050720 (21) ١٦-

٠٤/٠٥/٢٠١٤ (22)

الھشXلعالج متالزمھ الصبغي PAKمثبطات  (54)

THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE
SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES-
AFRAXIS HOLDINGS, INC

(71)

سمر اللباد  (74)
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2014050722 (21) ١٧-

٠٤/٠٥/٢٠١٤ (22)

لمعالجھ اضطرابات تكاثر الخالیاPAKمثبطات  (54)

AFRAXIS HOLDINGS, INC (71)

سمر اللباد  (74)

2014060932 (21) ١٨-

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

.شفره ذات موصل مائع محورى (54)

THE GILLETTE COMPANY (71)

عمرو الدیب (74)

2015040570 (21) ١٩-

١٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

تركیبة مولدة للمناعة (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (71)

سمر احمد اللباد (74)

2015060999 (21) ٢٠-

١٦/٠٦/٢٠١٥ (22)

موائع مباعدة معززة وطرق الستخدامھا (54)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (71)

سمر احمد اللباد  (74)
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2015061036 (21) ٢١-

٢١/٠٦/٢٠١٥ (22)

وسیلة وطریقة للتحكم غیر المدمر في قطاعات جانبیة معدنیة (54)

VALLOUREC TUBES FRANCE (71)

سمر اللباد (74)



134

استدراك رسوم سنویة 



135

ك ٢٠١٧وطنى بجریدة فبرایر ٢٢/٠١/٢٠١٣بتاریخ ١٢٢/٢٠١٣تم النشر عن سقوط الطلب  ى المل ف
لعدم استالم االخطار الخاص بالرسوم السنویة تم قبول ١٦/٠١/٢٠١٨العام نظرا لعمل االلتماس بتاریخ 

: یانات الطلب كاالتى االلتماس والسیر فى االجراءات وب

2013010122 (21)

٢٢/٠١/٢٠١٣ (22)

تاثیر تركیبھ دوائیھ من عنصر السلینیوم ودواء االیماتنیب علي خالیا سرطان القولون (54)

Amal Kamal Said Abdel-Aziz Saad Eldin (71)

امل كمال سید عبد العزیز سعد الدین (74)

1بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠٠٩/ ٠١٢١٣تم النشر عن      رقم  

(21)2009081213 ١-

(22)١٠/٠٨/٢٠٠٩

محبس بلیھ  /صمام خالط لتثبیت درجة حرارة المیاه/محبس صغیر/ مكنة سیفون (54)

نبیل حنا میخائیل عوض(71)

وض)٧٤( ل ع ا میخائی ل حن نبی

2بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٢/ ٠٠٨٩١تم النشر عن      رقم  

(21)2012050891 ٢-

(22)١٦/٠٥/٢٠١٢

MGLU٢مساعدات (54)

ایلي لیلي اند كومباني(71)

ادى)٧٤( د الھ ب عب مكت

3بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٣/ ٠١٦٨٧تم النشر عن      رقم  

(21)2013111687 ٣-

(22)٠٣/١١/٢٠١٣

انتاج بولیمر یعتمد علي االنیلین كخافض لدرجھ االنسكاب للزیت الخام(54)

حسن - شاكر مبروك ابراھیم-شریف حسین قندیل- مسعد عطیھ دمحم القصبي-معتز باللة دمحم سلیمان(71)
معھد الدراسات العلیا والبحوث جامعھ االسكندریھ-النجار حسن ابراھیم

دریھنقطع اتصال جامعة اسكن)٧٤(
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(21)2014122043 ٤-

(22)١٧/١٢/٢٠١٤

مشتق إندان سلفامید جدید(54)

ال تي  دي, .دي ماناجیمینت سي اوه & ایساي ار (71)

اد)٧٤( مر اللب س
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(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

ة التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــ

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة والــصادر 

وره لیكــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 

التطـــویر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل 

ق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــ

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة 

.بها حرصت األكادیمیة على الوفاء
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق الم٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

یع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى جم

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 


"عادل السعید عویضه . أ"

(ii)
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33:دولة األسبقیـة 
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71اسم طالب البراءة 
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74اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

( v )



iv

 
بع رموز الدول األعضاءتا

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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انبی
٢٠١٨ینایرالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 



2 2

٢٠٠٩٠٨١١٨٥ (21)

٠٤/٠٨/٢٠٠٩ (22)

Les Laboratoires Servier - FRANCE (71)

CHRISTOPHE HARDOUIN-NICOLAS BRAGNIER-JEAN PIERRE
LECOUVE

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

تینعملیة جدیدة لتخلیق أجومیال (54)

. 08.04465 - (31)

05.08.2008. - (32)

FR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  231/12;C 07 D  209/48;C 07 C  233/91;C 07 C  233/11 (51)

-1

٢٠١٠٠٥٠٨١٤ (21)

١٨/٠٥/٢٠١٠ (22)

ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.p.A. - ITALY (71)

MAGGI, Carlo, Alberto-GIULIANI, Sandro-QUARTARA, Laura (72)

اللباد أحمدسمر (74)

تركیبات صیدالنیھ تحتوى على مضادات برادیكینین وحمض الھیالورونیك واستخداماتھا (54)

MI2007A002225 - PCT/EP2008/009451 (31)

23.11.2007. - 10/11/2008 (32)

IT-EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/08 (51)

-2
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٢٠١١٠٧١٢٢٧ (21)

٢٥/٠٧/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FOR SCHUNG E.V - GERMANY

(71)

ROBILLIARD, Julien-HILPERT, Johannes-NEUSINGER, Matthias (72)

ناھد ودیع رزق (74)

علوي الشاره سمعیھ ذات مزج سفليجھاز ، طریقھ و برنامج كمبیوتر للمزج ال (54)

09007086.3-61/147,815 - PCT/EP2010/050279 (31)

27.05.2009. - 28.01.2009. - 12/01/2010 (32)

EP – US - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 B  1/66;G 10 L  19/00 (51)

-3

٢٠١١٠٧١٢٨١ (21)

٣١/٠٧/٢٠١١ (22)

NOKIA CORPORATION - FINLAND (71)

MUTIKAINEN, Jari-MAYER, Georg-LEIS, Peter (72)

محمود رجائى الدقى (74)

تغییر المرور من اجل اعاده توجیھ اتصال (54)

PCT/EP2009/051263 - PCT/FI2009/050999 (31)

04.02.2009. - 14/12/2009 (32)

EP - FI (33)

Int.Cl.8-H 04 L  29/06;H 04 W  76/00;H 04 M  7/00 (51)

-4



4 4

٢٠١١١١٢٠١٧ (21)

٣٠/١١/٢٠١١ (22)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD - UNITED STATES OF AMERICA -

S.M.E PRODUCTS LP- UNITED STATES OF AMERICA

(71)

WILKINSON, John, D.-JOHNKE, Andrew, F.-CUELLAR, Kyle, T.-
HUDSON, Hank, M.-LYNCH, Joe, T.-LEWIS, W., Larry

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

معالجھ غاز ھیدروكربونى (54)

12/689,616 -12/717,394 -12/750,862 -12/772,472 -12/781,259 -61/186,361
- PCT/US2010/035121

(31)

19.01.2010. - 04.03.2010. - 31.03.2010. - 03.05.2010. - 17.05.2010. –

11.06.2009. - 17/05/2010

(32)

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

Int.Cl.8-F 25 J  3/00 (51)

-5

٢٠١٢٠٢٠٢٠٦ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

ADAMA MAKHTEDHIM LTD - ISRAEL (71)

WEBSTER, Jeffery-MARTIN, Timothy, P.-BOEBEL, Timothy-
SULLENBERGER, Michael-YAO, Chenglin-LORSBACH, Beth-OWEN,
W.-MEYER, Kevin-BRYAN, Kristy

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

فلورو بیریمیدیوان-٥مشتقات  (54)

61/232177 - PCT/US2010/044579 (31)

07.08.2009. - 05/08/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 D  339/02;A 01 N  43/54 (51)

-6
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٢٠١٢٠٤٠٦٠٥ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - GERMANY

(71)

FUCHS, Guillaume-NEUENDORF, Max-BAECKSTROEM, Tom-
RETTELBACH, Nikolaus-HERRE, Jergen-LECOMTE, Jeremie

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

رات صوتیھ متعدده االنماط ویستخدم طرق فك شفره اشارات صوتیھ متعدده االنماط ، تشفیر اشا
تشفیر-توقع  -تشكیل ضوضاء معتمد علي خطي  

(54)

61/249,774 - PCT/EP2010/064917 (31)

08.10.2009. - 06/10/2010 (32)

US-EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/04;G 10 L  19/02 (51)

-7

٢٠١٢٠٥٠٩٣٩ (21)

٢٧/٠٥/٢٠١٢ (22)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH- GERMANY (71)

GOW, Andrew, Murray-PATTERSON, Samantha, Anne-BURG, Matthias-
KALITZKI, Andreas-FARRELL, Kathryn, Anne, Louise-URICH, Klaus-
REISINGER, Claus-Peter-LEWIS, Scott, Alexander-EDHOUSE, Mark,
Jeffrey

(72)

س للملكیھ الفكریھ سما/ شركھ  (74)

قة تعاطى المائع للمریض من أوعیة متعددة الجرعاتیجھاز تنظیم مائع وطر (54)

09177313.5 - PCT/EP2010/068097 (31)

27.11.2009. - 24/11/2010 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/168,A 61 M  5/14 (51)

-8
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٢٠١٢٠٧١٢٨٧ (21)

١٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

مصر-أحمد حمدى عبده عبده  (71)

مصر-أحمد حمدى عبده عبده  (72)

(74)

تلیسكوب رصد موجات الجاذبیھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 V  7/00 (51)

-9

٢٠١٢١٠١٧٧٨ (21)

١٧/١٠/٢٠١٢ (22)

ENI S.P.A. - ITALY (71)

ALBONICO, Paola-BELLONI, Alessandra-LEO, Giuseppe-DEL GAUDIO,
Lucilla

(72)

سمراحمد اللباد (74)

أو /أو المعدات ذات الصلھ و/أو من البنیات السطحیھ و/عملیھ إلزالھ الرواسب من بئر غاز أو نفط و
تكوینات حاملھ للھیدروكربون

(54)

MI2010A000695 - PCT/IB2011/000850 (31)

23.04.2010. - 14/04/2011 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/524 (51)

-10
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٢٠١٣٠٢٠٢٧٣ (21)

١٨/٠٢/٢٠١٣ (22)

مصر--أسعد إبراھیم جعفر عبدهللا  (71)

مصر--أسعد إبراھیم جعفر عبدهللا  (72)

(74)

السلھ الذكیھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 65 F  1/12 (51)

-11

٢٠١٣٠٣٠٤٥٨ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (22)

UNI-CHARM CORPORATION - JAPAN (71)

SAKAUE, Haruhiko (72)

سمراحمد اللباد (74)

جھاز لوضع مادة الصقة وطریقة لوضع مادة الصقة لعنصر الصق (54)

2010-212386 - PCT/JP2011/070976 (31)

22.09.2010. - 14/09/2011 (32)

JP- JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;B 05 D  7/24;B 05 C  5/04;A 61 F  13/49 (51)

-12
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٢٠١٣٠٣٠٥٣٢ (21)

٣١/٠٣/٢٠١٣ (22)

مصر- یحیى أحمد عبد الحلیم أبو القاسم  (71)

مصر- یحیى أحمد عبد الحلیم أبو القاسم  (72)

(74)

الطبھ ذات الفراغ للتشطیب (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 65 D  39/00 (51)

-13

٢٠١٣٠٤٠٦٦٦ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٣ (22)

AGC GLASS EUROPE - BELGIUM (71)

YONEMICHI, Tomohiro-LECOMTE, Benoit-WIAME, Hugues (72)

ریھ شركھ سماس للملكیھ الفك (74)

عملیة ووحدة طلى عیاریة لترسیب رصة طلى متعددة الطبقات (54)

10188560.6 - PCT/EP2011/068176 (31)

22.10.2010. - 18/10/2011 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/00,  16/54,  14/56 (51)

-14
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٢٠١٣٠٥٠٨٩٦ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (22)

مصر-د عبد العال سعد اسماعیل حما (71)

مصر-اسماعیل حماد عبد العال سعد  (72)

(74)

باب دوار لتوفیر الكمیات المھدره فى البحر من میاه النیل (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 20 B 3/00, 7/00 (51)

-15

٢٠١٣١١١٧٢٠ (21)

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

MONSANTO TECHNOLOGY LLC – UNITED STATES OF AMERICA (71)

FLASINSKI, Stanislaw-FOAT, Barrett, C.-OUFATOLLE, Mohammed-
WEI, Xiaoping-SHULTZ, Randall, W.-YANG, Shiaw-Pyng-WU, Wei

(72)

للملكیة الفكریةعبد الھادى مكتب  (74)

تضم عناصر تنظیمیة لتحمل مبیدات االعشابطریقة لزیادة مستویات التعبیر الجینى فى نباتات (54)

61/485,876 - PCT/US2012/037561 (31)

13.05.2011. - 11/05/2012 (32)

US – US (33)

Int.Cl.8-C 12 N  15/82 (51)

-16
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٢٠١٣١٢١٩٢٦ (21)

١٧/١٢/٢٠١٣ (22)

Baker Hughes Incorporated  - UNITED STATES OF AMERICA (71)

XU, Zhiyue (72)

ترزىناھد ودیع رزق  (74)

كتلھ مدمجھ من مسحوق فلزى مبثوقھ (54)

13/194.361 - PCT/US2012/047379 (31)

29.07.2011. - 19/07/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  10/46 (51)

-17

٢٠١٤٠١٠٠٥١ (21)

١٢/٠١/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - UNITED STATES OF AMERICA (71)

NIYAZ, Noormohamed M-SPARKS, Thomas C.-DENT, William Hunter-
WANG, Nick X.-DEAMICIS, Carl-GIAMPIETRO, Natalie Christine-
BAUM, Erich W.-FISCHER, Lindsey Gayle-CROUSE, Gary D.-
DEMETER, David A.

(72)

الدیبدمفیعمرو (74)

تركیبات مبیدة لالفات وعملیات متعلقة بھا (54)

61/506,743  - PCT/US2012/046131 (31)

12.07.2011. - 11/07/2012 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/32 (51)

-18
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٢٠١٤٠٢٠٢٩٨ (21)

٢٧/٠٢/٢٠١٤ (22)

SOL-MILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED - CHINA (71)

LIN Zuoqian (72)

سماعیلإمحمود عادل عبد الحمید  (74)

.جھاز حمایھ الحقنھ و تجمیع االبره بامان (54)

201110270127.1 - PCT/CN2012/080666 (31)

01.09.2011. - 28/08/2012 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/32 (51)

-19

٢٠١٤٠٥٠٨٧١ (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED - INDIA (71)

SUBRAMANIYAM, Mahesh (72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

تركیب من مادة مضافة أساسھا أمین یستخدم للتحكم ببلمرة الستیرین وتثبیطھا  (54)

3383/MUM/2011  - PCT/IN2012/000758 (31)

02.12.2011. - 21/11/2012 (32)

IN-IN (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/32;C 08 K  5/17 (51)

-20
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٢٠١٤٠٩١٣٩٣ (21)

٠١/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر- طھ عبد الھادى سید أحمد شعیر  (71)

مصر- طھ عبد الھادى سید أحمد شعیر  (72)

(74)

ین على الحركة لمنع تكون قرحة الفراشسریر طبى للمرضى  الغیر قادر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 G  7/10 (51)

-21

٢٠١٤١٠١٦٠٤ (21)

٠٩/١٠/٢٠١٤ (22)

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GmbH -
SWITZERLAND

(71)

GRACIET, Jean-Christophe-ROENTGEN, Georg-HILDEBRAND, Rainer-

FEKETE, Laszlo-SCHMIDLIN, Marie-CHRISTNACHER, Hubert Jean-
Luc

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

اصباغ متفاعلة مع الیاف وطریقة تحضیرھا  (54)

12172247.4 - PCT/EP2013/060759 (31)

15.06.2012. - 24/05/2013 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-C 09 B  62/44 (51)

-22
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٢٠١٤١٢١٩٧٨ (21)

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

مصر-المركز القومى للبحوث  (71)

إلھام أبو الفتوح الزناتى–ھبھ عبد هللا محمد عبد هللا –أیمن طھ عبد العظیم الجندى  (72)

المركز القومى للبحوث - نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)

أغشیة البولي ایثر سلفون الكارھة للمیاه لتحلیة المیاه باستخدام  التقطیر الغشائيتحضیر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 B  15/04;B 32 B  5/02 (51)

-23

٢٠١٥٠١٠٠٢٦ (21)

٠٦/٠١/٢٠١٥ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG -
AUSTRIA

(71)

TRUMMER,BERND-Klikovich,Michael-KULP,ROMAN-Kneis,Leopold (72)

بكیرمحمد محمد (74)

عنصر تنظیف غاز وخط امداد غاز مقابل (54)

121819023 - PCT/EP2013/066531 (31)

27.08.2012. - 07/08/2013 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-F 27 D  3/16;C 21 C  5/34 (51)

-24
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٢٠١٥٠١٠٠٤٦ (21)

١٢/٠١/٢٠١٥ (22)

LINDE   AKTIENGESELLSCHAFT - GERMANY (71)

SCHMIDT, Gunther-FRITZ, Helmut-WALTER, Stefanie (72)

ناھد ودیع رزق (74)

عملیھ لتحضیر اولفینات بواسطھ تكسیر حراري بالبخار (54)

12005783.1 - PCT/EP2013/002348 (31)

09.08.2012. - 06/08/2013 (32)

EP-EP (33)

Int.Cl.8-C 10 G  9/36 (51)

-25

٢٠١٥٠١٠٠٧٩ (21)

١٩/٠١/٢٠١٥ (22)

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA - ITALY -

HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V - MEXICO

(71)

DELLA NEGRA, Angelico -ZAMPA, Massimiliano-ANTONINI, Riccardo (72)

اللبادأحمدسمر (74)

وسیلة منع تسرب، تحدیداً لعمود إدارة تم إیالجھ عرضیاً في وعاء موائع تحت الضغط أو مادة 
حبیبیة في حالة حركة

(54)

PCT/EP2013/065272-UD2012A000131 (31)

19.07.2013. - 20.07.2012. (32)

EP - IT (33)

Int.Cl.8-F 16 J  15/18 (51)

-26
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٢٠١٥٠١٠١١٨ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

Shell Internationale Research Maatschappij B.V. - HOLLAND (71)

JANSSEN, Albert Joseph Hendrik-SUIJKERBUIJK, Bartholomeus Marinus
Josephus Maria

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

عملیھ النتاج وفصل الزیت (54)

61/681,232 - PCT/US2013/053896 (31)

09.08.2012. - 07/08/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/34;C 09 K  8/035 (51)

-27

٢٠١٥٠١٠١٢٤ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC - UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

TUNHEIM, Ola-WEBSTER, Marshall, Edward -WACHTEL II, Alexis -
FREESE, Robert, P.-MACLENNAN, James, Robert

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

طریقة الستخدام محلل خاصیة ممیزة یُحمل بالید (54)

13/600,355  - PCT/US2013/056013 (31)

31.08.2012. - 21/08/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 N  21/31;G 06 E  3/00;G 01 N  33/00 (51)

-28
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٢٠١٥٠١٠١٤٥ (21)

٢٧/٠١/٢٠١٥ (22)

Shell Internationale Research Maatschappij B.V. - HOLLAND (71)

JANSSEN, Albert Joseph Hendrik-SUIJKERBUIJK, Bartholomeus Marinus
Josephus Maria

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام إلنتاج وفصل زیت (54)

61/681.236-PCT/US2013/053917 (31)

09.08.2012 - 07.08.2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/02;E 21 B  43/34;E 21 B  43/22 (51)

-29

٢٠١٥٠١٠١٦٢ (21)

٢٩/٠١/٢٠١٥ (22)

Mitsubishi Heavy Industries Ltd - JAPAN (71)

OKAMOTO, Akiyasu-HASHIGUCHI, Kazuaki-HAMAYA, Hideyuki (72)

زقناھد ودیع ر (74)

اسلھ موقد، موقد احتراق، وغالیھ (54)

176201-2012 - PCT/JP2013/071143 (31)

08.08.2012 - 05/08/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 23 D  11/38;F 23 D  11/10 (51)

-30
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٢٠١٥٠٢٠١٩٦ (21)

٠٤/٠٢/٢٠١٥ (22)

MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD- JAPAN (71)

OCHI Kenichi-OKIMOTO Hideo-ORII Akihito- OKAZAKI Hirofumi-
KURAMASHI Koji

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

فوھة رش، وحارق و جھاز إحتراق مزود بھا (54)

2012-173996  - PCT/JP2013/071102 (31)

06.08.2012 - 05/08/2013 (32)

JP-JP (33)

Int.Cl.8-B 05 B  1/26;B 05 B  7/04;F 23 D  11/38;F 23 D  11/12;F 23 D
11/10

(51)

-31

٢٠١٥٠٢٠٢١٢ (21)

٠٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

Zafeiropoulos Grigorios - GREECE (71)

Zafeiropoulos Grigorios (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

الطارات المنزلقة المضادة للسطونظام ا (54)

20120100417-PCT/GR2013/000042 (31)

09.08.2012. - 08.08.2013 (32)

GR - GR (33)

Int.Cl.8-E 05 B  65/08;E 06 B  5/11;E 05 C  19/00 (51)
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٢٠١٥٠٢٠٢٦٦ (21)

١٥/٠٢/٢٠١٥ (22)

مصر–لرحمن محمد عصام الدین عبد المنعم عبد ا (71)

مصر-محمد عصام الدین عبد المنعم عبد الرحمن  (72)

(74)

فلتر میاه الصنبور  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  29/00 (51)

-33

٢٠١٥٠٣٠٣٢٨ (21)

٠٢/٠٣/٢٠١٥ (22)

NUC ELECTRONICS CO., LTD. – KOREA -

Kim  Ji Tae – KOREA

(71)

Kim Jong Boo (72)

مراد محمد نصر (74)

وحده نمطیھ الستخراج العصیر خاصھ بعصاره (54)

0034337-0034357-0126516-0148417 - PCT/KR2013/009696 (31)

29.03.2013. - 29.05.2013. - 09.11.2012. - 18.12.2012. - 30/10/2013 (32)

KR – KR - KR - KR - KR (33)

Int.Cl.8-A 47 J  19/06 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٣٣٩ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٥ (22)

NET1 UEPS TECHNOLOGIES, INC – SOUTH AFRICA (71)

BELAMANT, Serge, Christian, Pierre (72)

سمر احمد اللباد   (74)

متغیر) PIN(معامالت مالیة باستخدام رقم تعریف شخصي  (54)

PCT/IB2013/058241- 61/696,726 (31)

03.09.2013. - 04.09.2012 (32)

IB - US (33)

Int.Cl.8-G 06 Q  20/38;G 07 F  7/10;G 06 Q  20/40 (51)

-35

٢٠١٥٠٣٠٣٦٤ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٥ (22)

ALFA LAVAL CORPORATE AB - SWEDEN (71)

MADSEN, Bent (72)

اللبادأحمدسمر (74)

ناقل ملولب لفاصل بالطرد المركزي، وبخاصة جھاز طرد مركزي للتصفیة بالترویق، وفاصل 
بالطرد المركزي

(54)

PA 2012 70567-PCT/EP2013/068891 (31)

14.09.2012. - 12.09.2013 (32)

DK - EP (33)

Int.Cl.8-B 04 B  1/20 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٤٥٥ (21)

٢٥/٠٣/٢٠١٥ (22)

MARS, INCORPORATED - UNITED STATES OF AMERICA (71)

GLAZIER, Barry David-WILD, Karyn-WENTZEL, Joanna-MYERS,
Mary-HESS, Marilyn-LEASE, Shirley-HAUSMAN, David

(72)

ترزىرزقناھد ودیع (74)

شیكوالتة مقاومة للحرارة (54)

61/707,330-61/789,863-PCT/US2013/061400 (31)

28.09.2012. - 15.03.2013. - 24.09.2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 G  1/40;B 65 D  85/60;B 65 D  75/38;A 23 G  3/42 (51)

-37

٢٠١٥٠٤٠٥٠١ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

LANGEL SYSTEM INTERNATIONAL, S.L. - SPAIN (71)

SANCHEZ ZARZA, Alberto (72)

ناھد ودیع رزق (74)

تجمیعة مرتبة (54)

ES201231201U-ES201231203U-ES201330472U-ES201330502U-
ES201330905U - PCT/EP2013/072759

(31)

13.11.2012. - 13.11.2012. - 19.04.2013. - 25.04.2013. - 22.07.2013. –

31/10/2013

(32)

ES - ES - ES - ES - ES - EP (33)

Int.Cl.8-A 47 C  17/32;A 47 C  27/00;A 47 C  21/08;A 47 C  19/04 (51)
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٢٠١٥٠٤٠٥٨٣ (21)

١٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

Proteus Digital Health Inc - UNITED STATES OF AMERICA (71)

JANI, Nilay-WEBB, Douglas-WITHRINGTON, Jonathan-BERKMAN,
Jeffrey-LI, Haifeng

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز، نظام وطریقة لتحسین بشكل تكایفي تبدید الطاقة وبث الطاقة في مصدر طاقة لجھاز اتصال (54)

61/715.610-PCT/US2013/065041 (31)

18.10.2012. - 15.10.2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  5/63;H 04 N  21/443 (51)

-39

٢٠١٥٠٥٠٨١٧ (21)

٢٥/٠٥/٢٠١٥ (22)

مصر- معھد بحوث البترول  (71)

وائل أحمد أبوطالب -صالح عبده حسن- كرم محمد ھاشم محمد- ھبھ محمود عبد الرازق جباره
سھیر عیاد حنین- أحمد

(72)

خالد على عبد الظاھر (74)

اكسید الحدید الستخدمھا كعوامل محفزه- ثھ لتولیفات اكسید السیریاتنقیھ تحضیر مستحد (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/10;C 01 F  17/00;B 01 J  35/02 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٨٣٠ (21)

٢٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

K-fee System GmbH – GERMANY (71)

EMPL, Günter-THROM, Andre-EPPLER, Wolfgang (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

كبسولة تقدیم فردي ألجل إنتاج مشروب قھوة بدون ُمبیّض (54)

10 2012 111 684.9-PCT/EP2013/074651 (31)

30.11.2012. - 25.11.2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-A 23 F  3/14 (51)

-41

٢٠١٥٠٦٠٩٤٥ (21)

١٠/٠٦/٢٠١٥ (22)

K-fee System GmbH - GERMANY (71)

EMPL, Günter (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

كبسولة جزئیة وطریقة إلنتاج مشروب بواسطة كبسولة جزئیة (54)

10 2012 223 291.5-PCT/EP2013/074716 (31)

14.12.2012. - 26.11.2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  85/804 (51)
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23 23

٢٠١٥٠٦٠٩٦٨ (21)

١٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

STROHSCHEIN, Rudy - UNITED STATES OF AMERICA -

BUESE, Mark, A - UNITED STATES OF AMERICA

(71)

STROHSCHEIN, Rudy -BUESE, Mark, A. (72)

محمد حافظ ننیحسباھر (74)

المستمر ووحدات التركیز والتجفیفنظام االستخالص (54)

13/840,546-61/736,211 - PCT/US2013/074559 (31)

15.03.2013. - 12.12.2012. - 12/12/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 D  11/02 (51)

-43

٢٠١٥٠٨١٢١٧ (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD –
CHINA

(71)

KE , Zhimin -CAI Weixin (72)

محسن أنور حسن (74)

تحسین في تركیب الغطاء العلوي لبطاریة تخزین ذكیة (54)

201320071058.6 - PCT/CN2013/072325 (31)

07.02.2013. - 08/03/2013 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-H 01 M  2/04 (51)
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٢٠١٥٠٨١٢٦٤ (21)

١٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

K-fee System GmbH - GERMANY (71)

EPPLER, Wolfgang-EMPL, Günter (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

كبسولة أحادیة الغرض ونظام (54)

10 2013 202 778.8-10 2013 215 274.4 - PCT/EP2014/053302 (31)

20.02.2013. - 02.08.2013. - 20/02/2014 (32)

DE – DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  85/804 (51)

-45

٢٠١٥٠٩١٣٩٣ (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٥ (22)

The Regents of the University of California- UNITED STATES OF
AMERICA

(71)

WARD Michael R. (72)

محمود رجائى الدقى (74)

میكروبى كطریقة للتحكم فى االنفاق الدودیھ اثناء استخالص الزیت من مواد غیر متصلبھتحجیر (54)

61/799.403  - PCT/US2014/017831 (31)

-46

15.03.2013. - 21/02/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 R  1/00;C 09 K  8/582 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٥٨ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

HUWE INC - CANADA (71)

Dumaine, Marc-Matthewson, Larry (72)

شادى فاروق مبارك  (74)

مفتاح ربط وصلة طرق (54)

13/801,606  - PCT/CA2013/000237 (31)

13.03.2013. - 14/03/2013 (32)

US - CA (33)

Int.Cl.8-B 25 B  13/02 (51)

-47

٢٠١٥٠٩١٤٧٣ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

WINLOC AG - SWITZERLAND (71)

WIDEN, Bo (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

قفل اسطواني ومجموعة مفاتیح مع تجمیعة دوارة مزدوجة ومفتاح لھا (54)

1350346-1  - PCT/SE2014/050337 (31)

20.03.2013. - 20/03/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-E 05 B  27/00 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٧٥ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

CLARIANT CORPORATION - UNITED STATES OF AMERICA (71)

FRIDMAN, Vladimir-PANDITRAO, Sunil S. (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة إلغالق مفاعل (54)

-49

61/781,531 - PCT/US2014/024075 (31)

14.03.2013. - 12/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/26; 8/04; 8/02 (51)

٢٠١٥٠٩١٥٢٦ (21)

١٤/٠٩/٢٠١٥ (22)

CERTAINTEED GYPSUM, INC - UNITED STATES OF AMERICA (71)

ATHARI, Christopher, K. -GARVEY, Thomas, J.-SHINKODA, Pamela (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

لوح بناء بمادة رغویة صوتیة (54)

13/837,109  - PCT/US2014/029206 (31)

15.03.2013. - 14/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/288 (51)
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٢٠١٥١٠١٧٠٤ (21)

٢٢/١٠/٢٠١٥ (22)

KITE GEN RESEARCH S.R.L - ITALY (71)

IPPOLITO, Massimo (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

بكرة محسنة لرافعة عالیة الكفاءة (54)

TO2013A000323 - PCT/IT2014/000082 (31)

22.04.2013 - 26/03/2014 (32)

IT - IT (33)

Int.Cl.8-B 66 D  1/74 (51)

-51

٢٠١٥١٢٢٠٧٧ (21)

٣١/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-لقومى للبحوث المركز ا (71)

شیماء إسماعیل شدید–زكریا فؤاد فوزى  (72)

-52

نجالء على احمد- محمد زكریا فھیم - منى محمد فرید -ماجده محسب السید  (74)

تركیبة زراعیة لزیادة إنتاجیة و مناعة المحاصیل البستانیة والحقلیة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 D  82/02;A 61 K  9/68;A 01 F  11/00 (51)
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٢٨٤٢٧ (11)

٢٠١٣١٢١٩٢٨ (21)

١٧/١٢/٢٠١٣ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة االمریكیة-امریكا ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

ندالى فىجست ، را- جونسون ، میشیل اتش-زو ، زھایو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبھ معدنیھ بین فلزیھ ، وطریقھ تصنیعھا واالصناف التى تشتمل علیھا (54)

                                  13/189,150 - PCT/US2012/044229 (31)

22.07.2011. - 26/06/2012 (32)

-1

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/50;C 09 K  8/60;C 09 K  8/516 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٢٨ (11)

٢٠٠٩٠٩١٣٨٦ (21)

٢٣/٠٩/٢٠٠٩ (22)

شركة مساھمة سویسریة-اومیا انترناشونال ایھ جي  

سویسرا- اوفترینجین  ٤٦٦٥- سي اتش . باسلیرستراس ٤٢

(71)

.جیرارد، دانیال، اي- شولكوبف جواشیم-نتبین دانیالجا-جان یاتریك ایھ سي (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیة إلزالة مركبات تعطیل وظیفة الغدد الصماء (54)

                                  07005855.7 - pct/EP2008/053333 (31)

21.03.2007. - 19/03/2008 (32)

-2

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  20/04;C 09 C  1/02;C 02 F  1/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٢٩ (11)

٢٠١٠٠٧١٢٦٩ D1 (21)

٢١/٠٧/٢٠١٠ (22)

ایطالسیمنتى اس بى ایھ

ایطالیا- بیرجامو ٢٤١٢١- اى-١٢٤فیا جى كاموزى 

(71)

لیزى جانلوكا- الفانى روبیرتا (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

.غالف اساسھ صفیحة كبریتیة الومینیة او كبریتیة حدیدیة الومینیة (54)

                                   - PCT/IB2008/000299 (31)

 - 31/01/2008 (32)

-3

 IB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/06;C 04 B  40/00;C 04 B  28/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٣٠ (11)

٢٠١٤٠٤٠٥٦٤ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

ایطالسیمنتى  اس بى ایھ

ایطالیا- بیرجامو  ٢٤١٢١-، اى  ١٢٤كاموزى ، . فیا جى 

(71)

سارااببسجو-موربى الیساندرو- مولفیتتا مارسیلو انطونیو (72)

(73)

بادسمر احمد الل (74)

أداة لتسویة الخرسانة باستخدام مطاط معاد التدویر من األطر المستھلكة (54)

                                  MI2٠13A000575 - (31)

11.04.2013. - (32)

-4

IT (33)

Int.Cl.8-E 01 C  5/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٣١ (11)

٢٠١٤٠٧١٢٣٢ (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٤ (22)

ایطالسیمنتي أس بي أیھ 

ایطالیا-بیرجامو  ٢٤١٢١-اي . ١٢٤فیا جي كاموزي 

(71)

فیدى ریبیرتو- سینتى جیفنى- كالسى انتونى (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ متكاملھ النتاج خبث بمعالجھ اتربھ جانبیھ ناتجھ من فرن (54)

                                  MI2012A000123 - PCT/EP2013/051605 (31)

31.01.2012. - 29/01/2013 (32)

-5

IT - EP (33)

Int.Cl.8-F 27 B  7/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٣٢ (11)

٢٠١٢١٠١٧٢٢ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٢ (22)

دبیكر ھوجز انكوربوریت

امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

بیكر ، براد ، جیھ- ماللي ، ادوارد ، جیھ (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

أداة مصفاه أسفل البئر (54)

                                  12/758,414  - PCT/US2011/031768 (31)

12.04.2010. - 08/04/2011 (32)

-6

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٣٣ (11)

٢٠١٤٠٦١٠٢٠ (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

كومیرزیال بنك ماترسبورج اي ام بورجنالند اكتینجیسیلشافت

النمسا- ماترسبورج  ٧٢١٠-ایھ، ١١جودینجاس 

(71)

جوزیف، فرانز، بفلیی (72)

(73)

سمر أحمد اللباد (74)

عملیھ للحصول على الطاقھ من مواد نفایات تحتوي على ماده عضویھ (54)

                                  A 1860/2011 - PCT/AT2012/050202 (31)

21.12.2011. - 20/12/2012 (32)

-7

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 09 B  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٣٤ (11)

٢٠١٣٠٦٠٩٥٢ (21)

٠٣/٠٦/٢٠١٣ (22)

فرانس تیلیكوم

فرنسا- باریس  ٧٥٠١٥-- ریو أولیفییھ دي سیریس اف٧٨

(71)

أنني. بووترووكس-شوارتزمان، جیان جاك- دیدییر. مازینجوي (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

واجھة للوصول إلى خدمة أساسھا رموز بیانات ضعیفة الترابط (54)

                                  1060077 - PCT/FR2011/052841 (31)

03.12.2010. - 01/12/2011 (32)

-8

FR - FR (33)

Int.Cl.8-G 06 Q  30/00;H 04 W  4/14;H 04 W  12/00;H 04 M  1/725 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٣٥ (11)

٢٠١٤١٠١٦٨٦ (21)

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

اس ایھ یو، اسمال جالس

أسبانیا) كاستیلون دي ال بالن(فیاللایر١٢٥٤٠-اي١٩٤.ابتدو٢.٣كم ٢٠-كترا سي في 

(71)

فرناندیز فالینزویال - تالیامارتینیز بوراس نا-مارتینیز بوراس ناتالیا- بالسكو فیونتیس انطونیو
باغان فارغاس فیسنتي- جیسوس

(72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

حبر رقمي من طالء المینا (54)
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یرنیستا، نیفیل، النجي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)
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                                  13/557,688 - PCT/IB2013/055927 (31)

25.07.2012. - 18/07/2013 (32)

-10

US - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  24/46;B 01 D  24/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٣٧ (11)

٢٠١٥٠٥٠٨٠٨ (21)

٢٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

اینجینیرینج-اكمي"جوینت ستوك كومباني 

روسیا االتحادیة، ١١٥٠٣٥، مویكو ١. استر ١٣، بیاتنیتسكاي .یول 

(71)

جورج ایلیتش   ، توشینسكي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

مفاعل نووي (54)

                                   - PCT/RU2012/000980 (31)

 - 26/11/2012 (32)

-11

 RU (33)

Int.Cl.8-G 21 C  3/28;G 21 C  1/03 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



35

٢٨٤٣٨ (11)

٢٠١٥٠٥٠٨٢١ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

سولفاي اس آ

بلجیكا، بروكسیل ، بلجیكا ١١٢٠رو دي رانسبیك ، ) شارع ( ٣١٠

(71)

مارك تیجسن- جویل جیني (72)
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(73)

محمد عبد الحلیم زكى السید (74)

خیوط و الیاف بولى بروبیلین قابلھ للطباعھ (54)

                                   - (31)

 - (32)

-34

 EG (33)

Int.Cl.8-D 01 D  5/00;D 01 F  6/86;D 02 G  1/14;D 02 G  1/00;D 01 F  8/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



49

٢٨٤٦١ (11)

٢٠١٥١٠١٧٢٢ (21)

٢٧/١٠/٢٠١٥ (22)

صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة
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(71)

خالد رزق محمد ابراھیم- زینب محمد ابراھیم (72)
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                                  2010-000194  - PCT/JP2010/073683 (31)

04.01.2010. - 28/12/2010 (32)

-42

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/42;C 07 D  215/14;A 01 P  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



55

٢٨٤٦٩ (11)

٢٠١٣٠٩١٤٨٣ (21)

٢٤/٠٩/٢٠١٣ (22)
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، الیابان٨٠٧١-١٠٠كو، طوكیو -

(71)

سوجورو - شین یوجي-تاكاشي اوكادا- ماسایوشي ساساكي-ماساھیرو اوشیما- ماساكي سوجینو
یاماجوتشي

(72)

(73)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وصلھ ملولبھ النابیب (54)

                                  2012 -008922 - PCT/JP2013/051363 (31)

19.01.2012. - 17/01/2013 (32)

-52

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



62

٢٨٤٧٩ (11)

٢٠١٣٠٥٠٧٧٧ (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

نیبون ستیل آند سومیتومو میتال كوربوریشن

، الیابان٨٠٧١- ١٠٠كو، طوكیو -كوم، تشیودا -٢، مارونوتشي ١-٦

(71)

تاكانوري كاتو- كنتارو كیریاما- ویتشیریو یاماموتو-یوكیتیرو تاكیشیتا (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

فوالذ لدوالب (54)

                                  2010-257440  - PCT/JP2011/076695 (31)

18.11.2010. - 18/11/2011 (32)

-53

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 22 C  38/38;C 22 C  38/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٨٠ (11)

٢٠١٦٠٩١٥٤٨ (21)

٢٠/٠٩/٢٠١٦ (22)

یوني شارم كوربوراشن 

الیابان، ٧٩٩٠١١١ایھیم ، شي ، شیكوكیوتشیو ، تشوه –كینسي ، شیموبین ،  ١٨٢

(71)

تاكانوري ، ماتسیو -ھیروكي ، موري  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

حفاضة یمكن التخلص منھا (54)

                                  2014-063840 - PCT/JP2015/054946 (31)

26.03.2014. - 23/02/2015 (32)

-54

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/62;A 61 F  13/494;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



63

٢٨٤٨١ (11)

٢٠١٤٠١٠٠١٨ (21)

٠٦/٠١/٢٠١٤ (22)

ایھ.ایسالمینتوس سوافال، اس

أسبانیا، N.A، اسبانیا) استوریاس(كارینو ٣٣٤٦٩، ٢٠، بارسیال IIاى تابازا .بیھ

(71)

یز سواریزفالد-جوس جولیرمو سواریز (72)

(73)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تغلیف لقنوات مائع نقل حرارى (54)

                                  P201131163 - PCT/EP/2012000140 (31)

08.07.2011. - 13/01/2012 (32)

-55

EP - ES (33)

Int.Cl.8-F 16 L  59/18;F 16 L  59/22;F 16 L  59/21 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٨٢ (11)

٢٠١١٠١٠٠٩٨ (21)

١٦/٠١/٢٠١١ (22)

ان بیتیلجنجیز جى ام بى اتش. ام 

المانیا-جرافینھاسین ٧٩٨٦٥- دى   ٧بیم سیجنار ساشاشین  

(71)

بلومن روث-اولریخ مایر - رینھارد فوجت (72)

(73)

حسین الشافعى و سناء عبد السمیع عبد هللا مصطفى  (74)

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

                                  10 2008 036 098.8 - PCT/EP2009/005471 (31)

04.08.2008. - 29/07/2009 (32)

-56

EP - DE (33)

Int.Cl.8-B 01 D  63/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



64

٢٨٤٨٣ (11)

٢٠١٤٠٤٠٧٠٣ (21)

٣٠/٠٤/٢٠١٤ (22)

لونج بایبس بتي لیمتد 

استرالیا-٦١٦٦–ویسترن –كاستیلون كرسنت كوجي بیش١٨

(71)

جراھام، نیل دیریك براي (72)

(73)

شادى فاروق مبارك (74)

تركیب انابیب (54)

                                  2010904841 - 2011/001401 (31)

29.10.2010. - 31/10/2011 (32)

-57

AU - AU (33)

Int.Cl.8-B 29 C  47/06;F 16 L  9/21;B 29 C  63/26;B 29 C  70/50;B 29 C
70/68;B 29 D  23/00;B 29 D  23/18;B 32 B  1/08;B 32 B  17/00;B 32 B
27/02;B 32 B  37/00;B 32 B  37/10;F 16 L  1/038;F 16 L  11/00;F 16 L

11/04;F 16 L  11/24;F 16 L  11/26;F 16 L  7/00;F 16 L  9/12;F 16 L  9/14;F
16 L  9/16;F 16 L  9/18;B 29 C  63/02

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



65 65

٢٨٤٨٤ (11)

٢٠١٥٠٣٠٣٣٠ (21)

٠٢/٠٣/٢٠١٥ (22)

باسف اس اي

المانیا- لودویجشافین ٦٧٠٥٦

(71)

بارتلینج كارستین- كاتز تورستین  (72)

(73)

طھ حنفى محمود  (74)

عملیة فصل غازات حمضیة عن تیار مائع یتضمن ماء (54)

                                  121831325-61/696827 - PCT/EP2013/067217 (31)

05.09.2012. - 05.09.2012. - 19/08/2013 (32)

-58

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



66

بیان
بانتقال ملكیة البراءة



2 67

(21)2012020206

(22)٠٦/٠٢/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھ(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

فلورو بیریمیدیوان- ٥مشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھ:مـــن
د:الـــى یم  لیمت ا میختاش ادام

09/01/2018 :بـتاریخ

-1

(21)2013040540

(22)٠١/٠٤/٢٠١٣

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

CCR٣-بلورات مشتركة و امالح من مثبطات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش:مـــن
ك:الـــى ت إن الكاھیس

11/01/2018 :بـتاریخ

-2

(21)2014010044

(22)١٢/٠١/٢٠١٤

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  (71)

ھدى سراج الدین(74)

تشفیر نسق عینھ لتاخیر منخفض(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في- فرنھوفر  :مـــن
ى:الـــى ن ال ال س دیو كومبریش ى اى فی ج

04/01/2018 :بـتاریخ

-3



68

بیان
بتعدیل اسم الشركة



69

(21)2007040393

(22)١٨/٠٤/٢٠٠٧

لیمتد. ایھارا كیمیكال اندسترى كو-٢لیمتد  . كیمیاى كیمیكال اندسترى كو(71)

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)

مبید نیماتودا یحتویھ كجزء مقوم / مبید قرادیات/تریازول و مبید حشرىفینیل - ٣-مشتق كبریتید(54)
فعال

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لیمتد. ایھارا كیمیكال اندسترى كو- ٢لیمتد  . كیمیاى كیمیكال اندسترى كو:مـــن
كیمیكاى كیمیكال اندسترى كو لیمتد:الـــى

09/01/2018 :بـتاریخ

-1

(21)2012020233

(22)١٢/٠٢/٢٠١٢

شركھ مساھمھ سویسریھ-اس ایھ  .كاسال . امونیا (71)

سمر احمد اللباد (74)

عملیھ لتجدید وحده النتاج االمونیا بالغسیل الذي اساسھ النیتروجین لتیار تطھیر  (54)

لشركةتعدیل اسم ا:التقریر القانونى
شركھ مساھمھ سویسریھ- اس ایھ  .كاسال . امونیا :مـــن
اس ایھ .كاسال :الـــى

09/01/2018 :بـتاریخ

-2

(21)2012050955

(22)٢٨/٠٥/٢٠١٢

شركة مساھمة یابانیة- میتسوبیشي كیمیكال كوربوراشن (71)

سمر اللباد (74)

طریقھ لتصنیع كربونات االیثیلین وجلیكول االیثیلین(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میتسوبیشى رابون كو- میتسوبیشى كیمیكال كوربوریشین :مـــن
میتسوبیشي  كیمیكال كوربوریشین:الـــى

18/01/2018 :بـتاریخ

-3



70

(21)2014010101

(22)٢٢/٠١/٢٠١٤

معھد الدراسات العلیا والبحوث -میسھ صالح الدین اسماعیل احمد- كلیھ العلوم جامعھ االسكندریھ(71)
جامعھ االسكندریھ

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

بطریقة صدیقة للبینة لتثبیط تكون القشور وتأكل المعادن بمستخلصات األعشاب والطحال(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
معھد الدراسات العلیا -میسھ صالح الدین اسماعیل احمد-كلیھ العلوم جامعھ االسكندریھ:مـــن

والبحوث جامعھ االسكندریھ
میسھ صالح الدین إسماعیا أحمد ) ١(:الـــى

ریة جامعة االسكند-معھد الدراسات والبحوث ) ٢(
جامعة االسكندریة -كلیة العلوم ) ٣(
عصام خمیس إبراھیم الحنش) ٤(
محمد عصام الدین عبد الرازق الرافعى) ٥(
أشرف مصطفى عبد الجابر ) ٦(
أحمد محمد أحمد حفناوى) ٧(

01/01/2018 :بـتاریخ

-4



71

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



72

2006080394 (21)

٠٢/٠٨/٢٠٠٦ (22)

شركة فرنسیة مساھمة- لي البوراتورز سیرفیر 

فرنسا-كوربیفوى سیدكس ٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز ١٢

(71)

G (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-1

2010040618 (21)

١٥/٠٤/٢٠١٠ (22)

ایساى اى ا ن سى

امریكا-٠٧٦٧٧نیوجیرسى . تیاس بولیفارد وود كلیف الك ١٠٠

(71)

دیوكسى رباعى ھیدرویدینات كمثبطات انزیم ستیدین دیامیناز-٢-فلورو  -٢ (54)

سمراحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-2

2014050756 (21)

١٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

احمد شوقى السید

مصر- االسماعیلیھ–عین غصین 

(71)

واقى ومنشط النباتات  (54)

احمد شوقى السید (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-3



73

2014081386 (21)

٣١/٠٨/٢٠١٤ (22)

محمد مراد محمد ابو المعاطى

مصر- خلف استاد المنصورة الریاضى- شارع نقابھ االطباء  ١١

(71)

االسلحة االلكترونیة (54)

محمد مراد محمد ابو المعاطى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-4

2014101637 (21)

١٥/١٠/٢٠١٤ (22)

حربى قناوى غزالى

مصر، قریھ جزیره شندویل

(71)

یسةنبات الدمس (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-5

2014111793 (21)

٠٩/١١/٢٠١٤ (22)

كمال مظھر محمد حسن

- مركز سمالوط -شرق محطة القطار-امتداد شارع جامع عبد العال -شارع محیسن  ٤١
مصر- ٦١٦٦١رمز بریدي -محافظة المنیا 

(71)

جھاز  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-6



74

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



75

2005110747 (21)

٢١/١١/٢٠٠٥ (22)

میرك شارب اند دوم بى فى 

ھولندا-بى ان ھارلم ٢٠٣١٣٩واردیرویج 

(71)

حلقھ مھبلیھ كنظام توصیل دواء (54)

ھدى عبد الھادى  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-1

2011091615 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١١ (22)

دوده انجلیزیھشركھ مح-نوربروك البوراتوریز لیمتد  

بریطانیا-انجلترا- . بي یو ٣٥٦نیوري كانتري داون بي تي . ارماج روود ١٠٥

(71)

تركیبھ مبید طفیلیات موضعیھ (54)

سمر احمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-2

2013101652 (21)

٢٧/١٠/٢٠١٣ (22)

ھالیبرتون انیرجى سیرفیز انك

الوالیات المتحده االمریكیھ-٧٧٠٧٢تكساس - ھوستون -بیلالیر بولیفارد ١٠٢٠٠

(71)

التحقق من انتفاخ فى بئر (54)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-3



76 76

2017030524 (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٧ (22)

عمر محمد محمود النعماني

مصر- بورسعید خلف بنك مصر عمارة شمیسالبحیرة كفر الدوار ش

(71)

)الصم والبكم(جھاز یساعد علي تغییر الحیاة لذوي االحتیاجات الخاصھ  (54)

(74)

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

سداد مصروفات الفحص

-4



77

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



78

(21)2010091479

(22)٠٢/٠٩/٢٠١٠

یوھاد جى ام بى اتش(71)

المانیا- دورتموند ٤٤١٤١.١٥ستراس - یوھاد -فریدریك 

رجحھ الضغط أید عن طریق وحده امتزاز متعملیھ ووسیلھ لفصل الغازات الغریبھ عن غاز مختزل مف(54)
تعمل بالبخار

سمر اللباد (74)

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

-1

(21)2010101684

(22)٠٥/١٠/٢٠١٠

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان- ٥٤١-٠٠٤٥اوساكا - كو -كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

مركبات الحلقھ المدمجھ واستخدامھا(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

-2

(21)2010112011

(22)٣٠/١١/٢٠١٠

دانیســكو یو اس انــك ، شركھ متحده ، الوالیات المتحده االمریكیھ(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ- ٩٤٣٠٤بادج میل رود ، بالو التو ، كالیفورنیا ٩٢٥

استعاده انزیم غیر قابل للذوبان من رغوه التخمر وصیاغھ االنزیم الغیر قابل للذوبان(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

-3



79

(21)2011111930

(22)١٥/١١/٢٠١١

لیمتد. جیانجسى ھنجروى میدسین كو (71)

الصین-٢٢٢٠٠٢ایست رنمین رود ،زینكى دیستریكت ،لیانینجانج ،جیانجسى١٤٥

ـ ثالث ٣ـ] ـ بیوتیل ) ـ ثالث فلورو ـ  ـ فنیل ٥، ٤، ٢( ـ ٤ـ امینو ـ ٣[ـ ٧ـ ) R( امالح مثیل (54)
بیرازین ـ كربوكسیالت] ٥، ١[ ـ رابع ھیدرو ـ ایمیدازو٨، ٧، ٦، ٥فلورو مثیل ـ 

مكتب عبد الھادى (74)

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

-4

(21)2011111954

(22)٢٠/١١/٢٠١١

شركة مساھمة فرنسیة-بیوبروجیت(71)

فرنسا-باریس٧٥٠٠٣، ریو دیس فرنك بورجواز إف٣٠

مثیل بیریمیدین واستخداماتھا الصیدلیھ) یل-٤-ایمیدازول  - ١H(- ٤امالح مقبولھ صیدلیا جدیده من (54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

-5

(21)2012020207

(22)٠٦/٠٢/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

تراكیب مبیدة لآلفات(54)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

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

-6
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(21)2012040747

(22)٢٢/٠٤/٢٠١٢

ابراھیم راضى الشربینى على(71)

مصر- دقھلیھ_ دكرنس _ دیمشلت 

)الكاب(لشمسیھ وواقى الراس طریقھ جدیده لشحن الموبیل عن طریق ا(54)

ابراھیم راضى الشربینى على(74)

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

-7

(21)2014040701

(22)٢٩/٠٤/٢٠١٤

جنرال الیكتریك كومباني(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-١٢٣٤٥ریفر رود شینیستادى ، نیویورك ١: جنرال الیكتریك كومباني 

أنظمة ضغط غاز رطب مع  رنان حرارى صوتى(54)

عمرو الدیب(74)

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

-8

(21)2014050821

(22)٢١/٠٥/٢٠١٤

احمد عاطف عبدالعظیم بھیج(71)

مصر-محافظة بني سویف -مدینة اھناسیا- ش جمال عبدالناصر 

مولد كھرباء ذاتي الحركة (54)

احمد عاطف عبدالعظیم بھیج(74)

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

-9
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(21)2014060935

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٤

ذى جیلیت كومبانى(71)

الوالیات المتحدة -٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ ، ئى وان جیلیت بارك ٣- بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
االمریكیة

.مطبق مائع لجھاز العنایة الشخصیة(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

-10

(21)2014060991

(22)٠٨/٠٦/٢٠١٤

ایھ. بى . نوفو بیجنون اس (71)

إیطالیا-فلورانس ٥٠١٢٧- ، اي٢فیا فیلیس ماتیكى 

محطة كھرباء تشمل أداة إستعادة ماء مكثف(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

-11

(21)2014061078

(22)٢٥/٠٦/٢٠١٤

فى. شلومبرجیر تكنولوجى بى(71)

ھولندا- جیھ جى ، الھاى ٢٥١٤-ام ان ال  ٨٩- ٨٣باركستریت 

او مقاومھ نوعیھ  لتشكیل تحت ارضي / طرق وانظمھ للحصول على صوره معاوقھ كھربائیھ و(54)
)جوفى(

عمرو الدیب(74)

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

-12



82

(21)2015020304

(22)٢٦/٠٢/٢٠١٥

اجروفریش انك  (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-١٩٤٢٦، كولجفیل، بي ایھ ٧٠٠٠رواد، صندوق برید اركوال٤٠٠

تركیبات وطرق لتغلیف مركب طیار في كبسولھ مزدوجھ(54)

عمرو الدیب (74)

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

-13

(21)2015020305

(22)٢٦/٠٢/٢٠١٥

اجروفریش انك  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-١٩٤٢٦، كولجفیل، بي ایھ ٧٠٠٠اركوال رواد، صندوق برید ٤٠٠

ن الحلقي في شبكة راتنجیةمعلق من جسیمات تضم مركبات معقدة من البروبی(54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

-14



83

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات ألحكام قانون حمایة حقوق ـً

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



84

26709 (11)

2008071204 (21)

أرضیة بموائع معتمدة على مركبات عدیدة السكریات غیر متجانسة       طریقة لمعالجة تكوینات تحت (54)

یراد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

-1

23646 (11)

2005070405 (21)

جھاز تشغیل محطة معالجة واحدة اوأكثر و سلسلة لالستعمال فى ھذا الجھاز (54)

أ     . تترا الفال ھولدنجــز آند فاینانس س (71)

محمود رجـائى الـدقى (74)

-2

24735 (11)

2007080912 (21)

محرك االحتراق الداخلى مع النقل المتغیر الدائم  (54)

باجاج اوتو لیمتد      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-3

26055 (11)

2010071175 (21)

مبادل حرارى (54)

بابكوك اند ویلكوكسباور جینریشن جروب ، انك      (71)

مفید الدیبعمرو (74)

-4
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26364 (11)

2011071166 (21)

طریقة ونظام لتوقع نسب التآكل باستعمال نماذج میكانیكیة  (54)

ب كوربوریشن نورث امریكا انـك     . ب  (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

-5

26822 (11)

2010071166 (21)

اختبار نطاقى باستعمال االنابیب الملفوفھ  (54)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

-6

26823 (11)

2010050887 (21)

ادوات مستشعر زلزالیھ (54)

فى     . جیكو تكنولوجى بى  (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

-7

27743 (11)

2014030382 (21)

انظمھ وطرق لنمذجھ خصائص ُمعززه (54)

شركة مساھمة امریكیة     -الند مارك جرافیس كوربواشن   (71)

باد سمراحمد الل (74)

-8
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بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة حقوق ـً

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



87 87

2009071118 (21)

٢٦/٠٧/٢٠٠٩ (22)

ھاوطرق مؤدیة إلی، وتركیباتھا ، مركبات ثالثیة الحلقیة  (54)

PFIZER PRODUCTS INC (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-1

2013061108 (21)

٢٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

مكثف بصري طویل األمد یعتمد على عدسات فریسنیل معینة من مواد بولیمیریة لتولید طاقة 
.شمسیة

(54)

EVONIK R&Ouml;HM GMBH (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-2

2013071145 (21)

٠٤/٠٧/٢٠١٣ (22)

.TGF II- لیجندات ترتبط بمستقبل بیتا  (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

جالكسو جروب لیمتد (74)

-3

2013071182 (21)

١٧/٠٧/٢٠١٣ (22)

لماءطریقة لربط أنابیب لبناء خطوط أنابیب ھیدروكربونیة، بشكل محدد، خطوط أنابیب تحت ا (54)

SAIPEM S.p.A. (71)

سمراحمد اللباد (74)

-4



88 88

2013071211 (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (22)

)مستبدل (بیكولینات -٦-فلورو-٥-كلورو- ٣- امینو-٤عملیة لتحضیر  (54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

-5

2014061062 (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

جھاز استنشاق لعقاقیر على شكل مسحوق (54)

(71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-6

2014061063 (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

جھاز استنشاق لعقاقیر علي شكل مسحوق (54)

(71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-7

2014061067 (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

ستنشاق لعقار على شكل مسحوقأداة إل (54)

(71)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

-8

2014071146 (21)

١٠/٠٧/٢٠١٤ (22)

مشتقھ فنیل ازول تحمل بدائل (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (71)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

-9
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2014071169 (21)

١٥/٠٧/٢٠١٤ (22)

جھاز تبرید (54)

THE SURE CHILL COMPANY LIMITED (71)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

-10

2014071192 (21)

٢٠/٠٧/٢٠١٤ (22)

٢- MOGATمشتقات مورفولینیل جدیده مفیده كمثبطات  (54)

ELI LILLY & COMPANY (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-11

2015071121 (21)

١٣/٠٧/٢٠١٥ (22)

مركبات كیمیائیة (54)

AstraZeneca AB (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-12

2015111750 (21)

٠٤/١١/٢٠١٥ (22)

GUIطرق وأنظمة تمركز بمساعدة  (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-13

2015111866 (21)

٢٦/١١/٢٠١٥ (22)

طرق وأنظمة لتحدید متغیرات التصنیع والتشغیل الخاصة بمكون بئر منحرف أسفل البئر (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-14
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2016050788 (21)

١٠/٠٥/٢٠١٦ (22)

طریقة وجھاز لتقدیر سمك تغلیف (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق  (74)

-15

2016060915 (21)

٠١/٠٦/٢٠١٦ (22)

حلول متعددة المسامیة للمطابقة التاریخیة (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر اللباد (74)

-16
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استدراك
طلبات مقبولة



92

بجریدة براءات االختراع حیث تم النشر عنھ١٨/٥/٢٠١٤بتاریخ المقدم٧٨٩/٢٠١٤رقم لطلبستدراك لإ
-كریمة عبد الرؤوف على عوض/ االستاذةكتابة السیدةحیث تم ) ٧٩٦(العدد رقم ٢٠١٧عدد دیسمبر 

.لطلب ح أنھا وكیلة لحیكمخترعة بالخطأ والص

)٢٠١٤٠٥٠٧٨٩)٢١

)١٨/٥/٢٠١٤)٢٢

مصر-مصلحة الكیمیاء  )٧١(

ناصر عبد العزیز منصور غنیم–محمد بدیر أحمد أبو عبده –محمد حسین سمور )٧٢(

كریمة عبد الرؤوف على عوض) ٧٤(

حبر االنتخابات) ٥٤(

)٣١ (-

)٣٢ (-

)٣٣ (-

)٥١ (Int.Cl.8- C09 D 11/50
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استدراك 
متنازل عنھ



94

باعتباره متنازل عنھ وحیث ان ٢٠١٨ینایربجریدة براءات االختراع٢٠١٤/ ٠٠٩٦٨الطلبتم النشر عن 1-
تقدیم تظلم لذا تم شطب الطلب من قائمة المتنازل تصحیح الشكل القانونىبمخاطبتھحب الشأن قدم التماس وتمصا

-:عنھ وبیانات الطلب ھى 

(21)2014060968

(22)١٥/٠٦/٢٠١٤

البطاریة المیكانیكیة التي تشحن بالطاقة الكھروضوئیة (54)

محمد عبد الرازق احمد محمد(71)

)٧٤(



95

استدراك 
رسوم سنویة
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وذلك نظرا                            ٢٠١٦بجریدة براءات االختراع سبتمبر ٢٠١١/ ٠١٢٢٠تم النشر عن  سقوط الطلب  رقم  1-
-:وبیاناتھ ھى ویعتبر الطلب حالیا سارى رسوم سنویةلخطأ ادارى 

(21)2011071220

(22)٢٠/٠٧/٢٠١١

)PARP(بولیمیراز ) ریبوز-ADP(مثبطات متعدد (54)

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

ادى)٧٤( د الھ ب عب مكت

وتم قبول ٢٠١٧سبتمبر بجریدة براءات االختراع ٢٠١٤/ ٠١٢٤١رقم  سقوط الطلبالنشر عن  تم 2- 
-:وبیاناتھ ھى ویعتبر الطلب حالیا سارى رسوم سنویة٣/٨/٢٠١٤حب الطلب بتاریخ االلتماس المقدم من صا

(21)2014081241

(22)٠٣/٠٨/٢٠١٤

قطعھ مرفقھ للمسدس لحمایھ ضابط الشرطھ والمتھم وتسجیل االقتحام صوت وصوره(54)

عادل صابر احمد شحاتھ(71)

حاتھ)٧٤( د ش ابر احم ادل ص ع

وتم قبول ٢٠١٧بجریدة براءات االختراع سبتمبر ٢٠١٤/ ٠١٢٤٢لنشر عن  سقوط الطلب  رقم  اتم 3- 
:وبیاناتھ ھى الطلب حالیا سارى رسوم سنویةویعتبر ٣/٨/٢٠١٤االلتماس المقدم من صاحب الطلب بتاریخ 

(21)2014081242

(22)٠٣/٠٨/٢٠١٤

حكم عن بعد فى اغالق وفتح اعمده االناره فى الشوارع وترشید االستھالك بواسطھ التلیفون وحده ت(54)
المحمول

عادل صابر احمد شحاتھ(71)

حاتھ)٧٤( د ش ابر احم ادل ص ع
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(21)2011071195

(22)١٤/٠٧/٢٠١١

الیھ تحریك لمتتبعات حركھ الشمس و الجھزه تتبع االجسام المتحركھ في الفضاء(54)

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(71)

روهم)٧٤( عالء دین ال د عب د محمد المجی

وتم قبول   ٢٠١٦بجریدة براءات االختراع  دیسمبر ٢٠١٤/ ٠١٩٤١تم النشر عن  سقوط الطلب رقم  5-
:وبیاناتھ ھى ویعتبر الطلب حالیا سارى رسوم سنویة٠٣/١/٢٠١٨االلتماس المقدم من صاحب الطلب بتاریخ 

(21)2014121941

(22)٠٢/١٢/٢٠١٤

مدفع ھواء عاصف(54)

محمد عبد العزیز ابو الخیر(71)

ھ)٧٤( نقط ال اتص جامعھ كندریھ االس
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تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو
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ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
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GA جابون BJ ینبین
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GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF ریة أفریقیا الوسطىجمھو
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HK ھونج كونج CI ساحل العاج
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HU المجر CN الصین
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لوحة مفاعل للعملیات الحفازة (54)

07013192.5 - PCT/EP2008/005266 (31)

05.07.2007. - 25/06/2008 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/06;B 01 J  19/24 (51)
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٢٠١٠٠٥٠٧٣٨ (21) -5

٠٥/٠٥/٢٠١٠ (22)

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION - USA (71)

BOUILLOT, Anne, Marie, Jeanne-TROTTET, Lionel-LAROZE, Alain (72)

ناھد ودیع رزق (74)

كو ایھ دیساتیوریز- رایازول الستخدامھا كمثبطات ستیارویلمشتقات الت- ٣، ٢، ١ (54)

0722077.5 - PCT/EP2008/065104 (31)

09.11.2007. - 07/11/2008 (32)

GB - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4192;C 07 D  249/04;A 61 P  3/06 (51)

٢٠١٠٠٨١٣٠٣ (21) -6

٠٥/٠٨/٢٠١٠ (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY - USA (71)

ZHANG, Wenming-CHAN, Dominic, Ming-tak-MCCANN, Stephen,
Frederick-HOLYOKE JR, Caleb, William-COATS, Reed, Aaron-TONG,
My-hanh, Thi

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

مبیدات میزو ایونیك  (54)

61/043,428-61/063,789 - PCT/US2009/032584 (31)

09.04.2008. - 06.02.2008. - 30/01/2009 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54;C 07 D  239/54;C 07 D  401/06;C 07 D  513/04;C 07
D  471/04;C 07 D  487/04;C 07 D  498/04;C 07 D  417/06

(51)
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٢٠١١٠٦١٠٤٨ (21) -7

٢١/٠٦/٢٠١١ (22)

CREABILIS S.A - LUXEMBOURG (71)

PINCELLI, Carlo-MAINERO, Valentina-BECCARIA, Luca-
BERTARIONE RAVA ROSSA, Luisa-CRISCUOLO, Domenico-
TRAVERSA, Silvio-LORENZETTO, Chiara-BAGNOD, Raffaella-
MARCONI, Alessandra

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

تخلیق مترافقات بولیمریھ من مركبات اندولوكربازول (54)

61/139.816-61/152.055 - PCT/EP2009/067817 (31)

22.12.2008. - 12.02.2009. - 22/12/2009 (32)

US – US - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/765;A 61 K  47/48;A 61 P  17/00;C 08 G  73/06;A 61 P
 25/00;A 61 P  35/00;C 08 G  61/12;A 61 P  19/00

(51)

٢٠١١٠٦١١١٢ (21) -8

٢٧/٠٦/٢٠١١ (22)

مصر-عبد الھادى دمحم توفیق درغام  (71)

عبد الھادى دمحم توفیق درغام (72)

(74)

تركیبة لعزل االرضیات والحدید (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 04 F  15/12;C 04 B  14/06 (51)
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٢٠١٢٠٩١٦٤٨ (21) -9

٢٥/٠٩/٢٠١٢ (22)

مصر–نبیل شعبان محمود على )٢(, مصر - حسن عبد الرازق عبد المولى  (١) (71)

نبیل شعبان محمود على , حسن عبد الرازق عبد المولى  (72)

(74)

ھ للمحاصیل المنزرعھ على خطوط  عزاقھ میكانیكیھ ذاتیھ الحرك (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 G  9/00 (51)

٢٠١٢١١١٨٩٣ (21) -10

١٢/١١/٢٠١٢ (22)

(1)VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE - FRANCE,
(2)NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION - JAPAN

(71)

GARD, Eric-PETIT, Mikael-PINEL, Eliette (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد (74)

نھایھ طرفیھ ملولبھ لمكون انبوبي الشكل لحفر او تشغیل ابار الھیدروكربونات، والتوصیل الناتج (54)

10/02298 - PCT/EP2011/002569 (31)

01.06.2010. - 24/05/2011 (32)

FR – EP (33)

Int.Cl.8-C 01 N  30/60;C 09 D  5/08;F 16 L  58/04;F 16 L  15/00;F 16 L
57/00;C 23 F  11/08

(51)
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٢٠١٣٠٦١٠٥٣ (21) -11

١٩/٠٦/٢٠١٣ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) - SWEDEN (71)

WU, Zhuangfei-RUSERT, Thomas-SJOBERG, Rickard (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

مجموعات تیار بایت فرعیة مؤشرة (54)

61/434,146  - PCT/SE2012/050040 (31)

19.01.2011. - 19/01/2012 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26;G 06 F  17/30 (51)

٢٠١٣١١١٧٠٨ (21) -12

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

ITWARU, Mark - CANADA (71)

ITWARU, Mark (72)

اللبادأحمدسمر (74)

نظام دفع منفصل على الھاتف المحمول (54)

2,741,240 -PCT/CA2012/000223 -13/105,803 -13/397,215 -13/397,297 -
61/485,075  - PCT/CA2012/000453

(31)

27.05.2011. - 12.03.2012. - 11.05.2011. - 15.02.2012. - 15.02.2012. -
11.05.2011. - 11/05/2012

(32)

CA - CA - US - US - US – US - CA (33)

Int.Cl.8-G 06 K  9/18;G 06 Q  20/32;G 06 Q  20/12 (51)
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٢٠١٣١١١٨٠٩ (21) -13

٢٦/١١/٢٠١٣ (22)

مصر- معھد بحوث البترول  (71)

-أبو بكر أحمد دمحم سلیمان درویش الصباغأحمد دمحم تیسیر طھ على خضر- (72)

خالد على عبد الظاھر (74)

طریقة لتحضیر مركب ثنائى فیومارات األلكیل بأزمرة ثنائى مالیات األلكیل طویل السلسلة بأستخدام 
كلوراید البنزویل كعامل حفز

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 07 C  69/60 (51)

٢٠١٣١١١٨١٠ (21) -14

٢٦/١١/٢٠١٣ (22)

مصر- معھد بحوث البترول  (71)

رصانمحمودابراھیم دمحم - أحمد متولى على النجار - جبارهعبدالرازق محمود ھبھ (72)

خالد على عبد الظاھر (74)

كربونیھ میكانیكیھ تفاعل مبتكره النتاج ھیدروجین نقى مع تكوین انشطار الماء باستخدام مواد افالم 
ناناویھ من خالل عملى ناناویھ جدیده

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/02;B 01 J  23/74;C 01 B  3/04;B 01 J  23/75;B 01 J
23/745

(51)
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٢٠١٣١٢٢٠٠٠ (21) -15

٣٠/١٢/٢٠١٣ (22)

معھد الدراسات العلیا )٣(,مصر -السید ابراھیم السید دمحم)٢(,مصر - طارق دمحم عباس فھمى )١(
مصر- جامعة االسكندریة-والبحوث

(71)

- دمحم عصام الدین الرافعى - عادل ویلیم ناشد -طارق دمحم عباس فھمى- السید دمحم السید ابراھیم 
وجیھ عبد العلیم سید أحمد 

(72)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

شموع مركبةتحضیر  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 L  91/06 (51)

٢٠١٤٠١٠٠٣٩ (21) -16

٠٩/٠١/٢٠١٤ (22)

MEDICINES360 - USA (71)

GUYER, Curt-REPP, Richard, E.-DECKMAN, Rob-WESTENDORF,
Justin-PARMER, Timothy

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

، وطرق وأطقم ذات صلة)IUD(نظمة للجھاز البولي، وأجھزة إدخال في الرحم أ (54)

13/539,843-61/506,434-PCT/US2012/045906 (31)

02.07.2012. - 11.07.2011. - 09.07.2012. (32)

 US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/34;A 61 F  6/18;A 61 F  6/14;A 61 B  17/42 (51)
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٢٠١٤٠٢٠٢٩٦ (21) -17

٢٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

مصر-محمود دمحم ابو زید خلیل  (71)

محمود دمحم ابو زید خلیل (72)

(74)

جھاز جدید لقیاس معامالت التربة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 G  25/00 (51)

٢٠١٤٠٣٠٣٦٤ (21) -18

١٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

ARMOUR HOLDINGS LIMITED - NEWZEALAND (71)

ARMOUR, Barry Douglas (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز بسقاطة للتحمیل الجانبي (54)

61/535.681 - PCT/NZ2012/000165 (31)

16.09.2011. - 13/09/2012 (32)

US - NZ (33)

Int.Cl.8-B 60 P  7/08;B 25 B  25/00 (51)
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٢٠١٤٠٤٠٥٣١ (21) -19

٠٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

FRISHMAN, Abe - USA (71)

FRISHMAN, Abe (72)

اللباد أحمدسمر (74)

غطاء مصغر لزجاجھ محدد قیاس (54)

13/267,264  - PCT/US2012/047949 (31)

06.10.2011. - 24/07/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 65 D  41/12 (51)

٢٠١٤٠٤٠٦٤٢ (21) -20

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

,مصر-جمعھ دمحم ابراھیم الدمراوى )٢(,مصر - ایمان یوسف دمحم حسن عزام )١(

مصر - حمدى دویدار تقى الدین )٣(

(71)

حمدى دویدار تقى الدین - جمعھ دمحم ابراھیم الدمراوى   - عزامایمان یوسف دمحم حسن (72)

نقطھ اتصال بجامعھ المنصوره (74)

تحضیر اسمنت زجاج ابونیمر نشط بیولوجیا كحشوة اسنان (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 L  27/10;C 03 C  3/247;C 03 C  3/19;C 03 C  3/155 (51)
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٢٠١٤٠٦٠٩٦٧ (21) -21

١٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY - USA (71)

CHANDRASEKARAN, Neelakandan (72)

للملكیة الفكریة–مكتب عبد الھادى (74)

طبقة رقیقة مركبة تحتوي علي عامل مكون لنواة بیتا وطریقة لصناعتھا (54)

13/323,980 -13/324,130  - PCT/US2012/069165 (31)

13.12.2011. - 13.12.2011. - 12/12/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 32 B  7/08;B 32 B  7/04 (51)

٢٠١٤٠٦٠٩٧٠ (21) -22

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

مصر-المركز القومى للبحوث  (71)

الزناتىأبو الفتوحإلھام ھبھ عبد هللا دمحم عبدهللا - (72)

ى دمحم فریدمن- امال یوسف -ماجده محسب  (74)

إنتاج أغشیة أسموزیة مركبة من البولي إیثر سلفون وطبقة البولي أمید كطبقة فاصلة للملح و مقاومة 
لإلتساخ إلستخدامھا في تحلیة المیاه

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  103/08;C 02 F  1/44 (51)
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٢٠١٤٠٨١٢٣٦ (21) -23

٠٣/٠٨/٢٠١٤ (22)

LG LIFE SCIENCES LTD - KOREA (71)

AN, Ji Eun-LEE, Hee Bong-PARK, Ae Ri-KIM, Bong Chan (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

طریقھ لتحضیر مركب عن طریق تفاعل اضافھ جدید لمایكل  باستخدام ماء او احماض مختلفھ 
كاضافات

(54)

10-2012-0011317 - PCT/KR2013/000829 (31)

03.02.2012. - 01/02/2013 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  53/126;C 07 C  51/64 (51)

٢٠١٤٠٩١٥٥٣ (21) -24

٢٩/٠٩/٢٠١٤ (22)

UNICHARM CORPORATION - JAPAN (71)

SAWA, Kana-SAKAGUCHI, Satoru (72)

سمراحمد اللباد (74)

ستخدم لمرة واحدة حفاضة ت (54)

2012-081143  - PCT/JP2013/059247 (31)

30.03.2012. - 28/03/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/49;A 61 F  5/44;A 61 F  13/56;A 61 F  13/53 (51)
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٢٠١٤١١١٨٠٢ (21) -25

٠٩/١١/٢٠١٤ (22)

(1)YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD - ITALY,

(2)ENEA - CASACCIA RESEARCH CENTER- ITALY,

(3)STAMICARBON B.V. ACTING UNDER THE NAME OF MT
INNOVATION CENTER - HOLLAND

(71)

IAQUANIELLO, Gaetano-FABRIZI, Fabrizio-EPSTEIN, Michael-
CAPOFERRI, Daniela

(72)

اللباد أحمدسمر (74)

طریقھ لتعدیل محطھ قدره حراریھ شمسیھ یتم تشغیلھا بتكنولوجیا اساسھا النفط التقلیدي في محطھ 
قدره حراریھ شمسیھ ھجینھ ومحطھ القدره الحراریھ الشمسیھ الھجینھ

(54)

12167509.4 - PCT/NL2013/050351 (31)

10.05.2012. - 10/05/2013 (32)

EP - NL (33)

Int.Cl.8-F 01 K  3/24;F 22 B  1/00;F 01 K  7/22 (51)

٢٠١٤١٢١٩٨٦ (21) -26

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

CYTEC TECHNOLOGY CORP. - USA (71)

STEELE, Thomas-GUPTA, Ram-SAMUELS, Sari-Beth-ENG., J., Mon Hei (72)

الدیب مفیدعمرو (74)

ق استخدامھا تركیبات مثبتھ تحتوي علي مركبات كرومان وطر (54)

13/495,109 - PCT/US2013/045318 (31)

13.06.2012. - 12/06/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 D  311/72;C 08 K  5/00;C 08 J  3/00 (51)
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٢٠١٥٠١٠١٠٨ (21) -27

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

MANN, Richard, K-YERKES, Carla -SCHMITZER, Paul, R. (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

–٢–كلورو –٤(٦–فلورو –٥–كلورو –٣–أمینو –٤تركیبات مبیدة لألعشاب تشمل 
حمض كربوكسیلى–٢–بیریدین ) میثوكسي فینیل–٣–فلورو 

(54)

61/675,043-13/833,659-PCT/US2013/051294 (31)

24.07.2012. - 15.03.2013. - 19.07.2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢٧٥ (21) -28

١٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG - GERMANY (71)

HERBST, Julian-PORZ, Lutz Oliver-MICHEL, Reinhard-JOHANNING,
Joachim-MARIGO, Michele-RENVOICE, Peter-VOLKER, Günter

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز تحمیل (54)

10 2012 017 785.2-PCT/EP2013/068180 (31)

10.09.2012. - 03.09.2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/00 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٣٧٢ (21) -29

١١/٠٣/٢٠١٥ (22)

Baker Hughes Incorporated - USA (71)

DOANE, James, C (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

أداة ضبط ھیدروستاتیكیة متعددة المكابس ذات سمة قفل وقفل منفرد
للمكابس المتعددة

(54)

13/618.565-PCT/US2013/058755 (31)

14.09.2012. - 09.09.2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/16;E 21 B  17/046 (51)

٢٠١٥٠٣٠٤٠٤ (21) -30

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

(1)VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE - FRANCE,

(2)NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION - JAPAN

(71)

RUSSELL, Elder-MAILLON, Bertrand-OKU, Yousuke (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وصلة أنبوبیة ملولبة (54)

13/623,904 - PCT/EP2013/069514 (31)

21.09.2012. - 19/09/2013 (32)

US – EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  25/10;E 21 B  17/042 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٤٠٦ (21) -31

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

(1)NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION - JAPAN,

(2)VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE - FRANCE

(71)

YAMAMOTO Tatsuya-OKU Yousuke-SUGINO Masaaki-ELDER Russell (72)

ناھد ودیع رزق (74)

وصلة برغیة لماسورة من الصلب (54)

2012-208600 - PCT/JP2013/074562 (31)

21.09.2012. - 11/09/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)

٢٠١٥٠٣٠٤١٢ (21) -32

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

YU, Yun-Chang - TAIWAN (71)

YU, Yun-Chang (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز توجیھ میاه في قناة یعمل بالطاقة الموجیة (54)

201210347071 - PCT/CN2013/083301 (31)

18.09.2012. - 11/09/2013 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-F 03 B  13/18 (51)
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٢٠١٥٠٤٠٦٢٦ (21) -33

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

مصر-القومى للبحوث المركز (71)

بد عاحمد -حسین حسنى الشیخ- ر قاالطاف حلیم بسطا م-نینادمحم سید حس-حسنى السید دمحم على
عصام حسین عبدالشكور–المنعم الحناوى 

(72)

ماجده محسب السید  (74)

الستخدامھا طریقھ تحضیر تركیبات من مشتقات السلیلوز النانومتریھ من المواد الجنوسلیلوزیھ
كمضاد للخالیا السرطنیھ والمیكروبات

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 B  69/00;A 01 N  25/12;C 02 F  103/26;A 61 K  47/30;A 61 K
 31/045

(51)

٢٠١٥٠٤٠٦٢٨ (21) -34

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

SABAF S.P.A - ITALY (71)

DORA, Massimo (72)

اللبادأحمدسمر (74)

موقد غاز (54)

 - PCT/IB2012/002148 (31)

 - 26/10/2012 (32)

IB (33)

Int.Cl.8-E 23 D  14/06 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٦٩٢ (21) -35

٠٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

MOTAMED, Mariam -SAMPSON, Wesley A-GOROKHOV, Alexei
Yurievitch   -ZHAO, Pengkai

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

التحكم في الكسب لتجمیع الحامل داخل النطاق (54)

14/062,674-61/723,730 -PCT/US2013/066975 (31)

24.10.2013. - 07.11.2012. - 25.10.2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  27/26;H 03 G  3/32 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٠٤ (21) -36

٠٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

UNI-CHARM CORPORATION - JAPAN (71)

SAKAGUCHI, Satoru -YAMANAKA, Yasuhiro -SHIMIZU, Tsuneo (72)

سمر احمد اللباد (74)

حفاضة تُستخدم لمرةً واحدة (54)

2012-247993  - PCT/JP2013/080281 (31)

12.11.2012. - 08/11/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/56;A 61 F  13/49 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٧٣١ (21) -37

١٢/٠٥/٢٠١٥ (22)

D.G.N   S.R.L - ITALY (71)

Danielle Zetti, (72)

ماجده ھارون (74)

مفصلة اطباقیة ذات غلق متضائل (54)

MO2014A000143 (31)

23.05.2014 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-E 05 D  306/00 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٣٩ (21) -38

١٢/٠٥/٢٠١٥ (22)

TEQBALL HOLDING S.A R.L - LUXEMBOURG (71)

BORSANYI, GAbor (72)

اللبادحمدأسمر (74)

جھاز ریاضي متعدد األغراض (54)

U1200223 - PCT/HU2013/000107 (31)

14.11.2012. - 13/11/2013 (32)

HU - HU (33)

Int.Cl.8-A 63 B  69/00 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٧٥٤ (21) -39

١٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

BISHAY, Fouad - ITALY (71)

BISHAY, Fouad (72)

سمر احمد اللباد (74)

ح و َمبَْسم تدخین عنصر ُمرّشِ (54)

MI2012A001945 - PCT/IB2013/059652 (31)

15.11.2012. - 25/10/2013 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-A 24 D  3/18 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٨٨ (21) -40

٢٠/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM, INCORPORATED - USA (71)

CHERIAN, George – SAMPATH, Hemanth (72)

اللبادأحمدسمر (74)

ارتباط سریع واستمرار في العنوان لتسلیم بین نقاط وصول غیر مدارة (54)

14/090,789 -61/730,432  - PCT/US2013/072134 (31)

26.11.2013. - 27.11.2012. - 27/11/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  12/06;H 04 W  36/34;H 04 W  36/08 (51)
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٢٠١٥٠٧١٠٧٢ (21) -41

٠١/٠٧/٢٠١٥ (22)

MEDECO SECURITY LOCKS, INC - USA (71)

FIELD, Peter, H -ROBERSON, Clyde, T -BOADWINE, Dan (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

مفتاح بعنصر متحرك موضوع داخل نصل مفتاح (54)

61/748,892  - PCT/US2014/010350 (31)

04.01.2013. - 06/01/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 05 B  19/12 (51)

٢٠١٥٠٨١٢٢٣ (21) -42

٠٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT - GERMANY (71)

MAUE, Michael-ILG, Kerstin-DECOR, Anne-BRETSCHNEIDER,
Thomas-HAHN,JULIA,JOHANNA-HALLENBACH, Werner-FISCHER,
Reiner-SCHWARZ, Hans-Georg-GORGENS, Ulrich-RAMING, Klaus-
KOBBERLING, Johannes-HUBSCH, Walter-TURBERG, Andreas-
LINDNER, Niels

(72)

ھالة وحید حامد شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

فاتمشتقات بیرازول مستبدلة بالھالوجین كعوامل للسیطرة على اآل (54)

13154269.8 -13180076.5  - PCT/EP2014/051989 (31)

06.02.2013. - 12.08.2013. - 03/02/2014 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/56;C 07 D  403/04;C 07 D  401/12 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤١٤ (21) -43

٠٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

SANCHEZ DE LA CRUZ, Jose Manuel - SPAIN (71)

SANCHEZ DE LA CRUZ, Jose Manuel (72)

اللبادأحمدسمر (74)

حاجز حمایة واقي للطرق (54)

P201330308 - PCT/ES2013/070815 (31)

05.03.2013. - 25/11/2013 (32)

ES- ES (33)

Int.Cl.8-E 01 F  9/03 (51)

٢٠١٥٠٩١٤٦٨ (21) -44

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

Sabre Intellectual Property Holdings LLC - USA (71)

MASON, John Y (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

طریقة ونظام لمعالجة ماء وموائع منتجة باستخدام ثاني أكسید كلور إلعادة االستخدام (54)

13/837.936-61/930.688 - PCT/US2014/030654 (31)

15.03.2013. - 23.01.2014. - 17/03/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 01 B  11/02 (51)
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٢٠١٥٠٩١٥٥٤ (21) -45

١٧/٠٩/٢٠١٥ (22)

VALINGE INNOVATION AB - SWEDEN (71)

BOO, Christian (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

كانیكي، وطریقة لتكوین نظام التثبیتألواح أرضیات مزودة بنظام تثبیت می (54)

1350377-6  - PCT/SE2014/050360 (31)

25.03.2013. - 25/03/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-E 04 F  15/02 (51)

٢٠١٥١٠١٦٢٣ (21) -46

٠٥/١٠/٢٠١٥ (22)

GARCIA, Rolando, S - PHILIPPINES (71)

GARCIA, Rolando, S (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

حامل أنابیب كبلي وطرق لذلك (54)

 - PCT/PH2013/000011 (31)

 - 05/04/2013 (32)

PH (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/15 (51)
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٢٠١٥١٠١٦٣٦ (21) -47

٠٨/١٠/٢٠١٥ (22)

مصر- دمحم أحمد میعاد أمینة (71)

دمحم أحمد میعادأمینة (72)

(74)

صابونة من قش االرز (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 11 D  13/16;C 11 D  13/22;C 11 D  3/60;C 11 D  3/382;C 11 D
13/26

(51)

٢٠١٥١٠١٦٤١ (21) -48

١١/١٠/٢٠١٥ (22)

XYLECO, INC - USA (71)

MASTERMAN, Thomas-MEDOFF, Marshall-MOON, Jaewoong-PA-
POULIS, Andrew  -KHAN, Jihan-PARADIS, Robert

(72)

خالد مجدى مختار حمادة  (74)

كربوكسیلیة- معالجة كتلة حیویة للحصول على أحماض ھیدروكسیل (54)

61/816,664 - PCT/US2014 /035467 (31)

26.04.2013. - 25/04/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 P  7/02 (51)
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٢٠١٥١٠١٧٠٢ (21) -49

٢٢/١٠/٢٠١٥ (22)

XYLECO, INC - USA (71)

MASTERMAN, Thomas-MEDOFF, Marshall-MOON, Jaewoong-BER
GERON, Christopher G

(72)

خالد مجدى مختار حمادة (74)

معالجة كتلة حیویة (54)

61/824,597-61/941,771 - PCT/US2014/038341 (31)

17.05.2013. - 19.02.2014. - 16/05/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 11 B  1/00 (51)

٢٠١٥١١١٧٧٨ (21) -50

١٠/١١/٢٠١٥ (22)

Thomas & Betts International LLC, - USA (71)

Larry N.Siebens-Alan D. Borgstrom (72)

ودیع رزقناھد (74)

وصلة تأریض آللیة موصل كھربائي (54)

62/080,496 - (31)

17.11.2014. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-H 02 G  9/00 (51)
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٢٠١٥١٢١٩٦٢ (21) -51

١٣/١٢/٢٠١٥ (22)

Eni S.p.A. - ITALY (71)

BELLUSSI, Giuseppe-PICCOLO, Vincenzo-MALANDRINO, Alberto
Maria Antonio-FABIO, Valentina-RISPOLI, Giacomo Fernando

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

عملیة لتنقیة الزیت الخام (54)

MI2013A 001137 - PCT/IB2014/062855 (31)

05.07.2013. - 04/07/2014 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 10 G  47/26;C 10 G  49/12;C 10 G  65/16;C 10 G  65/14;C 10 G
65/12

(51)

٢٠١٥١٢١٩٦٧ (21) -52

١٤/١٢/٢٠١٥ (22)

Syngenta Participations AG - SWITZERLAND (71)

PITTERNA, Thomas-O'SULLIVAN, Anthony, Cornelius-MONDIERE,
Régis, Jean, Georges-LOISELEUR, Olivier-SMEJKAL, Tomas-LUKSCH,
Torsten-JEANGUENAT, André-DUMEUNIER, Raphael-GODINEAU,
Edouard

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

كربوكسامیدات حلقیة رباعیة االعضاء تستخدم كمبیدات للدیدان الخیطیة (54)

13175632.2-13175940.9 - PCT/EP2014/063895 (31)

08.07.2013. - 10.07.2013. - 01/07/2014 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  35/08;A 01 N  43/00;C 07 D  239/28;C 07 D  213/81;C 07
D  231/14;C 07 C  233/66

(51)
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٢٠١٥١٢٢٠٠٥ (21) -53

١٧/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر- دمحم أیمن طھ احمد )٢(, مصر -أیمن طھ أحمد دمحم )١( (71)

دمحم أیمن طھ احمد , مد دمحمأیمن طھ أح (72)

(74)

الصندوق االلكترونى لمساعدة ذوى االحتیاجات الخاصة في االنتخابات و التعلیم والتسویق بتاكید (
)االختیار 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 63 B  21/00 (51)

٢٠١٥١٢٢٠٦٥ (21) -54

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-كز القومى للبحوث رمال (71)

دمحم ماھر دمحم النشرتى (72)

نجالء على احمد-دمحم زكریا فھیم - منى دمحم فرید -ماجده محسب السید  (74)

خلیة قیاس الخواص العزلیة و الكھربیة فى مدى درجات حرارة واسع (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 N  27/22;F 28 F  27/00 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٦٥٧ (21) -55

١٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

مصر-أحمد أسامھ عبد السمیع امام  (71)

أحمد أسامھ عبد السمیع امام  (72)

(74)

منتج مشابھ الجبن الموزاریال المحلى والمطعم بأنواع مختلفة من الفواكة وطریقة إلنتاجة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 G  9/04;A 23 G  9/26;A 23 G  9/14 (51)

٢٠١٦٠٤٠٦٥٨ (21) -56

١٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

مصر-أحمد أسامھ عبد السمیع امام  (71)

أحمد أسامھ عبد السمیع امام  (72)

(74)

منتج جبن موزاریال بودر سریع التحضیر بالمنزل وطریقة إلنتاجة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 C  9/16 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٨٧٩ (21) -57

٣٠/٠٥/٢٠١٦ (22)

مصر-نادیة عبد المجید ابوزید  (71)

نادیة عبد المجید ابوزید (72)

(74)

صناعة المثلوجات طریقة إلنتاج مادة  تعمل كبدیل دھن ومثبت من القلقاس وتطبیق إستخدامھا فى
اللبنیة  منخفضة الدھن مشابھ للمثلوج القشدى مرتفع الدھن

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 D  7/05;C 11 C  1/02;C 11 B  1/00 (51)
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انبی
٢٠١٨فبرایربالبراءات الصادرة خالل شھر
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٢٨٤٨٥ (11) -1

٢٠١٤٠٥٠٨٥٥ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٤ (22)

.ج.سینجینتا بارتیسباشن أ

سوازیالند, سویسرا  -باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥شفالدالیة 

(71)

ھات، فابینى- مویھیباش، مایكل-بوشولز، ھانك-ریندل ساشیر، الفرید (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

خالئط مبیدة لآلفات تتضمن دایونات بیرولیدین سبیرو سیكلیك غیر متجانسة (54)

                                  11191433.9-11192621.8 - PCT/EP2012/073890 (31)

30.11.2011. - 08.12.2011. - 29/11/2012 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 N  43/56;A 01 N  47/02;A 01 N  43/90;A 01 N
 43/707

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٨٦ (11) -2

٢٠١٤٠٤٠٥٧٣ (21)

١٠/٠٤/٢٠١٤ (22)

فى. شلومبرجیر تكنولوجى بى

، ھولنداجیھ جى ، الھاى٢٥١٤- ام ان ال  ٨٩-٨٣باركستریت 

(71)

روبن جرینى-تیرجى موین (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

نظام وطریقة للتحكم في التدفق عبر منخل رمال (54)

                                  13/646,862 -61/546,471  - PCT/US2012/059274 (31)

08.10.2012. - 12.10.2011. - 09/10/2012 (32)

 US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/12;E 21 B  43/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٨٧ (11) -3



33

٢٠١٥٠٣٠٤٨٦ (21)

٣١/٠٣/٢٠١٥ (22)

ال ال سي) بوروج(أبو ظبي بولیمیرس كو لیمتد - ج.بورالیس أ

شیخ خلیفة اینرجي -النمسا, .فینیا، النمسا١٢٢٠- ایھ١٩- ١٧اي زد دي تور واجرامرستر ابي 
االمارات العربیة المتحدة, ، ابو ظبي، االمارات٦٩٢٥. ب.كومبلیكس، كورنیش رود، ص

(71)

جامس ونج - جان المبیال - جیر كریستیان جونسین   (72)

(73)

عمرو الدیب (74)

للحاویات) لھ نواة(تركیب بولى بروبیلین متنوى  (54)

                                  12007059.4  - PCT/EP2013/002311 (31)

11.10.2012. - 02/08/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 29 C  45/00;C 08 L  23/14;C 08 K  5/00;B 65 D  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٨٨ (11) -4

٢٠١٣٠٢٠٢٩٨ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

ریتشارد كیھ مان-ھسیوى ھوانج-وى  (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للمكلیھ الفكریھ  (74)

لي البینوكسسوالم و البینتازون تركیبة مبیدة لالعشاب معززة تحتوي ع (54)

                                  61/378,130 - PCT/US2011/049480 (31)

30.08.2010. - 29/08/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54;A 01 P  13/02;A 01 N  43/90;A 01 N  43/88 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٨٩ (11) -5

٢٠١٤١٠١٦١٧ (21)

١٣/١٠/٢٠١٤ (22)

.معھد بحوث البترول

جمھوریھ مصر العربیھ- مدینة نصر-حي الزھور  -شارع أحمد الزمر١-معھد بحوث البترول

(71)

احمد دمحم احمد -دمحم السید حسیب مرجان- عزیزه السید التابعى- .محمود ریاض نور الدین محمود
الصباغ

(72)

(73)

خالد على عبد الظاھر (74)

بلمرة النونیل فینول ایثوكسیالت لتحضیر كواسر استحالب سریعة الفصل لفك المستحلبات من نوع 
..الماء في الزیت الخام

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 10 G  33/04;C 08 L  61/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٠ (11) -6

٢٠١٤١٢٢٠٣٠ (21)

١٦/١٢/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث

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

(71)

امین محمود دمحم بركھ-الطاف حلیم بسطا-فیان فایز لطفىفی-حسنى السید دمحم على/أستاذ دكتور (72)

(73)

ویمثلھا ماجده دمحم السید ) المركز القومى للبحوث(نقطھ االتصال  (74)

طریقة لتحضیر زیروجیل كمصدر النتاج فحم نشط عالي االداء  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 01 B  31/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩١ (11) -7

٢٠١٥٠٣٠٣٩١ (21)

١٥/٠٣/٢٠١٥ (22)

المركز القومى للبحوث

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

(71)

امین محمود دمحم بركھ- حسنى السید دمحم على- الطاف حلیم بسطا-فیفیان فایز لطفى (72)

(73)

منى دمحم فرید- نجالء على احمد - دمحم زكریا-ماجده محسب السید  (74)

طریقة لتحسین من أستخدام الزیروجل فى صناعة األخشاب الصناعیة المعتمدة على المخلفات 
. یوریافورمالدھیدالزراعیة وال

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 27 K  3/02;C 08 L  97/02;C 01 B  33/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٢ (11) -8

٢٠١٥٠١٠٠٥١ (21)

١٢/٠١/٢٠١٥ (22)

دمحم حسن دمحم الزینى

مصر, القاھرة   : دار السالم/عمارات رئاسة الجمھوریة / ش الشیخ غنیم من شارع دمحم سعید١

(71)

دمحم حسن دمحم الزینى (72)

(73)

(74)

)جھاز یتحكم بضغط المیاه داخل مواسیر المیاه الصاعدة (  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 01 C  23/088 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٣ (11) -9

٢٠١٤٠٢٠٢٠٢ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

السید دمحم السید عبد الرسول/استاذ دكتور

مصر, المنصورة - جامعة المنصورة - كلیة الھندسة 

(71)

السید دمحم السید عبدالرسول (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

طریقھ لتعیین درجات حرارة بدایة التفاعل بین المواد الصلبھ والغازیھ عن طریق جھاز الغاز 
كروماتوجرافیا

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  15/22;B 01 D  15/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٤ (11) -10

٢٠١٣٠١٠١٠٣ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٣ (22)

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ

, شارع القصر العیني، القاھره١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ 
مصر

(71)

سیف هللا یوسف خورشید- ح قاسمسعد عبد الفتا- دمحم احمد الجمیل (72)

(73)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

صمام ھیدرولیكى مؤازر ذو  تغذیھ مرتده ذاتیھ لموضع زالقھ الرئیسى و فتحات ارشاد مغلقھ عند 
الوضع المركزى لمرحلھ ارشاده

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 15 B  13/043 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٥ (11) -11

٢٠١٣١٢١٩٨٨ (21)

٢٦/١٢/٢٠١٣ (22)

رضا دمحم على حسن

مصر, ٣شقة ٦٤القناطر الخیریة التقسیم السیاحى عمارة 

(71)

رضا دمحم على حسن (72)

(73)

(74)

صاد األمطار وبخار الماء للزراعة العائمة  فوق المیاه المالحة جھاز لح (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 01 G  13/02;E 03 D  1/00;C 02 F  1/18;A 01 G  25/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٩٦ (11) -12

٢٠٠٨٠٨١٤٠٠ (21)

١٩/٠٨/٢٠٠٨ (22)

دمحم یاسر سعد سید احمد غنیم

مصر, ١٢٠٩شقھ-٣عماره-٣عمارات سومید-ش قنال المحمودیھ-سموحھ- األسكندریھ

(71)

دمحم یاسر سعد سید احمد غنیم (72)

(73)

تیسیر  سعد سید أحمد غنیم  (74)

فقارى مزدوج المحاور مع مفصل بعیدمبعد  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٧ (11) -13

٢٠١٤١٠١٧١٧ (21)

٢٧/١٠/٢٠١٤ (22)

مدحت منصور معوض ابادیر

مصر, )١( شقة)أ( عمارة)١٢(حى األربعین مدینة السادات بلوك 

(71)

مدحت منصور معوض ابادیر (72)

(73)

(74)

طریقة مونتاج ( تعدیل افالم الفیدیو لتبث الرائحة طبقاً لما یعرض مع الصوت و الصورة و یشمل 
)تصنیع جھاز بث الرائحة + الفیلم  

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-G 10 H  1/42;H 04 M  1/58;H 03 K  19/21 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٤٩٨ (11) -14

٢٠١٤٠٤٠٥٤٧ (21)

٠٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

ولید السید عبد هللا الریس

مصر, شارع دمحم السید متفرع من ش المستشفى المركزي-حي أبى مترد-الخانكة١١

(71)

لید السید عبد هللا الریسو (72)

(73)

(74)

سیارة جمع و نقل القمامة المنزلیة تعمل من خالل منظومة لتدویر القمامة (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 24 C  15/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٤٩٩ (11) -15

٢٠١٢٠٨١٣٧٤ (21)

٠٧/٠٨/٢٠١٢ (22)

صالح حامد رمضان علي

جمھوریة مصر العربیة/ الجیزة/١٠شارع/٥٣ع/٧مج/١١ح/أكتوبر٦مدینة 

(71)

عمرو صالح حامد رمضان علي-صالح حامد رمضان علي (72)

(73)

(74)

بدقة عالیةطریقة قیاس جدیدة لفحص وتقییم أبعاد وأسطح البالط  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-G 01 B  11/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٠٠ (11) -16

٢٠١٢١٢٢١٢٢ (21)

٢٤/١٢/٢٠١٢ (22)

وزاره الزراعھ, بحوث الزراعیھمركز ال,المعمل المركزى للمبیدات- حمدى على على دمحم الدكش

مصر, جیزه, الدقي , شارع نادي الصید٧-مصر, یولیو الجمرك االسكندریھ٢٦طریق ٤٣

(71)

حمدى على على دمحم الدكش (72)

(73)

حمدى على على دمحم الدكش (74)

مسحوق مبید فطرى بكتیرى قابل للبلل یحوى روتاسین لوقایة البذور (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 01 P  7/00;A 01 N  25/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠١ (11) -17

٢٠١٦٠٣٠٥٤٨ (21)

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

ابراھیم فھمى سید كریم

مصر, القاھرة- المعادى ١١ش ١٧

(71)

یم فھمى سید كریمابراھ (72)

(73)

(74)

جھاز لقیاس تأثیر الموجات الذبذبیة (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 03 G  6/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٠٢ (11) -18

٢٠١٤٠٢٠٢٢٦ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٤ (22)

احمد ابو الفتوح السید عبدهللا

مصر, المنوفیھ منوف قریھ شبشیر

(71)

احمد ابو الفتوح السید عبدهللا (72)

(73)

(74)

جھاز شد الفقرات العنقیة من وضع االستلقاء على البطن (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 F  5/42 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٣ (11) -19

٢٠١٢١٢٢٠٠٢ (21)

٠٣/١٢/٢٠١٢ (22)

دي.تي.ال) بي تي واي(بیبل بید مودیولر ریاكتور  

جنوب افریقیا, سنتوریون٠٠٤٦مایك كراوفورد أفینیو ، ١٢٧٩بیبل ھاوس، و 

(71)

یندلي، مایكل، فیلیبھ- إیراسموس، كریستیان (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

قالب عاكس للنیترونات، وعاكس جانبي یتضمن القالب العاكس للنیترونات وعاكس نووي یتضمن 
العاكس الجانبي المذكور

(54)

                                  2010/04028  - PCT/IB2011/052437 (31)

04.06.2010. - 03/06/2011 (32)

IB - ZA (33)

Int.Cl.8-G 21 C  11/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٤ (11) -20

٢٠١٢١٠١٧٦١ (21)

١٥/١٠/٢٠١٢ (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ-دیو بونت دي نیمورس اند كومباني  . اي . اي

: ب . دیالویر ص : امریكا المدینھ - ١٩٨٩٨دیالویر . ویلمنجتون . ماركت ستریت ١٠٠٧
الوالیات المتحدة االمریكیة, ١٩٨٩٨

(71)

جیھ. لیك توماس - كونتوماریس كونستانتینوس (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

رباعي فلورو -٢،١،١،١رباعي فلورو بروبین و-٣،٣،٣،٢مبردات تحتوى على تركیبة تشمل 
التبرید فیھاإیثان، وطرق الحصول على 

(54)

                                  61/324,984  - PCT/US2011/032072 (31)

16.04.2010. - 12/04/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  5/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٥ (11) -21

٢٠١٥٠٦٠٨٤٤ (21)

٠١/٠٦/٢٠١٥ (22)

كي جي .سي اوه & ریفراكتوري  انتلكتیشل بروبیرتي جیام بي اتش 

استرالیا, وین١١٠٠-ایھ ١١وینربیرجسترابي 

(71)

ماركوس ,  كیرشین  -ماتیاس, ھویسك-الكسندر, مارانیتسش  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

قاعدة خزفیة مضادة للحریق (54)

                                  13150422.7  - PCT/EP2013/075299 (31)

07.01.2013. - 03/12/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08;B 22 D  41/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٦ (11) -22

٢٠١٥١١١٧٨٤ (21)

١١/١١/٢٠١٥ (22)

ستفو ریسیرش دیزین اینستیتیوت اوف یوریا اند اورجانیز اوتكریتوي اكتسیونیرنوي اوبشی
سینشیسیس برودیوكتس 

روسیا االتحادیة, ٦٠٦٠٠٨دزیرزھینسك نیزني نوفجورودسكایا اوبل ٣١, یول جریبویدوفا 

(71)

الیكساندر اندریفیتش   , فوربیف- رینات فینیروفیتش , اندیرزھانوف - یري اندریفیتش   , سیرجیف 
بروكوبیف، الكساندر -نیكوالي فالیري فیتش , لوبانوف - الیكسي فالدیمیروفیتش, سولداتوف-

كوستین ، أولج -إسین ، إجور فینیامینوفیتش  -كوزنیتسوف ، نیكوالى میكالوفیتش-الكسیفیتش
نیكوالفیتش

(72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

عملیھ إلنتاج الیوریا (54)

                                  2013122512 - PCT/RU2014/000329 (31)

15.05.2013. - 07/05/2014 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٧ (11) -23

٢٠١٦٠٦٠٩٥٢ (21)

٠٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

مجدى دمحم السقا اللوزى

مصر -متفرع من الخلیفة المأمون–شارع احسان عبد القدوس ٦-ات المسلحةجھاز الریاضة للقو
مصر, الجدیدة

(71)

مجدى دمحم السقا اللوزى (72)

(73)

احمد مصطفى ابراھیم الفخرانى (74)

منظومھ تدریب وتقییم التمرینات البدنیھ الیا (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 63 B  21/075 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٨ (11) -24

٢٠١٣٠٤٠٦٦٣ (21)

١٨/٠٤/٢٠١٣ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

-نیجار جاریزي-ریكي ھانتر- بول رینیھ لیبلي- كاساندرا لى مكلود- توني كي ترولینجیر- ویسان ام ب
جون دیوبلى- تیموثى جونسون-اتش یاب.موریس س

(72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

تركیبات مبیده لالفات وعملیات متعلقھ بھا (54)

                                  61/409,739  - PCT/US2011/058571 (31)

03.11.2010. - 31/10/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/415;A 01 N  43/50 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥٠٩ (11) -25

٢٠١٣٠٣٠٤٦٠ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (22)

في.سي .دي .اس ایھ . جروبو بتروتیمكس 

بیدرو ٦٦٢٦٥كول  فالي  دیل كامبیستر .١٦بیسو . تور سور ٤٤٤ریكاردو مارجاین ان اوه : 
مكسیكو, المكسیك- نویفولیون. جارزا جارسیا 

(71)

شایخ، أشفق (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

طرق وجھاز لتوزیع غاز معزز (54)

                                  12/887,535  - PCT/US2011/052542 (31)

22.09.2010. - 21/09/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥١٠ (11) -26

٢٠١٣٠٢٠٢٥٥ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

شركھ مساھمھ مكسیكیھ-في. سي .دي .ایھ .اس .جروبو بتروتیمكس 

بیدرو جارزا  ٦٦٢٦٥فالي دیل كامبیستر.كول.١٦بیسو .تور سور٤٤٤كاردو مارجاین ان اوه ری
مكسیكو, ٦٦٢٦٥: ب . نویفو لیون ص : المكسیك المدینھ  - نویفو لیون. جارسیا

(71)

راندولف.كیني .باركر  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ك بواسطھ التحكم في النسبھ المئویھ للماء في مالط تحسین معدل الترشیح بتطھیر حمض تریفثالی
تیار تغذیھ المرشح

(54)

                                  12/860,135 - PCT/US2011/047500 (31)

20.08.2010. - 12/08/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 22 B  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥١١ (11) -27

٢٠١٣٠٧١٢١٦ (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

- توماس سیدال- كاترین جینتنسبرجر- كریستسن تي لوي-جیفرى بى ایب-جوزیف دى ایكلبارجر
شمیتزر. اول ار ب-كارال وایركس

(72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

-٤-)فینیل مستبدل(- ٢- امینو- ٦بیكولینات و )فینیل مستبدل(-٦- امینو- ٤استرات االریل الكایل من :   
بیریمیدین كاربوكسیالت و  استخداماتھا كمبیدات اعشاب 

(54)

                                  61/435,925  - PCT/US2012/022286 (31)

25.01.2011. - 24/01/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/519;A 01 N  43/90 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٥١٢ (11) -28

٢٠١٤٠٥٠٧٥٣ (21)

١٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

فالیرس اویل اند جاز- ننیبون ستیل آند سومیتومو میتال كوربوریش

، الیابان٨٠٧١- ١٠٠كو، طوكیو -كوم، تشیودا -٢، مارونوتشي ١-٦

(71)

كونیو جوتو- یوجي تاناكا-یاسوھیرو یاماموتو (72)

(73)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

وصلة ملولبة أنبوبیة لھا أداء محسَّن عند عزم الدوران العالي (54)

                                  2011-253187  - PCT/JP2012/080403 (31)

18.11.2011. - 16/11/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥١٣ (11) -29

٢٠١٢١١١٨٤٢ (21)

٠١/١١/٢٠١٢ (22)

س. الكــم أ 

اوسلو ، النرویج٣٧٧-ب ، ن  ٦٥اوسلو  ھزفسفاین ٣٧٧-ن  ب ، ٦٥ھزفسفاین 

(71)

دمحم الباجورى-كریستوفر ستیل دریسدالى (72)

(73)

مكتب عبد الھادى  (74)

موائع حفر بئر بترول ، تركیب إسمنتى لبئر بترول وردغة لمادّة مرجحة  (54)

                                  20111012 - PCT/NO2011/000327 (31)

11.07.2011. - 21/11/2011 (32)

NO - NO (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/03;C 09 K  8/48;C 09 K  8/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



54

٢٨٥١٤ (11) -30

٢٠١٢١٠١٧٢٦ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٢ (22)

سویسریھشركھ مساھمھ -اس ایھ  .كاسال . امونیا 

سي : ب . بیسو ص : سویسرا  المدینھ -بیسو  . لوجانو٦٩٠٠- سي اتش . ٦فیا جیولیو بوكوبیلي
سویسرا, ٦٩٠٠-اتش 

(71)

فیدیریكو. مافیتي - بادانو ماركو-تاروزو میركو (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

ة جزیئیةطریقة لتعدیل مفاعل أمونیا ذي جدار ساخن مزود بوعاء لھ فتح (54)

                                  10003825.6  - PCT/EP2011/053671 (31)

09.04.2010. - 11/03/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 C  1/04;B 01 J  8/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥١٥ (11) -31

٢٠١٣٠٧١١٨٩ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

شركة محدودة األردنیة-.  سي اوه. میمبراني دیستیالتین دیسالین ال تي دي

االردن-١١١٩٠عمان ٩٢٦٩٩٢ص ب صندوق 

(71)

خاییت دمحم- الموتتیري ، سعد-ماتسورا، تاكیشي-قطیشات ، دمحم كوسرت رسول (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طیر الغشائي وطرق التصنیع ذات الصلةأغشیة قالب مختلطة مركبة للتق (54)

                                  PCT/CA2011/000093 - PCT/CA2012/000045 (31)

24.01.2011. - 19/01/2012 (32)

CA - CA (33)

Int.Cl.8-B 01 D  67/00;B 01 D  71/06;B 01 D  69/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



55

٢٨٥١٦ (11) -32

٢٠٠٧١١١٢١٨ (21)

٠٧/١١/٢٠٠٧ (22)

شركة مساھمة المانیة-یو اتش دي أي جي ام بي اتش  

المانیا, دورتموند  ٤٤١٤١. ١٥ستراسي -یو اتش دي أي  - فریدریش  

(71)

مینھارد . شویفیر -رولف . سیفیرت -میشیل . جروفیس  (72)

(73)

بادسمر أحمد الل (74)

طریقة لخفض تركیز أكسید النیتروجین في الغازات (54)

                                  10 2005 022 650.7-PCT/EP2006/003895 - (31)

11.05.2005. - 27.04.2006. - (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/86 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥١٧ (11) -33

٢٠١٥٠٦٠٨٨٣ (21)

٠٧/٠٦/٢٠١٥ (22)

سولفاي اس آ

بروكسیل ، بلجیكا١١٢٠رو دي رانسبیك ، ) شارع ( ٣١٠

(71)

آالن فاندندورن-بیار جیلیار  (72)

(73)

وجدى نبیھ عزیز (74)

عملیة السترجاع قیم الصودا من رواسب صودا جوفیة   (54)

                                  12196981.0-PCT/EP2013/076382 - (31)

13.12.2012. - 12.12.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



56

٢٨٥١٨ (11) -34

٢٠١٠١٠١٨١٠ (21)

٢٧/١٠/٢٠١٠ (22)

ة فرنسیةشركة مساھم- جروب الكتالیس  

فرنسا, الفال  ٥٣٠٠٠- اف . ریو أدولف بیك . ١٠

(71)

مورجان فرانسوا-كیست فریدیریك-لي رویات باسكال- اماندین. لھیلیاس - بیجوت جان جاكوز (72)

(73)

سمر  احمد اللباد (74)

غذاء لألطفال أساسھ الدھون المستخرجة من األلبان (54)

                                  0802386 - FR2009/050772 (31)

29.04.2008. - 27/04/2009 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-A 23 C  11/02;A 23 C  11/10;A 23 C  11/08;A 23 C  11/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥١٩ (11) -35

٢٠١٣١٢١٨٩٥ (21)

١٢/١٢/٢٠١٣ (22)

اند كوكى جى.ھـ . ب.م. رى انتلكتوال بروبرتى جریفراكتو

النمسا, فیینا١١٠٠، ١١ً◌وینربرجستراس 

(71)

یونج تانج-ستریمایر ارنو-نیتزل جیراد (72)

(73)

دمحم دمحم بكیر (74)

فوھھ لتوجیھ مصھور من معدن (54)

                                  11172908.3 - PCT/EP2012/062485 (31)

06.07.2011. - 27/06/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/50 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



57

٢٨٥٢٠ (11) -36

٢٠١٤٠٤٠٥٠٧ (21)

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

بیك فیولكس اس ایھ شركھ یونانیھ مساھمھ

لیونانا, انیكس اتیكى٦٩-١٤٥اجیو اساناسیو جى ار 

(71)

نیكوالس -اناسنتیوس بابا جیروجیو- ایونیسس كومیناوس- فاسیلیس باباكریستوس-فاسیلیوس دافوس
باناجیتوس زافیروبولیس-افیتمیدیاس دیمترس-میكالیس كاروسیس-سوناكیس

(72)

(73)

دمحم دمحم بكیر  (74)

شفره موس ، راس موس ، وطریقھ للتصنیع (54)

                                  PCT/EP2011/067451 - PCT/EP2012/069883 (31)

06.10.2011. - 08/10/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/56;B 26 B  27/40;B 26 B  27/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٢١ (11) -37

٢٠١٥٠٩١٤٥٧ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

شركة مساھمة ایطالیھ-ایھ.بى.التوباسك اس

إیطالیا, ال توباسكیو لي ایطالي ٥٥٠١١- ١٣٦, فیا روما 

(71)

جیوسیببى فیزانى    (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

وسیلة شد لغشاء من البالستیك في ماكینة لتعبئة الباستا (54)

                                  MI2014A 001574  - (31)

11.09.2014. - (32)

 CH (33)

Int.Cl.8-B 65 B  13/00;B 65 B  59/00;B 65 B  55/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



58

٢٨٥٢٢ (11) -38

٢٠١٣٠٤٠٥٦٨ (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٣ (22)

زاكوینز یونیفرسیتي اوف بلفاست

بریطانیا, انجلترا- ان ان ٧١نتریم بي تي ا. بلفاست . یونیفرسیتي روود 

(71)

. ذوو - بیتیر.نوسكمانن -جوھن. ھولبري-مارتین فیلیب. أتكینز -مامھبوزاه.اباي -جییثا. سرینیفاسان 
كین.سیددون -كواه یونج. شیون -ییران

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

عملیة إلزالة معادن من ھیدروكربونات (54)

                                  1016751.8  - PCT/GB2011/051906 (31)

05.10.2010. - 05/10/2011 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 10 G  21/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٢٣ (11) -39

٢٠١٣١١١٧٠٢ (21)

٠٧/١١/٢٠١٣ (22)

ى جى ام بى اتشجنرال الكتریك تكنولوج

سویسرا, سویسرا-بادن ٥٤٠٠٧روان بوفیرى ستراستى 

(71)

باین ، رونالد جي (72)

(73)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

لوحھ الستقبال الطاقھ الشمسیھ وھیكل للتدعیم (54)

                                  675.153/13 - (31)

13.11.2012. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



59

٢٨٥٢٤ (11) -40

٢٠١٤٠٩١٤٧٤ (21)

١٧/٠٩/٢٠١٤ (22)

ھنســلى ایندستریز انـــك

، الوالیات المتحده االمریكیھ  ٧٥٢٢٩جو فیلد رواد، داالس، تكساس٢١٠٨

(71)

باتریك كامبومانس (72)

(73)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

قابل للتعدیل العضاء الدعم والتاكل المتداخلھ فى بعضھا البعض) متلولب(جھاز موّصل قالووظ  (54)

                                  13/761,287-61/613,748 - PCT/US2013/030342 (31)

07.02.2013. - 21.03.2012. - 12/03/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٢٥ (11) -41

٢٠٠٩٠٦٠٨٧٨ (21)

١٠/٠٦/٢٠٠٩ (22)

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد

الیابان, ٥٤١-٠٠٤٥اوساكا - كو  - كوم ، شو  - ٤دوشوماشى ١-١

(71)

یتو تومومیشى-ھورى ماسیھیسا-سایتو كازھیرو-یوھوشینو تتس (72)

(73)

مكتب عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبة ممتدة اإلطالق وطریقة إلنتاجھا  (54)

                                  60/875,364-60/917,401 - PCT/JP2007/074617 (31)

18.12.2006. - 11.05.2007. - 17/12/2007 (32)

JP - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/55 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



60

٢٨٥٢٦ (11) -42

٢٠١٣٠٢٠٣٠٤ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

ال تى دى. میجى سییكا فارما سى اوه 

: ب . و  ص طوكی: یابان المدینھ  - ١٠٤٨٠٠٢تشومى، تشو كو، طوكیو -٢، كیوباشى ١٦-٤
الیابان, ١٠٤٨٠٠٢

(71)

- كیتسودا شیغیكى- میتومي ماساكي-كاجابو شینزو- نومورا ماساھیرو- ونوزاكي یاسومیشي
ھوریكوشي ریو

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

مشتق أمینى لمكافحة األفات (54)

                                  2010-194584  - PCT/JP2011/069352 (31)

31.08.2010. - 26/08/2011 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/18;A 01 N  43/40;A 01 P  7/04;A 01 N  43/78;A 01 P
7/02;A 01 N  43/54

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



61

٢٨٥٢٧ (11) -43

٢٠١٠١١١٨٩٣ (21)

٠٨/١١/٢٠١٠ (22)

كومبانىكونوكوفیلیبس 

ام ایھ ھیوستن تى اكس . بلدج . ان دایرى اشفورد ٦٠٠دوكیتنج . اى بى سیرفیس جروب اتن
الوالیات المتحدة االمریكیة, امریكا- ٧٧٠٧٩

(71)

ویلدون ال. رانسبارجر -اورتیجو دیل جیھ (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

LNGازالھ محسنھ للنیتروجین فى مرفق (54)

                                  12/117.364 - PCT/US2009/037649 (31)

08.05.2008. - 19/03/2009 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/02;F 25 J  1/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



62

٢٨٥٢٨ (11) -44

٢٠١٤٠٢٠١٥٢ (21)

٠٣/٠٢/٢٠١٤ (22)

رم كوربوریشنیوني شا

الیابان, كین-شى ، ایھایم -شو ، كاوانوى -شیموبن ، كینسى ١٨٢

(71)

ماتسوشیما، ھیدیكى-اوكو، تومومى (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

منتج لالرتداء یُستخدم لمره واحده (54)

                                  2011-171276  - PCT/JP2012/069795 (31)

04.08.2011. - 03/08/2012 (32)

JP - JP (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة



63

٢٨٥٢٩ (11) -45

٢٠٠٥٠٣٠٠٩٠ (21)

٢٨/٠٣/٢٠٠٥ (22)

.ایة جي ) انترنشتال(فیفور 

سویسرا,  سانت جالن٩٠٠١, ریخنشتراسھ ٣٧

(71)

والتر ریكلي   .  اریك فیلیب .  بیتر جیسر ا  (72)

(73)

سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وأدویة تحتوي على ھذه , إنتاجھا , متراكبات قابلة للذوبان في الماء من حدید وكربوھیدرات 
المتراكبات

(54)

                                  10249552.1-PCT/EP2003/011596 - (31)

23.10.2002. - 20.10.2003. - (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/295;A 61 K  33/26;C 08 B  31/18;C 08 B  30/18;A 61 K
 47/48

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



64

٢٨٥٣٠ (11) -46

٢٠١٣١١١٧٦٩ (21)

١٨/١١/٢٠١٣ (22)

اس.تاكیدا نیكومید ایة 

النرویج, اسكر١٣٧٢ان ،  ٨٥٢درامینسفیان 

(71)

-الرسین ، ھینریك ، نیزكافیر- بالنكا ، انجرید-بیرتیلسین ، بویول-بیدیرسین ، بیرنیللي ، دیبیندال
براندیر ، ھینریك-سكونھوفر ، ولف جانج

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

حامل كوالجیني ملفوف (54)

                                  11167379.4 - PCT/DK2012/050178 (31)

24.05.2011. - 24/05/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



65

٢٨٥٣١ (11) -47

٢٠١١٠١٠٠٥٥ (21)

١٠/٠١/٢٠١١ (22)

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اى فى-فرنھوفر  

المانیا,مانشین ٨٠٦٨٦سى و٢٧ھانزاسترابى 

(71)

جاندر ، -بوب ، ھارالد-نیوندورف ، ماكس-جایر ، مارك-ناجل ، فریدریك-مولتراس ، ماركوس
لوھواسیر -یشكرایمیر ، الر- جریل ، بیرنھارد-ریتیلباش ، نیكوالوس- باسیجالوبو ، فیرجیلیو-مانویل

، ماركوس

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

)او النطاق الترددى(جھاز وطریقھ لتولید بیانات خرج امتداد عرض الحزم  (54)

                                  61/079,841 - PCT/EP2009/004521 (31)

11.07.2008. - 23/06/2009 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  21/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



66

٢٨٥٣٢ (11) -48

٢٠١٢٠٢٠٢٣٣ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (22)

اس ایھ .كاسال 

سویسرا, بیسو. لوجانو٦٩٠٠-سي اتش . ٦فیا جیولیو بوكوبیلي

(71)

بیترو. مورو - الیو. ستریباروال - بینز، سیرجیو (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ لتجدید وحده النتاج االمونیا بالغسیل الذي اساسھ النیتروجین لتیار تطھیر   (54)

                                  09167849.0 - PCT/EP2010/061249 (31)

13.08.2009. - 03/08/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 C  1/04;C 01 B  3/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



67

٢٨٥٣٣ (11) -49

٢٠١٤١٠١٦٥٠ (21)

١٦/١٠/٢٠١٤ (22)

یتیودي اي تي ل یكسبلویشن  دي اي اس بروسیدیس -سوسیتي انونیمي بویر ل , الیر لیكیویدي 
شركھ مساھمھ فرنسیھ-جورج  كالیودي

فرنسا, باریس٧٥٠٠٧- كیواي اف٧٥

(71)

فرانسوا, تریندادي - رینو, لیجونیشي -وویلیام, لیبیجیو  (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

غطاء واقي لصمام اسطوانھ مائع مضغوط، وطریقھ النتاجھ (54)

                                  1253604  - PCT/FR2013/050620 (31)

19.04.2012. - 22/03/2013 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 17 C  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



68

٢٨٥٣٤ (11) -50

٢٠١٥٠٩١٤٤٦ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

جینیل بیوسور فاسقیانت ال ال سى

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٥٣٠٨٠واي اي , نورث دیكورا  وودز بویلیفارد ساكفیلي ٤٠٠

(71)

فیكتوریا , بالمیر سكیبا - اكس  , فرانكو , میالني -ار, نیرانجان , جاندھي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

مصفوفات بروتینیة طبیعیة ُمعاد بناؤھا (54)

                                  61/852,465 (US)-PCT/US2014/030879 - (31)

15.03.2013. - 17.03.2014. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 C  19/068;A 23 C  19/08;A 23 C  19/072 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٣٥ (11) -51

٢٠١٢١١١٩٧٠ (21)

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

شركة مساھمة سویسریة-اومیا انترناشونال ایھ جي  

سویسرا, اوفترینجین٤٦٦٥- سي اتش . باسلیرستراس ٤٢

(71)

بیركھالتر، رینیھ-رنتسش ، سامویل- جاني باتریك أیھ سي- بوري، ماثیاس (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

عملیة لتحضیر منتجات حشوة معدنیة معالجة السطح واستخداماتھا (54)

                                  10164408.6-61/396,938  - PCT/EP2011/058409 (31)

28.05.2010. - 04.06.2010. - 24/05/2011 (32)

US - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 09 C  1/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



69

٢٨٥٣٦ (11) -52

٢٠١٣٠٩١٥١٢ D1 (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

كریستال الجونس كوربورایشن ال ال سى اویكا

ھولندا, ھولندي–سي دبلیو -١٤مینسینج )  جومبي(جي . بلیو افكایا د

(71)

فیرناندو , فیسشمان تي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

نظام لتوفیر ماء تبرید بجودة میكروبیولوجیة عالیة لعملیة صناعیة (54)

                                  13/195,695 -61/469,526  - PCT/US2011/051229 (31)

01.08.2011. - 30.03.2011. - 12/09/2011 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 01 H  1/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٣٧ (11) -53

٢٠١٥٠٥٠٨٠٧ (21)

٢٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

اي ان سي, كلویدبارك

الوالیات المتحدة االمریكیة, ١١٠٢١نیو یورك , یات نیسك ار جر٤,# جریات نیسك رواد ١٧١

(71)

تومبسون اس , ونج -استیفن دایفید    , نیرایوف  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

التحكم في استخدام حیز انتظار مفرد متعدد المركبات باستخدام عدة كامیرات (54)

                                  13/686,802-PCT/US2013/071654 - (31)

27.11.2013. - 25.11.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 60 Q  1/48;G 08 G  1/14;G 08 G  1/01 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



70

٢٨٥٣٨ (11) -54

٢٠١٣٠١٠٠٤١ (21)

٠٨/٠١/٢٠١٣ (22)

دیزین انستیتوت اوف یوریا اند اورجانیك سینثیسیز & ریشیارس. ینفواوتكریتو اكتسیونرنو اوبش
شركھ مساھمھ روسیھ-)  اواه نیك (برودوكتس 

: روسیا المدینھ - ٦٠٦٠٠٨نیزني  نوفجورود سكایا اوبل . دزرزینسك ٣١.جریبویدوف .یو ال 
روسیا االتحادیة, ٦٠٦٠٠٨: ب . اوبل ص 

(71)

مكیون ن ستیفن ، كارل-كوزیتسوفا نیكوالي میخائیلوفتیش-فیتشفاسیلی. الكسندر . شیركوف  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

وعاء مرتفع الضغط (54)

                                  2010128368 - PCT/RU2011/000474 (31)

08.07.2010. - 01/07/2011 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-B 01 J  3/04;F 17 C  1/00;F 16 J  12/00;B 23 K  9/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٣٩ (11) -55

٢٠١٣٠٦١٠٦٠ (21)

١٩/٠٦/٢٠١٣ (22)

شركة مساھمة ایطالیة-ایھ  .بي .اندیستري دي نورا اس 

إیطالیا, ٢٠١٣٤-أي: ب .میالنو ص : ایطالیا  المدینة  - میالنو  ٢٠١٣٤-أي- ٢٥فیا بیستولفي 

(71)

ورجیغھي ، كریستیان- انتوزي انطونیو لورنزو (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

إلكترود لخلیة إلكترولیتیة (54)

                                  MI2010A002354 - PCT/EP2011/073605 (31)

22.12.2010. - 21/12/2011 (32)

EP - IT (33)

Int.Cl.8-C 25 B  11/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



71

٢٨٥٤٠ (11) -56

٢٠١٣٠١٠١١١ (21)

٢١/٠١/٢٠١٣ (22)

لیمتد, ایشھارا سانجیو كایشا

الیابان                    ٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا, شى-اوساكا, كو-نیش, شومى-١-ایدوبورى, ١٥-٣
الیابان, اوساكا: المدینةالدولة  الیابان  

(71)

ھایاشي، ھیرویوكي- سیوجیموتو كوجي (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

عامل وطریقھ للتحكُّم في العفن الرخو (54)

                                  2010-166427-2010-257612 - PCT/JP2011/004124 (31)

23.07.2010. - 18.11.2010. - 21/07/2011 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/32;A 01 N  37/34;A 01 N  37/50;A 01 P  3/00;A 01 N
43/40;A 01 N  43/46;A 01 N  43/50;A 01 N  41/06

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



72

٢٨٥٤١ (11) -57

٢٠١٤٠٣٠٣٣١ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

باســـف أس  إي

المانیا, لودویجشافین- ٦٧٠٥٦- :ألمانیا             المدینة

(71)

لوتز -شیرلي ارندت كرستین-جیریر كارولین- ماریر ستیفان-الدنبرجر میشیل- جارلیش فلوریان
ورتمان جورجین-جارتنیر مارتین-میشیل

(72)

(73)

طھ حنفى محمود  (74)

ألنابیب وطریقة لتصریف نظام خط أنابیبنظام خط ا (54)

                                  11180219.5 -61/531,114  - PCT/EP2012/067300 (31)

06.09.2011. - 06.09.2011. - 05/09/2012 (32)

US - EP - EP (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/24;F 03 G  6/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



73

٢٨٥٤٢ (11) -58

٢٠٠٦١١١١٣٠ (21)

٢٧/١١/٢٠٠٦ (22)

.ال أي اما أي تي أي دي) بروبرتلي(بیبرلي بید مودالر ریكتور 

جنوب افریقیا, جوردن ھود افیني سینتریشین١٢٦٧ار دي فلور الكي بینا فیستا بیلدینج ٣

(71)

.ي فرانسیز بیتر كیزن اسكاي لیزكي اندرسیج ، فان رانفیسوا (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة ووسیلة إلزالة الجسیمات برید خاص بمفاعل نووى (54)

                                  PCT/IB2005/051572-2004/3297 - (31)

13.05.2005. - 30.05.2004. - (32)

IB - ZA (33)

Int.Cl.8-G 21 C  3/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٤٣ (11) -59

٢٠١٤١٢١٩٣٥ (21)

٠١/١٢/٢٠١٤ (22)

اس.ایھ , ایھ جي ار ایھ جروب 

جمھوریة التشیك, استریلسكي    ٩٣٨٧١٥وفارني 

(71)

بیتر, كیجلیر (72)

(73)

سمر  احمد اللباد  (74)

ھا وطریقة لحمایة النباتاتمركبات مبیدة لآلفات و استخدام (54)

                                  PCT/CZ2013/000070-PV 2012-371  - (31)

30.05.2013. - 01.06.2012. - (32)

CZ - CZ (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/14;A 01 P  3/00;A 01 N  59/20;A 01 N  59/16 (51)

ةسن٢٠: مدة الحمایة



74

٢٨٥٤٤ (11) -60

٢٠١٤٠٥٠٨٦٨ (21)

٢٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

برایفت لیمتد) اندیا(دورف كیتال كیمیكالز 

ماھاراشترا، الھند٤٠٠٠٦٤، مومباي )دبلیو(دورف كیتال تاور، دیمونتي ستریت، أورلیم، ماالد 

(71)

سوبرامانیام، ماھیش (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

تركیب من ماده مضافھ اساسھا امین یستخدم للتحكم ببلمره الستیرین وتثبیطھا  (54)

                                  3350/MUM/2011 - PCT/IN2012/000751 (31)

29.11.2011. - 16/11/2012 (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-C 07 C  7/20;C 07 C  63/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٤٥ (11) -61

٢٠١٥٠٦٠٩٨٦ (21)

١٦/٠٦/٢٠١٥ (22)

نیوكلز سینتیفك انك   

، الوالیات المتحدة االمریكیة  ٠٢١٣٩سیدني ستریت، كامبریدج، ام اي ١٤٨

(71)

ایان دبلیون ھانتر-سیرج ار الفونتاین   (72)

(73)

كیھ الفكریھمكتب عبد الھادى للمل (74)

تعریف نظام الخطّي إلكتشاف ھدف في نظام نقل طاقة السلكي (54)

                                  738,786 /61-PCT/US2013/075264  - (31)

18.12.2012. - 16.12.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 J  7/02;H 02 J  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



75

٢٨٥٤٦ (11) -62

٢٠١٤١٢٢٠٥٠ (21)

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

لیمتد, ایشھارا سانجیو كایشا

الیابان                    ٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا, شى-اوساكا, كو-نیش, شومى-١-ایدوبورى, ١٥-٣
الیابان, اوساكا: الدولة  الیابان                المدینة

(71)

یوشیمورا، ھدیشي (72)

(73)

سھیر میخائیل رزق    (74)

تركیبھ مبیده لالفات وطریقھ لمكافحھ االفات  (54)

                                  2012-149204 - PCT/JP2013/068180 (31)

03.03.2012. - 03/03/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  47/34;A 01 P  7/02;A 01 N  57/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٥٤٧ (11) -63

٢٠١٣١٢١٨٨٥ (21)

١١/١٢/٢٠١٣ (22)

زیلیم أى بي ھولدنجز أل أل سي

الدولة  الوالیات ، الوالیات المتحدة االمریكیة١٠٦٠٤ویستشیستیر افینوى، وایت بالینس، نیویورك 
الوالیات المتحدة االمریكیة: ب . نیویورك     ص : المدینةالمتحدة االمریكیة    

(71)

موكاندیر، جورجین- الرسون، مارتن-فولیمان، الكسندر (72)

(73)

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیھ میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

طریقة للتحكم فى على االقل جزء من محطة ضخ  (54)

                                  1150548-4 - PCT/SE2012/050581 (31)

16.06.2011. - 31/05/2012 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-E 03 F  5/22;G 05 B  13/02;F 04 D  15/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



76

٢٨٥٤٨ (11) -64

٢٠١٦٠٣٠٤٩٤ (21)

٢٣/٠٣/٢٠١٦ (22)

كیھ جى. تایدتلیر مارس جى أم بى أتش اند كوس

:ب.صنرنبرج: المدینةألمانیا
ألمانیا–نرنبرج٣،٩٠٤٢٧موساكارستراس

(71)

ادلر ، جورجین- مارتن, جاكوب -اندریس ,ذیس (72)

(73)

سلوى میخائیل رزق . أ/سامیة میخائیل رزق  و. یوسف میخائیل رزق ، د. د (74)

أو التلوین ، وطریقة إلنتاجھ/ الكتابة والرسم وغیار الدوات  (54)

                                  10 2013 016 355.2 - PCT/EP2014/002461 (31)

01.10.2013. - 11/09/2014 (32)

EP - DE (33)

Int.Cl.8-C 09 D  13/00;B 42 F  17/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



77

٢٨٥٤٩ (11) -65

٢٠١٣٠١٠٠٩٥ (21)

١٧/٠١/٢٠١٣ (22)

ایمبریال اینوفیشنس لیمتد

، الیكتریك اند الیكترونیك اینجینرینج بیلدینج ، ایمبریال كویلج ، ایكسیبشن رود ، لندن اس ١٢لیفیل 
بریطانیا, )بریطانیا(ایھ زد ٧٢دبلیو

(71)

سوریشبھولى ، یوجیش -لیفینجستون ، اندریو جاى (72)

(73)

ناھد ودیع رزق  ترزى (74)

الستخدامھا فى عملیھ الترشیح الفائق الدقھ) غیر متناظره(اغشیھ غیر مثماثلھ  (54)

                                  1012080.6 - PCT/GB2011/051361 (31)

19.07.2010. - 19/07/2011 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  67/00;B 01 D  71/62;B 01 D  69/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



78

٢٨٥٥٠ (11) -66

٢٠١٤٠٥٠٧٦٨ (21)

١٣/٠٥/٢٠١٤ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة االمریكیة, امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

ھیلفیجیر ، ماتثیو- ، لویسسونى ، جینفییر  (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

بولیمرات مصاحبھ الستخدامھا كمعدالت لسلوك البارافین (54)

                                  13/710.921-61/569.990 - PCT/US2012/069120 (31)

11.12.2012. - 13.12.2011. - 12/12/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/52;C 08 G  63/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



79

٢٨٥٥١ (11) -67

٢٠١٥٠٥٠٦٧٤ (21)

٠٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

"جوزناك"جوینت ستوك كومبانى 

روسیا االتحادیة, 

(71)

- ف جیورجي فالنتینفیشكورنلو- كریتنوكوف لندري بروسفوش- ترشاك اركادي فالدیمیرفوش
تیفیتكوف فیشسلي - شیكین دیمتري بیرسوفوش- تیركینا الینا سیمولوفنا-فیدروفا الینا میخلوفنا

ریبان كونستنین جیندفیش- بافلوف اجور فاسلفیش-افیموفیش

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

منتج متعدد الطبقات ضد التزییف وطریقة إلنتاجھ (54)

                                  2012147218 - PCT/RU2013/000930 (31)

07.11.2012. - 21/10/2013 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-B 32 B  27/10;D 21 H  21/40;D 21 H  17/33 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



80

٢٨٥٥٢ (11) -68

٢٠١٢٠٣٠٤٢٣ (21)

١١/٠٣/٢٠١٢ (22)

یونیلیفر بى ال سى

واى ،  داى ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا, ، انجلترا

(71)

سیدیبتا جوش داستیدار-اربیتا فاتاشاریا- مایا تریزا ساجى-فیدوال ایر- سورش سامبامورثى جایارامان (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

عملیة لتحضیر جزئ مضاد للمیكروبات (54)

                                   7 / 09175488-2222MUM 2009 - PCT/EP2010/062618 (31)

10.11.2009. - 24.09.2009. - 30/08/2010 (32)

IN - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/26;A 01 N  43/40;A 61 K  8/26;C 11 D 3/48;C 01 B
33/44;C 09 C  1/42;C 11 D  3/12;A 61 Q  17/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



81
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٢٠١٤٠٤٠٦٣٣ (21)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

ادنسیس جي ام بي اتش

المانیا, درشیدین٦٥٠١١٢٩اندیستریستریس 
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جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  

المانیا, مانشین٨٠٦٨٦سي و٢٧ھانزاسترابي 
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ناھد ودیع رزق ترزى (74)
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١٢/٠٣/٢٠١٢ (22)

اورتلوف انجینیرز  لیمیتد

الوالیات المتحدة االمریكیة, )امریكا(٧٩٧٠١، میدالند ، تى اكس ٢٠٠٠وال ، سویت . ودبلی٤١٥
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١٧/٠١/٢٠١٣ (22)

إیمبریال إینوفیشنس لیمتد

، إلیكتریك اند إلیكترونیك إینجینرینج بیلدینج ، إیمبریال كویلج ، إیكسیبشن رود ، لندن إس ١٢لیفیل 
بریطانیا, )یابریطان(إیھ زد ٧٢دبلیو
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بھولى ، یوجیش سوریش- لیفینجستون ، اندریو جاى- جیمینز سولومن ، ماریا فیرناندا (72)
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ناھد ودیع  رزق ترزى (74)
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ایھ. بي. سایبم اس

إیطالیا, سان دوناتو میالنو٢٠٠٩٧-اي- ٦٧. یا فیا مارتیري دي سیفالون
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كارلیسي، لینو- افاجلیانو، اوغو (72)
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٠٧/١١/٢٠١٢ (22)

سایبم ا س بي ایھ

إیطالیا, سان دوناتو میالنو٦٧. فیا مارتیري دي كیفالونیا 

(71)

جیوفاني. مساري - ماتیو. سكاربا (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)
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اینجینیرینج-اكمي"جوینت ستوك كومباني 
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جورج ایلیتش   , توشینسكي  (72)
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٢٨/٠٤/٢٠١٤ (22)

شركھ بریطانیھ محدوده المسئولیھ-اى تى اى سكوتالند لیمتد

بریطانیا, ال بي  ٢٢ویست جورج ستریت ، جالسجو سترثكالید جي ال١٩١

(71)

ستیفینسون ن اندرو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

اجسام انبوبیھ و طرق لتكوینھا (54)
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٠٣/٠٦/٢٠١٥ (22)

ھانسا میدیكال برودكتس انك

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٤٦٠٣٢تي اتش ستریت كارملیندیانبولیس اندیانا ١٠٦ویست ٢٠٠٠
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براد اتش, كوین -اریك دي  , بلوم (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

أنبوب داخل الرغامي یتضمن قنیات خارجیة وداخلیة (54)
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٢٨٥٦٢ (11) -78

٢٠١٥٠٤٠٦٢٤ (21)

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

سعودي بیزك اندیستریز كوروبوریشن

المملكة العربیة السعودیة, الریاض٥١٠١١١٤٢٢بي او بوكس 

(71)

- القوتاني عبدهللا-ازام شھید-الیاس عبد الجلیل- ھارف ماركو-میسوینكل اندریاس-میللر ویلفیجانج
بولیت ھینز-وول انینا- كوھرام شاھیذدا
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ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

عملیة اولیجمرة االیثلین (54)
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سوني كوربوریشن

الیابان, .الیابان١٠٨٠٠٧٥كو ، طوكیو ، –، كونان ، میناتو ١-٧-١

(71)

ساتو كازیوشي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز لمعالجة الصور وطریقة لمعالجة الصور (54)
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١٠/٠٥/٢٠١٥ (22)

لندا-سعودي بیزك اندستریز كوروبوریشن

المملكة العربیة السعودیة المانیا, ١١٤٢٢الریاض٥١٠١ص ب بوكس 

(71)

وینكلر -تیب كارستین-فریتز بیتر-االوتیب سلطان-موسي فؤاد-ازام شھید-میسوینكل اندریاس
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ناھد ودیع رزق (74)
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التیك ، إنك
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تیمونس ریبیكا ایھ- بیكر باتریك-ھینري بینجامین- لوفیل الیسون  - میكیني كیل   (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

أنظمة وطرق لتحلیل أعالف حیوانیة (54)
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١٠/٠٨/٢٠١٤ (22)

شاینا إكس دى الیكتریك كو لیمتد

الصین, جمھوریة الصین الشعبیة٧١٠٠٧٥تانجزینج رود، زیان، شانزى ٧رقم 
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زانج، كیانج- سو، جوفانج- دینج، ھوجزیانج (72)
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حافظیوسف دمحم (74)
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(21)2004060041 -1

(22)٠٨/٠٦/٢٠٠٤

موتوروال موبیلتى اى ان سى (71)

سمر احمد اللباد(74)

طریقة مزامنة  لمجموعتین من البیانات فى نظام اتصاالت السلكى (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
موتوروال موبیلتى اى ان سى :ــنمـ

ي:الـــى دنجز ال ال س ى ھول ل تكنولوج جوج
20/02/2018 :بـتاریخ

(21)2007030292 -2

(22)١٨/٠٣/٢٠٠٧

بیكر ھیوز انكوربوریتد - بي جیھ سیرفیسز كومبانى(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

ھاز صمام أمان تحت األرضطریقة وج(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بیكر ھیوز انكوربوریتد -بي جیھ سیرفیسز كومبانى:مـــن
د:الـــى وز انكوربوریت ر ھی بیك

11/02/2018 :بـتاریخ

(21)2008010157 -3

(22)٢٨/٠١/٢٠٠٨

ى اندستریز اوھایو انك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیةبى بى ج(71)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

تركیب زجاج أخضر (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى اندستریز اوھایو انك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة:مـــن

ى:ىالـــ ى ف ى دى اى س ھ ب ترو اس ای فی
19/02/2018 :بـتاریخ
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(21)2010091513 -4

(22)٠٨/٠٩/٢٠١٠

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركھ متحده(71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة(74)

منتج عاكس              (54)

ة نقل الملكی:التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركھ متحده:مـــن
ى:الـــى ى دى إى إس ف ھ ب ترو إس إی فی
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(22)٠٦/٠٢/٢٠١١

ذ میدسینز كومباني  - ھوسبیرا انك(71)

براءاتوكیل-ھدى سراج الدین (74)

تركیبات صیدلیھ و طرق النتاجھا بتركیزات منخفضھ من الشوائب   (54)
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ذ میدسینز كومباني (71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

تركیبات صیدلیھ و طرق لتثبیتھم(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركھ امریكیھ  مساھمھ- ذ میدسینز كومباني  :مـــن
ار:الـــى ى ف ھشیس ى ای ى اس ب ماسییتیس
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(22)٠٣/١٠/٢٠١١

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

CCR٣مستبدالت بیبریدین كمضادات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش:مـــن
ك:الـــى ت إن الكاھیس

06/02/2018 :بـتاریخ
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(22)١٤/٠٦/٢٠١٢

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

ذات غشاء سیلیكون رقیق ذات غشاوه محسنھ وطرق لصنعھا خلیھ شمسیھ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

21/02/2018 :بـتاریخ

(21)2012091650 -9

(22)٢٥/٠٩/٢٠١٢

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

اغلفھ تحكم شمسیھ ذات طبقھ فلزیھ غیر مستمره(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ى دى ا:الـــى ھ  ب ترو  اس ای ىفی ى ف ى س

20/02/2018 :بـتاریخ
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(21)2012091667 -10

(22)٢٧/٠٩/٢٠١٢

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركھ مساھمھ(71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

مراه ذات طالءات عاكسھ على سطح اول وسطح ثاني معاكس(54)
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ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

22/02/2018 :بـتاریخ

(21)2013020340 -12

(22)٢٨/٠٢/٢٠١٣

فیترو إس إیھ بى دى إى إس فى -ستریز اوھایو انكبى بى جى  اند(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

زجاج ذي إنفاذیة عالیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو إس إیھ بى دى إى إس فى - بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ترو إس:الـــى فی ى ى دى إى إس ف ھ ب إی

18/02/2018 :بـتاریخ



95

(21)2013040551 -13

(22)٠٢/٠٤/٢٠١٣

ذا میدسینز كومباني(71)

ھدى سراج الدین(74)

تحتوي علي عوامل مضاده للجراثیمCLEVIDIPINEتركیبات مستحلب (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ذا میدسینز كومباني:ـــنم

ھ:الـــى ى ای ى اس ب ى فارماسییتیس شیس
06/02/2018 :بـتاریخ

(21)2013040708 -14

(22)٢٤/٠٤/٢٠١٣

یو و انك ابي بي جي اندستریز اوھ(71)

مكتب عبد الھادى (74)

المرایا الشمسیةعملیة تغلیف بستارة كھربائیًا لتغلیف (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
یو و انك ابي بي جي اندستریز اوھ:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ

(21)2013060976 -15

(22)٠٦/٠٦/٢٠١٣

یو و انكبي بي جي اندستریز اوھ(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

مرآة شمسیة مقاومة للتأكل(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بي بي جي اندستریز اوھیو و انك:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ



96

(21)2013081284 -16

(22)٠٦/٠٨/٢٠١٣

یو و انك ابي بي جي اندستریز اوھ(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

زجاج داكن لضمان الخصوصیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
یو و انك ابي بي جي اندستریز اوھ:مـــن
ترو  ا:الـــى ىفی ى ف ى دى اى س ھ  ب س ای

13/02/2018 :بـتاریخ

(21)2013121972 -17

(22)٢٤/١٢/٢٠١٣

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

للملیكھ الفكریھ-مكتب عبد الھادى (74)

ماده عاكسھ تشتمل على طبقھ كاثودیھ ذوابھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ

(21)2014071112 -18

(22)٠٢/٠٧/٢٠١٤

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركھ متحده(71)

فكریھعبد الھادى للملكیھ ال(74)

او ابعاثیھ حراریھ منخفضھ / و , سطح املس , زجاج مغلف لھ مقاومھ طبقیھ منخفضھ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركھ متحده:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

25/02/2018 :بـتاریخ



97

(21)2015081348 -19

(22)٢٧/٠٨/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة(74)

.خلیة شمسیة مزودة بطبقة أكسید موصل ُمشابة انتقائیاً وطریقة لصنعھا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:نمـــ

ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی
18/02/2018 :بـتاریخ

(21)2015081349 -20

(22)٢٧/٠٨/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ،شركة مساھمة(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

.أغلفة تحكم شمسي توفرامتصاص أو لون متزاید (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ،شركة مساھمة:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ ب ترو اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ

(21)2015091370 -21

(22)٠١/٠٩/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك (71)

مكتب عبد الھادى للملكیةالفكریھ(74)

.خلیة فلطائیة ضوئیة لھا غالف غیر عاكس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك :مـــن
ى دى:الـــى ھ  ب ترو  اس ای فی ى ى ف اى س

19/02/2018 :بـتاریخ



98

(21)2015091442 -22

(22)٠٩/٠٩/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

طالءات زجاج مقسى وغیر مقسى لھا خصائص ضوئیة ممیزة مماثلة(54)

كیة نقل المل:التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك :مـــن
ى:الـــى ى دى إى إس ف ھ ب ترو إس إی فی

15/02/2018 :بـتاریخ

(21)2015091443 -23

(22)٠٩/٠٩/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

أو احتجاز الضوء/أنماط على زجاج لنفاذ الضوء و(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ

(21)2015101612 -24

(22)٠٥/١٠/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

سیلیكا مرتفعة نسبة األكسدة واالختزال عند محتوى حدید مرتفع - جیر- أنواع زجاج من صودا(54)
.ومنخفض وطرق لعملھا

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ندستریز اوھایو انكبى بى جى  ا:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

20/02/2018 :بـتاریخ
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(21)2015121937 -25

(22)٠٩/١٢/٢٠١٥

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك (71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة(74)

.قیاس تداخل بصرى منخفض التماسكتصنیع زجاج یتضمن تجمیعة (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك :مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

19/02/2018 :بـتاریخ

(21)2016111883 -26

(22)١٧/١١/٢٠١٦

زوج برانش-نجري كفتبلرون ھ(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

إزالة لوح زجاجي(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
زوج برانش- بلرون ھنجري كفت:مـــن
د:الـــى یونال لیمت رون انترناش بل

25/02/2018 :بـتاریخ

(21)2017030559 -27

(22)٣٠/٠٣/٢٠١٧

روان سعد الخولي-رحمة صالح الدین عمر دمحم حمودة(71)

(74)

المسطرة المتفككھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
روان سعد الخولي-رحمة صالح الدین عمر دمحم حمودة:مـــن
ودة:الـــى د حم ر محم دین عم الح ال ة ص رحم

14/02/2018 :بـتاریخ



100

(21)2011122144 -28

(22)٢٥/١٢/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ- .  تترالوجیك فارماسوتیكالز كورب (71)

سمر اللباد (74)

SMACمحاكي (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ركھ مساھمھ امریكیھش- .  تترالوجیك فارماسوتیكالز كورب :مـــن
ى دى:الـــى ى ال ت و ك ت ی ك بیرنابان ترا لوجی ت

07/02/2018 : بـتاریخ
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(21)2008010053 -1

(22)//

(71)) (   .) (   

(74)   

(54)     BRP

 :  
:) ( .) (   
:         

: 19/02/2018

(21)2009121816 -2

(22)//

(71)   . -   . 

(74)  

(54)     

 :  
:   .  -   . 
:    

: 11/02/2018

(21)2010030435 -3

(22)//

(71) 

(74)   

(54)   

 :  
: 
:    

: 12/02/2018
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(21)2011030492 -4

(22)//

(71)   

(74)  /   

(54)  

 :  
:   
:     -   

: 06/02/2018

(21)2012050955 -5

(22)//

(71)   

(74)  

(54)     

 :  
:    -   
:   

: 07/02/2018

(21)2013091519 -6

(22)//

(71)    

(74)

(54)      

 :  
:    
:    -    

: 13/02/2018
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(21)2013101628 -7

(22)//

(71)    

(74)

(54)    

 :  
:    
:    -     

: 15/02/2018

(21)2014010113 -8

(22)//

(71)    

(74)

(54)    

 :  
:    
:     -     

: 13/02/2018

 (21)2015060944 -9

(22)//

(71)  

(74)    

(54)     

 :  
:  
:          

: 28/02/2018
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(21)2015122070 -10

(22)//

(71)  

(74)   

(54)    

 :  
:  
:          

: 26/02/2018



106

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



107

2009060855 (21) -1

٠٧/٠٦/٢٠٠٩ (22)

بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش

المانیا

(71)

كینازولین بھا استبدال مفیدة لعالج اضطرابات فرط ] c-٢، ١[داي ھیدرو إمیدازو -٣، ٢مشتقات 
الخلوي واألمراض المتعلقةالتكاثر 

(54)

شركة سماس للملكیة الفكریة-ھالة وحید احمد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2009081222 (21) -2

١٢/٠٨/٢٠٠٩ (22)

میدالند كومبانى- دانیالز  - أرتشر  

لمتحده االمریكیھالوالیات ا-٦٢٥٢٦إیست فاریز بارك واى ، دیكاتور ، إلینوى ٤٦٦٦

(71)

عوامل مساعدة و طرق الستعمالھا (54)

محمود رجائى الدقى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2009121938 (21) -3

٣٠/١٢/٢٠٠٩ (22)

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد

، الیابان٥٤١- ٠٠٤٥اوساكا -كو -كوم ، شو - ٤دوشوماشى ١-١

(71)

مستحضر صلب یشمل الوجلیبتین وھیدروكلورید میتفورمین (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



108

2014071170 (21) -4

١٥/٠٧/٢٠١٤ (22)

معھد بحوث البترول

جمھوریة مصر - القاھره -مدینة نصر-حي الزھور- شارع أحمد الزمر١-معھد بحوث البترول
عربیةال

(71)

رمال تكسیر مبتكرة كدعامات في  عملیة التكسیر الھیدرولیكي لآلبار البترولیة من الرمال البیضاء 
المصریة

(54)

خالد على عبد الظاھر (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



109

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



110

2017040622 (21) -1

١١/٠٤/٢٠١٧ (22)

فینسنت. داریل إل- فینسنت. الري دبلیو

، ٧٧٣٨٠، ذا وودالندز، تي إكس ٨٢١٠، سویت ٢، لیفیل ٨سیكس باینز درایف، بیلدینج ٩٥٩٥
الوالیات المتحدة االمریكیة

(71)

جھاز وطریقة لتجمیع، قیاس، ومراقبة سالمة وصالت األنابیب المیكانیكیة (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017040634 (21) -2

١٣/٠٤/٢٠١٧ (22)

. أیھ. زیومیكس جروب، إس

مونكادا ، ٤٦١١٣- ، بولیجونو إندستریال مونكادا تریبل آي فالینسیا إي ٢بواسطة مولي نمبر 
اسبانیا

(71)

عصارة اتوماتیكیة محسنة لھا وحدة عصر كاملة متصلة داخلیا بواسطة دعم مستقل عن وحدة تشغیل (54)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



111

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



112

(21)2011010093 -1

(22)١٦/٠١/٢٠١١

برونوفـا بیوفارما نورج ا س(71)

لیساكر ، النــرویج١٣٦٦-، ان  ٦فولسفین 

دة تحتوى على الدھون الستخدامھا كعامل مكمل غذائى او كدواءماده كبریتیھ جدی(54)

مكتب نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومشاركو ـ حسان حسن (74)

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



113

بیان
ألحكام قانون حمایة حقوق ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



114

23677 (11) -1

2005010009 (21)

ى لالطفاء اآللى للسیاراتجھاز ونظام كھرومیكانیك (54)

سمیر السید عبد العزیز غنیم      (71)

(74)

25138 (11) -2

2009030422 (21)

جھاز نزع الكبریت من غاز العادم (54)

میتسوبیشى ھیتاشى بور سیستمز ال تى دى      (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

25236 (11) -3

2008020319 (21)

مركز معبا لتحضیر مرق ، حساء ، صلصلھ ، صلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل ، 
ویحتوى المركز زانثان وصمغ جار (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

25839 (11) -4

2008081352 (21)

مستحلبات بھا عوامل دمج وطرق تكوینھا (54)

أي ان سي     . ھالیبورتون اینیرجي سیرفیس  (71)

سمر احمد اللباد (74)



115

25913 (11) -5

2006080791 (21)

مشتقات بنزوبیران مفیده فى عالج اضطراب انتظام النبض  (54)

نیسان كیمیكال اندستریز لیمتد      (71)

أو سلوى میخائیل رزق/أو سامیة میخائیل رزق و /سھیر میخائیل رزق و (74)

26010 (11) -6

2008071211 (21)

جھاز لدورات انبوبیة فلورسنتیة (54)

تى دى الیت سویدن ایھ بى      (71)

شركة ابو ستة (74)

26240 (11) -7

2010071275 (21)

نظام وطریقھ لتسویق منتجات التجمیل (54)

سى     , یاوین , شین  (71)

ھشام رءوف محمود بیومى (74)

26460 (11) -8

2009020190 (21)

أسفلتیة لثقب بئر واستعماالتھا) درجات میل ( طرق وجھاز لتحلیل مماالت  (54)

یراد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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27135 (11) -9

2012091526 (21)

دقھطریقة استعمال دالھ نقل مستشعر زلزالي لتصویر زلزالى بالغ  ال (54)

فى   ،  شركھ  مساھمھ  مؤلفھ وقائمھ طبقا لقوانین ھولندا     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

27506 (11) -10

2013061024 (21)

تصور ثالثي االبعاد لتشكیل أرضي (54)

ك جرافیكس كوربوریشن     الندمار (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

27975 (11) -11

2012081436 (21)

كابل دائم لمضخات قابلة للتشغیل المغمور في تطبیقات آبار النفط  (54)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)
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بیان
بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة حقوق 

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2006080792 (21) -1

٢٣/٠٨/٢٠٠٦ (22)

amino alcoholمركب امینو كحولي  (54)

SANKYO COMPANY LIMITED, (71)

شركھ ابوستھ وشركاه للخدمات االداریھ و االستشاریھ (74)

2007080842 (21) -2

١٢/٠٨/٢٠٠٧ (22)

مشتقات بیبریدین مضادة للبكتریا (54)

ASTRAZENECA AB (SWEDEN) (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2011081306 (21) -3

٠٣/٠٨/٢٠١١ (22)

مركبات مبیده لالفات    (54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2012010105 (21) -4

١٨/٠١/٢٠١٢ (22)

انتشال السفن الغارقھ فى البحار (54)

Shawky Zaky Abd El-Rahman kilany (71)

شوقى ذكى عبدالرحمن كیالنى (74)
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2012030465 (21) -5

١٨/٠٣/٢٠١٢ (22)

استخدام مضاد مستقبلھ افیونیھ المفعول الضطرابات المسالك المعدیھ المعویھ (54)

ADOLOR CORPORATION (71)

سونیا فائق فرج (74)

2012040736 (21) -6

٢٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

MEKكمثبطات متجانسة مفیدة - مشتقات سلفونامید حلقیة غیر (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین  (74)

2013010030 (21) -7

٠٦/٠١/٢٠١٣ (22)

.محرك توربینى بھ وحده توربین احتراق (54)

Mustafa Mohamed Magdi Ahmed Ezzuldeen (71)

(74)

2014071150 (21) -8

١٠/٠٧/٢٠١٤ (22)

او حفر ُحفَر االبار/ طریقھ ونظام لتخطیط و (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمراحمد اللباد (74)
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2014071193 (21) -9

٢٠/٠٧/٢٠١٤ (22)

MGLU٢/٣مساعدات  (54)

ELI LILLY AND COMPANY (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

2015010023 (21) -10

٠٦/٠١/٢٠١٥ (22)

معجون الفرشاة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015081297 (21) -11

٢٠/٠٨/٢٠١٥ (22)

.أداة لحمل عضو إنزالق لإلستخدام مع شفرة حالقة (54)

(71)

عمرو الدیب  (74)

2015122039 (21) -12

٢٤/١٢/٢٠١٥ (22)

أستخراج الیورانیوم من حجارة البطاریات  (54)

Mohamed Sayed Sayed Abaas Farg (71)

(74)
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2016010085 (21) -13

١٨/٠١/٢٠١٦ (22)

مداواة اختالل التنسج الظاھري باستخدام الكركومین الموضعي (54)

Mennat Allah Zakaria Zakaria Abd El Gafour (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

2016010087 (21) -14

١٨/٠١/٢٠١٦ (22)

السرنجھ الغیر مؤلمھ (54)

Aly Mohammed Aly Mohammed (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

2016020194 (21) -15

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

تركیبة طبیعیة مضادة لألكسدة لعالج ثقب األوزون (54)

Mohamed Wael Mohamed Khattab Fayed (71)

جامعة االسكندریھ (74)

2016020201 (21) -16

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

قطار امن (54)

Girgis nabil girgis (71)

(74)
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2016020244 (21) -17

١٧/٠٢/٢٠١٦ (22)

قلم صابع (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

2016020245 (21) -18

١٧/٠٢/٢٠١٦ (22)

اللوحة البصمیة  (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

2016020271 (21) -19

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

غاز مضاد لالكسدة لعالج تلوث الھواء (54)

Mohamed Wael Mohamed Khattab Fayed (71)

جامعھ االسكندریھ (74)

2016020294 (21) -20

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

الرافعة أو الناقلة او الید المتحركة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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2016020296 (21) -21

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

المطرحة اآللیة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020298 (21) -22

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

التربیعة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020299 (21) -23

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

شیالة أطعمة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020302 (21) -24

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

الكعابة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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رفض-استدراك 
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باعتباره مرفوض وحیث ٢٠١٥یولیو بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٢/ ٠٠٦٧١رقم  الطلبتم النشر عن 1- 
ان صاحب الشأن قدم التماس وتم مخاطبتھ بتصحیح الشكل القانونى تقدیم تظلم لذا تم شطب الطلب من قائمة 

-:الرفض وبیانات الطلب ھى 

(21)2012040671

(22)١٠/٠٤/٢٠١٢

اوكسیندول- طرق تخلیقیھ لمركبات سبیرو (54)

زینون فارماسیوتیكالز انك(71)

ھ)٧٤( یر وھب ازم من ح
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استدراك    
كأن لم یكن
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باعتباره كأن لم یكن ٢٠١٥فبرایر بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٤/ ٠٠٦٦٥رقم  الطلبتم النشر عن 1- 
-:وحیث ان صاحب الشأن قدم التماس لذا تم شطب الطلب من قائمة كأن لم یكن وبیانات الطلب ھى 

(21)2014040665

(22)٢٨/٠٤/٢٠١٤

نموذج لتشفیر المعلومات الرقمیة على السطح ، وطرق تعلیم وإعادة إضافة(54)

ایة.سیكبا ھولدینج اس (71)

رزي)٧٤( ع رزق ت د ودی ناھ

باعتباره كأن لم یكن ٢٠١٥یونیھ بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٤/ ٠١٢٦٤رقم  الطلبتم النشر عن2-
لذا تم شطب الطلب من قائمة وتم مخاطبتھ بتصحیح الشكل القانونى تقدیم تظلم وحیث ان صاحب الشأن قدم التماس

-:كأن لم یكن وبیانات الطلب ھى 

(21)2014081264

(22)٠٦/٠٨/٢٠١٤

عملیة لتخلیق الكحوالت(54)

إس/ھالدور توبسوى إیھ(71)

ركاه)٧٤( دقى و ش ائى ال رج
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وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠٠(العدد رقم ٢٠١٨ابریلعدد 
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فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  س٢٠١٨مارسب ار ١-- -والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  ٢٩- --- ------ ----------------٢٠١٨مارسب

انتقال الملكی- ان  ٦٤----- -- --------------------------------ةــــــــــــــب

٦٦------------------------------------------------------------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

٦٩-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

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

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

٧٧

ان - اتبی ة علبالطلب وق المترتب ت الحق ى انقض ا وفقالت انون حمـًایھ ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
----------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٨٢

٨٩----------------------------------------------------------------مقبولاستدراك -

٩١------------------------------------------------------------------نقل ملكیةاستدراك -



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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



iv

 
ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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بیان

٢٠١٨التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 



2

٢٠١١٠٩١٥٥٠ (21) -1

١٨/٠٩/٢٠١١ (22)

NTT DoCoMo, Inc- japan (71)

Kishiyama, Yoshihisa-Taoka, Hidekazu-Sawahashi, Mamoru (72)

الدقي- محمود رجائي  (74)

مول و طریقھ لالتصال الالسلكىجھاز محطھ قاعده رادیو وجھاز محطھ مح (54)

 2009-063594 -  PCT/JP2010/054397 (31)

16/03/2009 - 16/03/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 J  1/00;H 04 W  6/28;H 04 J  99/00;H 04 J  11/00 (51)

٢٠١٣٠٦٠٩٤٣ (21) -2

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION -japan (71)

MORIGAMI, Yoshitaka-TANAKA, Junichi-IKEDA Masaru (72)

ناھد ودیع رزق  (74)

اداة لمعالجة صورة وطریقة لمعالجة صورة (54)

2010-272907-2011-004392-2011-045651-2011-117558 -
PCT/JP2011/077954

(31)

07.12.2010. - 12.01.2011. - 02.03.2011. - 26.05.2011. - 02/12/2011 (32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  07/26 (51)
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٢٠١٤٠٥٠٨٢٧ (21) -3

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

ESCO CORPORATION-USA (71)

JOHNSTON, Christopher, A-CONKLIN, Donald, M-ROSKA, Michael, B-
ROSSI, William, D-STANGELAND, Kevin, S

(72)

سمر احمد اللباد (74)

مجموعھ مانعھ لالھتراء (54)

61/563,448 -61/720,928  - PCT/US2012/065689 (31)

23.11.2011. - 31.10.2012. - 16/11/2012 (32)

US-US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

٢٠١٤٠٦٠٨٨٧ (21) -4

٠٣/٠٦/٢٠١٤ (22)

مصر- لمعھد بحوث البترو (71)

جھاد جنیدي دمحم- تامر عوض السید علي- إیھاب مصطفى عبد القوي زاید (72)

خالد على عبد الظاھر (74)

متراكبات جدیدة من مركب قاعده شیف جدید متجانس الحلقة مع بعض ایونات العناصر االنتقالیة 
وتطبیقاتھا البیولوجیھ

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 N  27/00;C 07 C  409/02;C 07 C  251/02 (51)
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٢٠١٠٠٦١٠٤٢ (21) -5

١٧/٠٦/٢٠١٠ (22)

optis wireless technology LLC- USA (71)

JOHANSSON, Anders-HEDLUND, Leo (72)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقھ ونظام فى نظام االتصاالت عن بعد (54)

61/015,347 - PCT/SE2008/051275 (31)

20.12.2007. - 07/11/2008 (32)

US -SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  72/04 (51)

٢٠١١٠١٠٠٥١ (21) -6

١٠/٠١/٢٠١١ (22)

1- FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V- GERMANY

2- VOICEAGE CORPORATION - CANADA

(71)

BESSETTE, Bruno-FUCHS, Guillaume-NEUENDORF, Max-SCHULLER,
Gerald-GEIGER, Ralf-MULTRUS, Markus-GRILL, Bernhard-GOURNAY,
Philippe

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

مشفر وحده فك شفره صوتیھ لتشفیر اطارات عینھ اشارات صوتیھ (54)

08017661.3-PCT/EP2009/004015-61/079,862-61/103,825 (31)

08.10.2008. - 04.06.2009. - 11.07.2008. - 08.10.2008 (32)

EP - EP - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 L  19/02;G 06 F  17/4;G 01 L  19/14 (51)
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D1٢٠١١٠٩١٥٥٠ (21) -7

١٨/٠٩/٢٠١١ (22)

NTT DoCoMo INC - JAPAN (71)

SAWAHASHI, Mamoru-KISHIYAMA, Yoshihisa-TAOKA, Hidekazu (72)

محمود رجائى الدقى (74)

سلكىجھاز محطھ قاعده رادیو وجھاز محطھ محمول و طریقھ لالتصال الال (54)

2009-063594 - PCT/JP2010/054397 (31)

16.03.2009. - 16/03/2010 (32)

JP- JP (33)

Int.Cl.8-H 04 J  11/00 (51)

٢٠١١١٢٢١٢٠ (21) -8

١٩/١٢/٢٠١١ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) - Sweden (71)

SUSITAIVAL, Riikka-WAGER, Stefan-OSTERGAARD, Jessica (72)

ترزيناھد ودیع رزق (74)

طرق وترتیب في نظم اتصال السلكي (54)

61/221,179 - PCT/SE2010/050113 (31)

29.06.2009. - 02/02/2010 (32)

US -SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  72/04;H 04 W  74/08;H 04 W  72/12 (51)
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٢٠١٢٠٣٠٥٢٦ (21) -9

٢٢/٠٣/٢٠١٢ (22)

SAIPEM S.P.A -ITALY (71)

CHIODINI, Carlo-MOCERI, Liborio-HUOT, Emmanuel (72)

سمر احمد اللباد (74)

او استعاده خط انابیب تحت الماء من سفینھ راسیھ، وسفینھ راسیھ / طریقھ وتجمیعھ رفع الخالء و
مزوده بتجمیعھ الرفع ھذه

(54)

MI2009A001639 - PCT/IB2010/002403 (31)

25.09.2009. - 27/09/2010 (32)

IT -IB (33)

Int.Cl.8-B 63 B  27/08;F 16 L  01/20;B 66 D  01/26;B 66 C  23/52 (51)

٢٠١٢٠٤٠٧٧٨ (21) -10

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

TECHNIP FRANCE- FRANCE (71)

SIMON, Yvon-LAUGIER, Jean-Paul (72)

للملكیة الفكریة- مكتب عبد الھادى  (74)

طریقھ وتركیب ذو عالقھ لتجزئھ تدفق الغاز المتصدّع للحصول على قطع غني باالثیلین و تدفق 
وقود

(54)

57537 09 - PCT/FR2010/052290 (31)

27.10.2009. - 26/10/2010 (32)

FR- FR (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/02;C 10 G  70/04 (51)
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٢٠١٢٠٤٠٧٨٠ (21) -11

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.-
HOLLAND

(71)

MATZAKOS, Andreas Nicholas-CHIN, Robert Wing-Yu-UEHARA-
NAGAMINE, Ernesto-AYIRALA, Subhash Chandra Bose

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

و طرق حقن المیاهانظمھ (54)

61/257.308 - PCT/US2010/054617 (31)

02.11.2009. - 29/10/2010 (32)

US- US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/40 (51)

٢٠١٢٠٥٠٨٢٤ (21) -12

٠٦/٠٥/٢٠١٢ (22)

CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS S.A -PORTUGAL (71)

MAGALHAES MENDES, Adelio Miguel (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

مفاعل غشائي حفزي لضخ الھیدروجین او االكسجین كھروكیمیائیا وتطبیقاتھ  (54)

104812 - PCT/IB2010/055045 (31)

06.11.2009. - 05/11/2010 (32)

PT- IB (33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/24;H 01 M  8/06;C 07 C  209/02 (51)



8

٢٠١٢٠٦١٠٣٧ (21) -13

٠٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A.- ITALY (71)

CEREDA, Giuseppe-DAGHINI, Guido Luigi (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

اطار لعجلھ عربھ حمل ثقیل (54)

MI2009A 002175 -61/300,619  - PCT/IB2010/055739 (31)

11.12.2009. - 02.02.2010. - 10/12/2010 (32)

IT - US- IB (33)

Int.Cl.8-B 60 C  9/00;D 07 B  1/06;B 60 C  9/22;B 60 C  9/20 (51)

 D1٢٠١٣٠٦٠٩٤٢ (21) -14

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION - JAPAN (71)

SATO, Kazushi (72)

رزيناھد ودیع رزق ت (74)

جھاز معالجة صورة و طریقة لمعالجة صورة (54)

2010-275116 -2011-049992  -PCT/ JP2011/073657 (31)

09.12.2010. - 08.03.2011. - 14/10/2011 (32)

JP- JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/30 (51)
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 D1٢٠١٣٠٦٠٩٤٣ (21) -15

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION - JAPAN (71)

MORIGAMI, Yoshitaka-TANAKA, Junichi-IKEDA, Masaru (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

اداة لمعالجة صورة وطریقة لمعالجة صورة (54)

2010-272907-2011-004392-2011-045651-2011-117558-
PCT/JP2011/077954

(31)

07.12.2010. - 12.01.2011. - 02.03.2011. - 26.05.2011. - 02/12/2011 (32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  07/26 (51)

٢٠١٣٠٦٠٩٦٩ (21) -16

٠٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.-USA (71)

DELLINGER, Joseph, A.-ETGEN, John, T.-OPENSHAW, Graham (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

إكتساب زلزالى باستعمال مصدر زلزالي ذو نطاق ترددى صغیر (54)

61/423,962  - PCT/US2011/065616 (31)

16.12.2010. - 16/12/2011 (32)

US- US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/00 (51)



٢٠١٣٠٦١٠٩٩ (21) -17

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

ENI S.P.A.-ITALY (71)

DI RENZO, Domenico Antonio-ANDREUSSI, Paolo (72)

سمر احمد اللباد (74)

فصل اثنین من األطوار القابلة لالمتزاج بالمائع لالستخدام في تطبیقات أسفل البئر (54)

MI2010A 002451 - PCT/EP2011/074190 (31)

29.12.2010. - 28/12/2011 (32)

IT- EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  17/02;E 21 B  43/34;C 10 G  33/06;B 01 D  17/04 (51)

٢٠١٣٠٦١١٠٠ (21) -18

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

ENI S.P.A.-ITALY (71)

DI RENZO, Domenico Antonio-ANDREUSSI, Paolo (72)

سمراحمد اللباد (74)

یط أطوار غیر قابلة لالمتزاج ذي كثافة ُمحددةجھاز فصل التحام لخل (54)

MI2010A 002450  - PCT/EP2011/074194 (31)

29.12.2010. - 28/12/2011 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  17/02;E 21 B  43/34;C 10 G  33/06;B 01 D  17/04 (51)

10
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٢٠١٣٠٧١١٧٧ (21) -19

١٦/٠٧/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - GERMANY

(71)

KUNTZ, Achim-DISCH, Sascha-BAECKSTROEM, Tom (72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

تشفیر وفك تشفیر أوضاع فتحة لألحداث فى إطار إشارة صوتیة (54)

61/433,803  - PCT/EP2012/050613 (31)

18.01.2011. - 17/01/2012 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/14 (51)

٢٠١٤٠١٠٠٩١ (21) -20

٢١/٠١/٢٠١٤ (22)

BEIJING JINGDONG SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY CO,
LTD. - CHINA

(71)

TAN, Yaohua-LIU, Xiaofei-LIU, Yuanhong-LIU, Junyu (72)

محمود رجائى الدقى (74)

طریقة و نظام لعرض نتیجة البحث عن سلعھ  (54)

201110205665.2 - PCT/CN2012/076996 (31)

21.07.2011. - 15/06/2012 (32)

 CN - CN (33)

Int.Cl.8-G 06 F  14/30 (51)
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٢٠١٤٠١٠١٠٩ (21) -21

٢٣/٠١/٢٠١٤ (22)

SAINT-GOBAIN ISOVER - FRANCE (71)

JAFFRENNOU, Boris-OBERT, Edouard (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبة تغریة لصوف معدنى مكون أساسا من مالتیتول ومنتجات عازلة یتم الحصول علیھا (54)

1102369 - PCT/FR2012/051787 (31)

27.07.2011. - 27/07/2012 (32)

 FR - FR (33)

Int.Cl.8-D 06 M  15/03;C 03 C  25/32 (51)

D1٢٠١٤٠٥٠٨٢٧ (21) -22

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

ESCO CORPORATION- USA (71)

CONKLIN, Donald, M-STANGELAND, Kevin, S-JOHNSTON,
Christopher, A-ROSSI, William, D-ROSKA, Michael, B.

(72)

اللبادأحمد سمر (74)

مجموعة مانعة لإلھتراء (54)

61/563,448 -61/720,928  -PCT/ US2012/065689 (31)

23.11.2011. - 31.10.2012. - 16/11/2012 (32)

US- US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)
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٢٠١٤٠٩١٥٢٢ (21) -23

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر-ساكت صالح الصالح الدین دمحم  (71)

صالح الدین دمحم صالح الساكت  (72)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

طریقة ونظام لتولید الطاقة الكھربائیة من موج البحر ذى االتجاھات المتغیره (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 B  13/14 (51)

٢٠١٥٠١٠١٠٩ (21) -24

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

YERKES, Carla, N-MANN, Richard .k-SCHMITZER, Paul-SATCHIVI,
Norbert

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(–٦–فلورو –٥–كلورو –٣–أمینو –٤تركیبات مبیدة لألعشاب تشمل 
PS IIحمض كربوكسیلى أو مشتق منھ و مثبطات –٢–بیریدین ) ثوكسى فینیلمی–٣–فلورو 
معینة

(54)

61/675089-13/840488-PCT/US2013/051297 (31)

24.07.2012. - 15.03.2013. - 19.07.2013. (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 N  43/66;A 01 N  47/32;A 01 N  43/88;A 01 N
 47/30;A 01 N  43/70

(51)
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٢٠١٥٠١٠١١٠ (21) -25

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- USA (71)

MANN, Richard, K-YERKES, Carla, N-SATCHIVI, Norbert, M (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

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

).االنیبیب(لتثبیط االنبوب متناھى الصغر 

(54)

13/840303-61/675100 - PCT/US2013/051305 (31)

15.03.2013. - 24.07.2012. - 19/07/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠١٠١١٣ (21) -26

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

YERKES,CARLA,N . -  MANN, Richard, K (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

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

(54)

61/675109-61/675117-13/833362-PCT/US2013/051322 - (31)

24.07.2012. - 24.07.2012. - 15.03.2013. - 19.07.2013 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)
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٢٠١٥٠١٠١١٥ (21) -27

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

MANN,RICHARD,K - YERKES, Carla, N-SATCHIVI, Norbert, M-
SCHMITZER, Paul, R.

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

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

(54)

61/675117-13/837990-PCT/US2013/051323 (31)

24.07.2012. - 15.03.2013. - 19.07.2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢٣١ (21) -28

١١/٠٢/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

دمحم سید - ٤مرفت دمحم فؤاد أمین الدفنار-٣حسني السید دمحم على- ٢لطاف حلیم بسطا مقارا-١
حسانین

(72)

منى دمحم فرید- امال یوسف احمد -ماجده محسب السید  (74)

ستخدام المخلفات الزراعیة ومنع األثار الجانبیة  لمتراكبات الفضة النامومتریة طریقة لنحسین من أ
). ضد الفطریات وضد الخالیا السرطانیة(لتطبیقات النشاط البیولوجى 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 B  69/00;A 01 N  25/12;C 02 F  103/26;A 61 K  47/30;A 61 K
 31/045

(51)
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٢٠١٥٠٢٠٢٤٨ (21) -29

١٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

JOINT STOCK COMPANY MILITARY INDUSTRIAL CORPORATION
NPO MASHINOSTROYENIA - RUSSIA

(71)

LEONOV, Aleksandr Georgievich-MARTYNOV, Viacheslav Ivanovich-
LAVRENOV, Aleksandr Nikolaevich-BYCHKOV, Mikxail Sergeevich  -
IVANOV, Vladimir Petrovich-SAFIN, Murad Dilshatovich -STRAKHOV,
Andrei Nikolaevich -BOLSHAKOV, Mikhail Valentinovich-
BOLSHAKOV, Mikhail Valentinovich-IVANOV, Vladimir Petrovich -
SAFIN, Murad Dilshatovich -IATCYK, Vladimir Samuilovich-
MILOCHENKO, Sergei Georgievich-IVANOV, Ilia Aleksandrovich -
SVIRIN, Nikolai Stepanovich-PETUKHOV, Roman Andreevich -OGNEV,
Vladimir Anatolevich -SURKOV, Dmitrii Mikxailovich

(72)

اللبادأحمد سمر (74)

حجره امامیھ لمركبھ ھوائیھ (54)

2012134714 - PCT/RU2013/000126 (31)

15.08.2012. - 15/02/2013 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-F 42 B  15/12 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢٧٨ (21) -30

١٩/٠٢/٢٠١٥ (22)

مصر- أشرف حسن دمحم مبروك –٢مصر –السید صالح محسن ندا -١ (71)

أشرف حسن دمحم مبروك –السید صالح محسن ندا  (72)

(74)

)LTC١.٠(جھاز التحكم الزمنى فى  اإلضاءة  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H 05 B  37/02 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٤١٨ (21) -31

١٩/٠٣/٢٠١٥ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A  - ITALY (71)

BARZAGHI, Antonio Alessandro (72)

یةللملكیة الفكرمكتب عبد الھادى (74)

.طرق للتحكم في بناء تركیب تقویة اطارات  و عملیة وجھاز النتاج مثل ھذه االطارات  (54)

MI2012A001608- 61/707290 - PCT/IB2013/058848 (31)

26.09.2012. - 28.09.2012. - 25.09.2013 (32)

IT – US - IB (33)

Int.Cl.8-B 29 D  30/70;B 29 D  30/30 (51)

٢٠١٥٠٣٠٤٥٦ (21) -32

٢٥/٠٣/٢٠١٥ (22)

Mars, Incorporated - USA (71)

GLAZIER, Barry David-WENTZEL, Joanna-HAUSMAN, David-
TWEEDIE, Guy Charles

(72)

ترزيناھد ودیع رزق (74)

شیكوالتة مقاومة للحرارة (54)

61/707330-61/789863 - PCT/US2013/061627 (31)

28.09.2012. - 15.03.2013. - 25/09/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 G  3/42; A 23 G  1/40 (51)

17
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٢٠١٥٠٦٠٨٥٣ (21) -33

٠٢/٠٦/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

ZAWAIDEH, Fahed I -BHARADWAJ, Murali B (72)

اللبادأحمد رسم (74)

أجھزة وطرق لإلتاحة الدینامیكیة لوظائف جھاز اتصال السلكي (54)

13/692107-PCT/US2013/071736 (31)

03.12.2012. - 25.11.2013. (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  4/00 (51)

٢٠١٥٠٦٠٨٧٥ (21) -34

٠٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

AL AMRI , MOOSA,EISA-United Arab Emirates (71)

AL AMRI, Moosa, Eisa (72)

ناھد ودیع رزق (74)

نظام لتوفیر الوصول إلى اإلنترنت (54)

P1243/2012-PCT/IB2013/056211 - PCT/IB2013/060590 (31)

04.12.2012. - 29.07.2013. - 03/12/2013 (32)

AE – IB - IB (33)

Int.Cl.8-H 04 M  11/06;H 04 L  12/28 (51)
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٢٠١٥٠٦٠٩١٩ (21) -35

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

LIN, I-Hsiang -XIONG, Zhijie-KRISHNAMOORTHY, Seshagiri   -KO,
Jin-Su  -AKULA, Prashanth-ZHAO, Liang  -WANG, Kevin Hsi Huai -
ZHAO, Desong

(72)

اللبادأحمد سمر (74)

لخفض فقد أثر الھوائيRFICتصمیم دائرة  (54)

13/712607-PCT/US2013/074823 (31)

12.12.2012. - 12.12.2013. (32)

US - US (33)

Int.Cl.8- H04B 1/100 (51)

٢٠١٥٠٦٠٩٣٨ (21) -36

١٠/٠٦/٢٠١٥ (22)

XYLEM IP MANAGEMENT S.A.R.L.- LUXEMBOURG (71)

BRATTHALL, Johan (72)

سلوى مخائیل رزق (74)

نظام تبرید لمضخة معدة لضخ سائل (54)

1251424-6 - PCT/EP2013/075217 (31)

14.12.2012. - 02/12/2013 (32)

SE- EP (33)

Int.Cl.8-F 04 B  17/03;F 04 B  53/08;F 04 D  13/06;H 02 K  9/14;F 04 D
29/58;H 02 K  5/20;F 04 D  29/40

(51)
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٢٠١٥٠٦٠٩٦٩ (21) -37

١٥/٠٦/٢٠١٥ (22)

1-VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE-FRANCE

2- NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION - JAPAN

(71)

PETIT, Mikael-GARD, Eric-GOUIDER, Mohamed (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تجمیعة إلنتاج وصلة أنبوبیة مسننة مقاومة للتلف (54)

1262580 - PCT/EP2013/076841 (31)

21.12.2012. - 17.12.2013. (32)

FR- EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/00 (51)

٢٠١٥٠٦١٠١٠ (21) -38

١٧/٠٦/٢٠١٥ (22)

ORANGE  - FRANCE (71)

AUVRAY, Vincent-HALLAY, Sébastien (72)

اللبادأحمد سمر (74)

نة في وسیلة معالجة بیانات إدارة إمكانیة الوصول إلى مجموعة من الوحدات النمطیة التأمینیة المضمَّ (54)

1262436 - PCT/FR2013/052944 (31)

20.12.2012. - 04/12/2013 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/18;H 04 L  29/06 (51)
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٢٠١٥٠٦١٠٤٠ (21) -39

٢٢/٠٦/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

نھال أحمد دمحم توفیق المحالوي–دمحم عواد أحمد دمحم –نجا عیسويدمحم حسینسلمھ (72)

منى دمحم فرید-ف احمدامال یوس-ماجده محسب السید (74)

. طریقة لتحضیر خزفیات الصیني العظمي عالیة الشفاقیة والخواص المیكانیكیة من مصادر طبیعیة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 04 B  33/04;C 04 B  35/447;C 04 B  35/115;C 04 B  33/32 (51)

٢٠١٥٠٩١٣٦٦ (21) -40

٠١/٠٩/٢٠١٥ (22)

CABOT CORPORATION - USA (71)

UNRAU, Chad, J-HUNT, David, O-MATHEU, David, M-NESTER,
Serguei

(72)

الفكریھمكتب عبد الھادى للملكیة (74)

.طریقة النتاج اسود الكربون باستخدام مائع تمدد (54)

61/789669 - PCT/US2014/018545 (31)

15.03.2013. - 26/02/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 C  1/46 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٢٤ (21) -41

٠٧/٠٩/٢٠١٥ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG-
Kyrgyzstan

(71)

KOHLER, Sarah -MARANITSCH, Alexander-SERVOS, Kerry (72)

اللبادأحمدسمر (74)

الجزء السفلي لمغرفة، ومغرفة (54)

131654840  - PCT/EP2014/055083 (31)

26.04.2013. - 14/03/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 B  17/32 (51)

٢٠١٥٠٩١٥٦٨ (21) -42

٢٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

OSBORN INTERNATIONAL AB - SWEDEN (71)

ERNSTAD , Bjorn- AXELSSON, Per (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز للحمایة من الریاح، والثلج والرمال للسكك الحدیدیة (54)

13163253.1 - PCT/EP2013/076455 (31)

11.04.2013. - 12/12/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-E 01 B  26/00;E 01 B  19/00 (51)
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٢٠١٥١١١٧٤٦ (21) -43

٠٢/١١/٢٠١٥ (22)

1- BOREALIS AG –Austria

2- ABU DHABI POLYMERS CO LTD (BOROUGE) L.L.C – United Arab
Emirates

(71)

PRIATMOKO, Joko-GALIATSATOS, Vassilios (72)

مكتب عبد الھادي للملكیة الفكریة (74)

لنمط لألغشیة المصبوبة أو الممعدنة حیث أن متعدد بروبیلین یشمل جزأین متعدد بروبیلین ثنائى ا
اللذان یختلفان فى محتوى المونومر المشترك

(54)

131697823 - PCT/EP2014/061153 (31)

29.05.2013. - 28/05/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 F  2/00;C 08 F  210/06;C 08 L  23/14;C 08 J  5/18;C 08 F
210/16

(51)

٢٠١٥١١١٧٥٧ (21) -44

٠٥/١١/٢٠١٥ (22)

CASALE SA - Switzerland (71)

OSTUNI, Raffaele-FILIPPI, Ermanno (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق األمونیا بدرجة حرارة إزاحة عالیة ومعدل بخار إلى كربون منخفض (54)

131672115 - PCT/EP2014/059055 (31)

10.05.2013. - 05/05/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/02;C 01 B  3/48;C 01 B  3/38 (51)
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٢٠١٥١١١٨٢٨ (21) -45

١٩/١١/٢٠١٥ (22)

S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT- Belgium (71)

CRINIERE, Guillaume-CHOPIN, Thierry (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

مغنزیوم على شكل مركبات مضغوطات- كالسیوم) مركبات(تركیب یتضمن مركب  (54)

2013/0485-2014/0280 - PCT/EP2014/064982 (31)

15.07.2013. - 22.04.2014. - 11/07/2014 (32)

BE – BE - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 F  11/02;C 01 F  11/18;C 22 B  1/24;C 01 F  5/14;C 01 F
5/24;C 01 F  5/02

(51)

٢٠١٥١١١٨٣٦ (21) -46

١٩/١١/٢٠١٥ (22)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK LIMITED - Britain (71)

HOTCHIN, Glen-JONES, Nicholas -RICHARDSON, Adam (72)

اللبادأحمد سمر (74)

قاطوع بناء لھ قوة تثبیت محسنة وطریقة تصنیعھ (54)

13090584  - PCT/GB2014/051536 (31)

20.05.2013. - 20/05/2014 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/14 (51)
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٢٠١٥١٢٢٠٨٠ (21) -47

٣١/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-لرحمن البیومي الحجري دمحم السید عبد ا (71)

دمحم السید عبد الرحمن البیومي الحجري  (72)

(74)

و األمطار) لزراعة األرز(أالت إدارة التربة والمیاه لحصاد میاه الري  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 G  25/16 (51)

٢٠١٦٠١٠٠٤٤ (21) -48

١١/٠١/٢٠١٦ (22)

مصر –المركز القومي للبحوث  (71)

فؤاد سعد الدین محمود الدیاسطي–منال عبد الباقي عبد اللطیف السید  (72)

نجالء على احمد-دمحم زكریا فھیم - منى دمحم فرید -ماجده محسب السید  (74)

.تركیبة جدیدة لزجاج لیزر االلیاف البصریة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H 01 L  51/00;D 06 M  15/00 (51)
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٢٠١٦٠١٠١١٩ (21) -49

٢٤/٠١/٢٠١٦ (22)

Heraeus Electro-Nite International N.V. - Belgium (71)

Guido Jacobus NEYENS-Michel THYS -Frank STEVENS (72)

سمر احمد اللباد (74)

تغذیة للیف بصري لقیاس درجة حرارة مادة منصھرةجھاز  (54)

15152833.8 (31)

28.01.2015. (32)

EP (33)

Int.Cl.8-B 65 H  49/00;B 65 H  75/00;G 01 J  5/00;G 02 B  6/44;G 01 J
5/04;G 01 J  5/08;G 01 J  5/02

(51)

٢٠١٦٠١٠١٤١ (21) -50

٢٧/٠١/٢٠١٦ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG –
Austria

(71)

LUKESCH, Gernot-HACKL, Gernot  -KOHLER, Sarah (72)

اللبادأحمد سمر (74)

حشوة ارتطام خزفیة مقاومة للحریق (54)

13189666.4  - PCT/EP2014/064230 (31)

22.10.2013. - 03/07/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/00 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٨٠ (21) -51

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

Thomas & Betts International LLC,- USA (71)

Stanley S. Szyszko-Carlos H. Hernandez-John Knight (72)

ناھد ودیع رزق (74)

النفصالدثار متعدد القطع لطرفیات توصیل قابلة ل (54)

15/000,236-62/120,061 - (31)

19.01.2016. - 24.02.2015. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 01 B  17/32 (51)

٢٠١٦٠٢٠٣٠٦ (21) -52

٢٥/٠٢/٢٠١٦ (22)

Industriefarberei, Faserveredlung und Faserausrüstung Wilhelm Plack, Inh.
Ludwig Plack e.K -GERMANY

(71)

Ludwig Plack (72)

عبد الوھاب مصطفى كمال  (74)

وسائل معالجة رطبة، بالتحدید أجھزة صبغ بالطرد المركزى، وطریقة لتشغیل جھاز صبغ بالطرد 
المركزى

(54)

10 2013 109 482.1 - PCT/EP2014/064240 (31)

30.08.2013. - 03/07/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-D 06 B  5/26 (51)
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٢٠١٦٠٣٠٣٩٧ (21) -53

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

مصر- دمحم عبد الرحمن عبد هللا دمحم  (71)

دمحم عبد الرحمن عبد هللا دمحم  (72)

جامعھ اسیوطنقطة اتصال  (74)

مادة علف خشنة من مخلفات القصب وطریقة لتصنیعھا (54)
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عبد الغنى أنور عبد الغنى دمحم
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٢٠١٤٠٣٠٣٦٢ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

السید دمحم السید عبدالرسول

مصر, نقطة اتصال جامعة االسكندریة
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السید دمحم السید عبدالرسول (72)
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٣٠/٠٩/٢٠١٣ (22)

حذیفة صالح الدین دمحم إسماعیل- صالح الدین دمحم اسماعیل احمد
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مصر, أكتوبر٦-
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٠٢/١٠/٢٠١٣ (22)

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ

, شارع القصر العیني، القاھره١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ 
مصر

(71)

منى حسن دمحم عبد الرحیم-ایمن طھ عبد العظیم الجندى (72)

(73)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)
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٢٠١٥١٢٢٠٥٦ (21)

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

ھبھ الرحمن احمد
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ھبھ الرحمن احمد (72)
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٢٠١٥١١١٨٧٦ (21)

٢٩/١١/٢٠١٥ (22)

معھد بحوث البترول
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٢٠١٤٠٣٠٤٥٥ (21)

٢٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

معھد بحوث البترول
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بندیتي انترناشیونال لیمتد
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(21)2011050796 -1

(22)٢٢/٠٥/٢٠١١

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك(71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

طریقھ تقلیل نسبھ اكسده واختزال الزجاج المنصھر والزجاج المصّنع بھذه الطریقھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك:مـــن
ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی

25/03/2018 :بـتاریخ

(21)2014050846 -2

(22)٢٥/٠٥/٢٠١٤

كامبریدج انتربیریس لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

یئات اجسام مضاده مرتبطھ بالثرومیین واستخدامھاجز(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كامبریدج انتربیریس لیمتد:مـــن
ك:الـــى یوتكالز ان ن فارماس دجانس یریس لیمت انترب

13/03/2018 :بـتاریخ

(21)2014081336 -3

(22)٢١/٠٨/٢٠١٤

لیبین اتالنتز ھولدینجز اس ایھ(71)

سمر اللباد (74)

مركبات كرومان بھا استبدال تعمل كمعدالت لمستقبل استشعار الكالسیوم(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
لیبین اتالنتز ھولدینجز اس ایھ:مـــن
د:الـــى ن لیمت لیبی

26/03/2018 :بـتاریخ
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(21)2008060933
-1

(22)٠٤/٠٦/٢٠٠٨

اس.تاكیدا نیكومید ایة (71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

أو مغلفة/ مركبات تحتوى على الكالسیوم محببة و (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس.ومید ایة تاكیدا نیك:مـــن
تاكیدا ایھ اس    :الـــى

18/03/2018 :بـتاریخ

(21)2012040780 -2

(22)٢٦/٠٤/٢٠١٢

شیل اویل كومباني ماتشابىج (71)

ناھد ودیع رزق(74)

انظمھ و طرق حقن المیاه(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شیل اویل كومباني:مـــن
شل أنترناشیونال ریسیرش ماتشابیج بى فى:الـــى

12/03/2018 :بـتاریخ

(21)2016060952 -3

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٦

مجدى دمحم السقا اللوزى(71)

احمد مصطفى ابراھیم الفخرانى(74)

دنیھ الیامنظومھ تدریب وتقییم التمرینات الب(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
مجدى دمحم السقا اللوزى:مـــن
جھاز الریاضة للقوات المسلحة-مجدى دمحم السقا اللوزى:الـــى

13/03/2018 :بـتاریخ
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(22)٠٤/١٠/٢٠١٦

شركة مساھمة المانیة –فارما جي ام بي اتش ٣یو -٢لیمتد , دایتشي سانكو كومباني - ١(71)

سمر أحمد اللباد (74)

عقار- HER٣مترافق جسم مضاد لـ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة مساھمة المانیة –ش فارما جي ام بي ات٣یو - ٢لیمتد , دایتشي سانكو كومباني -١:مـــن
دیتشى سانكیو یوربى جى ام بى اتش- ٢لیمتد , دایتشي سانكو كومباني -١:الـــى

14/03/2018 :بـتاریخ

(21)2017081294 -5

(22)٠٣/٠٨/٢٠١٧

أدفانسید سبرینج تكنولوجى، ناملوزى فینوتشاب(71)

زقسلوى میخائیل ر(74)

جسم رغوى أسطوانى وأستخدامھ و طریقة النتاجھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
أدفانسید سبرینج تكنولوجى، ناملوزى فینوتشاب:مـــن
رومیریكا ان فى :الـــى

21/03/2018 :بـتاریخ



69

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى
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2014050834 (21) -1

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

احمد دمحم دمحم عسل

مصر- الدور الثالث. امام مسجد المخزنجى -الشارع الكبیر  -العصلوجى  - الزقازیق  

(71)

قطعھ اثاث متعدده االستخدام (54)

احمد دمحم دمحم عسل (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



71

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا
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(21)2008060975 -1

(22)١١/٠٦/٢٠٠٨

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد   ، شركة محدودة المسئولیة  (71)

ابانالی- ٥٤١- ٠٠٤٥اوساكا -كو - كوم ، شو -٤دوشوماشى ١-١: مركزھا العام 

مشتقات متاستین واستخدامھا    (54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

(21)2009081273 -2

(22)٢٤/٠٨/٢٠٠٩

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد ، شركة مساھمة(71)

جزر االنتیل الھولندیة- كراجمیر شامبرس ، رود تون ، تورتوال  ، جزر فیرجن البریطانیة

طرق وأجھزة لتقلیل كثافة مائع ثقب حفر(54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

(21)2012030536 -3

(22)٢٥/٠٣/٢٠١٢

ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس  اي ان سي(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٥٠٠٦كس تي ا. كارولتون . بیلتالین روود ٢٦٠١

تجمیعھ انضغاط وطریقھ لتشغیل عنصر حشو اسفل بئر(54)

سمر احمد اللباد(74)

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



73

(21)2012030540 -4

(22)٢٥/٠٣/٢٠١٢

ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس  اي ان سي(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٧٥٠٠٦تي اكس . كارولتون . بیلتالین روود ٢٦٠١

سداده جسریھ لمجموعھ انابیب نافذه وطریقھ لتركیبھا(54)

احمد اللبادسمر (74)

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

(21)2014010013 -5

(22)٠٥/٠١/٢٠١٤

السعید جمعھ السعید دمحم الشرقاوى(71)

مصر-كفر الشیخ بیال خلف المستشفى العام

المحرك یعمل كمولد ومحول (54)

السعید جمعھ السعید دمحم الشرقاوى(74)

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

(21)2014040551 -6

(22)٠٨/٠٤/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

مصر’الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣-١٢٦٢٢

مبید حیوى  ألختزال التأثیر السمي الخلوي لألوكراتوكسین(54)

/ امال یوسف احمد / ماجده محسب السید / السیده :ویض نقطھ االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا تف(74)
منى دمحم فرید

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



74

(21)2014091464 -7

(22)١٥/٠٩/٢٠١٤

عزه عبد المنعم على حسن السجاعى(71)

مصر- المحلة الكبرى-ش السالم بجوار مصنع القاضى منزل الحاج شعبان القلیوبى  

فرشاة أسنان بشعیرات السواك(54)

عزه عبد المنعم على حسن السجاعى(74)

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

(21)2014122001 -8

(22)١٠/١٢/٢٠١٤

نیوكلز سینتیفك انك   (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ -٠١٧٧٣اواكدل الن لنكولن، ماساسوسیتش ٦

تحكم ضغط دینامیكى في تجمع بطاریھ(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2014122072 -9

(22)٢٥/١٢/٢٠١٤

فى. شلومبرجیر تكنولوجى بى(71)

الھاى ، ھولندا-جیھ جى ٢٥١٤-ام ان ال  ٨٩- ٨٣باركستریت 

طرق صیانھ ابار جوفیھ(54)

عمرو الدیب (74)

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

.
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(21)2015020225 -10

(22)١٠/٠٢/٢٠١٥

دمحم عبد الحمید دمحم الشبینى(71)

مصر- شارع جمال الدین األفغانى ٥٤

اتيالنب) E٤٧٢(إنتاج موني الجلسرید (54)

(74)

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

(21)2015050777 -11

(22)١٩/٠٥/٢٠١٥

فالوریك اویل اند جاز فرانس(71)

فرنسا- ایمیریز- اولنوي٥٩٦٢٠- ، رو اناتول فرانس، اف٥٤

ن وصلة أنبوبیة ملولبة لمفصل مرن(54) جھاز لحمایة طرف ذكر لمكّوِ

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

(21)2015071190 -12

(22)٣٠/٠٧/٢٠١٥

دمحم رمضان سعید طھ(71)

مصر, مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع بجامعھ بنى سویف

الصرف الصحيكفاءة السواك والمرشحات الرملیة في تخفیض الملوثات من میاه (54)

جامعھ بنى سویف(74)

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



76

(21)2015101727 -13

(22)٢٩/١٠/٢٠١٥

بسیونى صالح علىمحمود (71)

مصر, العبور صالح سالم بنى سویف

میكانیكیة مدمجة بالسیارة/رافعة ھیدرولیكیة(54)

جامعھ بنى سویف(74)

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

(21)2015101728 -14

(22)٢٩/١٠/٢٠١٥

ایمن صابر -احمد صبحى ابراھیم دسوقى- ولید جمال عبد السالم جمال-محمود بسیونى صالح على(71)
دمحم- دمحم رمضان ابراھیم احمد-دمحم حماده عبدالعال حماده- دینا محمود السید الفقى-عزت دمحم الشرقاوى

احمد - احمد حسین على دمحم-میاده مدحت دمحم سلطان- مصطفى مجدى عزیز غالى-شحاتة فرج عبد الرسول
شیماء على - مریم فاروق سرور على-ریحاب ابراھیم سید احمد-بسمھ سمیر دمحم مكى-محب شعبان عباس

كریم عرفھ -شحات علىعبدهللا حربى -عبدالرحمن دمحم دمحم دمحم-عادل رمضان دمحم ابراھیم-احمد علي سلطان
العبور صالح -اسامھ مجدى جوده طھ-محمود احمد السید دمحم تاج الدین-دمحم سعید غریب محمود-حماد على

مصر, سالم بنى سویف

آلیة التوجیھ الخلفیة(54)

جامعھ بنى سویف(74)

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

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات ألحكام قانون ـً
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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21952 (11) -1

1999030245 (21)

او غیرھم من تكوین واداره حافظھ اوراق طریقھ وجھاز لتمكین االفراد او صغار المستثمرین
مالیھ او اصول او خصوم اخرى على اساس تكلفھ معقولھ  (54)

فیلو ترید ال ال سى      (71)

سمر احمد اللباد  (74)

26665 (11) -2

2010091517 (21)

نجلوكاdبیتا ) ١-٣(تركیبات رابطھ للبیتومین تشتمل على  (54)

شركھ مساھمھ ھولندیھ     - التیكسفالت بي في   (71)

سمر اللباد  (74)

21327 (11) -3

1998030295 (21)

جھاز استنشاق (54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

23018 (11) -4

2002030308 (21)

عملیة إلنتاج النشادر من غاز تخلیقى فى وجود عامل حفاز  (54)

ام جى تكنولوجیھ أ ج      (71)

ام جى تكنولوجیھ أ ج (74)
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24831 (11) -5

2003030254 (21)

مركبات بریمیدین واستعماالتھا (54)

الیابان     -یمیكال كومبانى لیمتدسومیتومو ك (71)

سمر احمد اللباد (74)

24883 (11) -6

2008020322 (21)

صلصلة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل , وصلصلة , وحساء , مركز معبأ لتحضیر مرق 
ویحتوى المركز كونجاك مانان (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

25422 (11) -7

2008030530 (21)

او جدار         / نظام تجمیعى لبالط ارضیھ و (54)

برومسیونس بریال اس ال      (71)

وكیل براءات-ھدى عبد الھادى  (74)

26084 (11) -8

2010101661 (21)

فین من حجرات االفرن مرتبھ بالتوازىمنشأه كوك تشتمل على ص (54)

یو اتش دى إى  جى ام بى اتش      (71)

سھیر مخائیل رزق (74)
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26424 (11) -9

2009030383 (21)

فیسبا    ) كوریك(رافعة  (54)

االصیلي اسماعیل ابو الیزید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلي      (71)

االصیلي اسماعیل ابو الیزید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلي (74)

27010 (11) -10

2011091525 (21)

استرداد ثالثى كلورید تصدیر بوتیل احادى (54)

یز اوھیو و انك     بي بي جي اندستر (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

27025 (11) -11

2012081468 (21)

جدار احتجاز (54)

كیستون ریتاینینج وایل سیستمز اي ان سي      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

80
0
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27255 (11) -12

2011091548 (21)

طالء غشائي رقیق و طریقھ لتحضیره (54)

-٢-شركھ مساھمھ امریكیھ- اي ان سي  . ایھ جي سي فالت جالس نورث امریكا -١
شركھ مساھمھ بلجیكیھ     -اس ایھ  . ایھ جي سي جالس اوربا 

(71)

سمراحمد اللباد  (74)

27366 (11) -13

2011091578 (21)

موائع حفر مرتفعھ االداء بھا جسیمات حجمھا اقل من المیكرون باعتبارھا عامل التثقیل (54)

ھالبیرتون انیرجى سیرفیسس انك      (71)

سمر احمد اللباد (74)

27468 (11) -14

2013030482 (21)

صوامع تعمل بالطاقھ الشمسیھ (54)

احمد جاد ابو الوفا جاد عمر     -دمحم احمد جاد ابو الوفا جاد عمر (71)

(74)
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة
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2010091480 (21) -1

٠٢/٠٩/٢٠١٠ (22)

EGFRوC-METعالج مشترك باستخدام مضادات  (54)

GENENTECH, INC. (71)

سمر احمد اللباد (74)

2011091619 (21) -2

٢٦/٠٩/٢٠١١ (22)

اندماجات و اقترانات العقار   (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

سمر احمد اللباد (74)

2011091621 (21) -3

٢٧/٠٩/٢٠١١ (22)

مركبات  صیدالنیھ  (54)

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2012091503 (21) -4

٠٤/٠٩/٢٠١٢ (22)

عالج العدوى بالعقدیھ الرئویھ (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (71)

سمراحمد اللباد (74)

2012091514 (21) -5

٠٥/٠٩/٢٠١٢ (22)

ریدات بكتیریة ببروتینات حاملةعملیة إرفاق بولي سكا (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (71)

سمراحمد اللباد (74)



2012091537 (21) -6

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (22)

شبیھات القنب النباتیھ في عالج السرطان (54)

GW PHARMA LIMITED-OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED (71)

سمر اللباد (74)

2012091591 (21) -7

١٧/٠٩/٢٠١٢ (22)

PDE١٠Aھیتروایریل المید واستخدامھا كمثبطات ) یل- ٧- ایمیدازوبیریمیدین Nمشتقات  (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد (74)

2012091657 (21) -8

٢٦/٠٩/٢٠١٢ (22)

في عالج الصرع) CBDV(دیفارین استخدام أشباه القنب الطبیعي كانابی (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED-GW PHARMA
LIMITED

(71)

سمر احمد اللباد (74)

2012091675 (21) -9

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (22)

واستخدامھا لعالج السرطانcxcr٤اجسام مضاده جدیده متوافقھ مع البشر مضاد ل  (54)

PIERRE FABRE MEDICAMENT (71)

سمر اللباد (74)

84



2014030361 (21) -10

١٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

محطة تولید كھرباء بقوة الطفو  (54)

EMAD  ALI  KHAMES ALI (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

2014091510 (21) -11

٢٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

صیغ صیدالنیھ حویصلیھ (54)

SEQUESSOME TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (71)

سمر اللباد  (74)

2014091533 (21) -12

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

-M(تركیبة موضعیة شبھ صلبة تحتوي على بیرفینیدون وأكسید داي ألیل داي كبریتید معدَّل 
DDO (إلزالة حب الشباب أو الوقایة منھ

(54)

CELL THERAPY AND TECHNOLOGY S.A. DE C.V. (71)

سمر اللباد (74)

2015020287 (21) -13

٢٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

)بإستخدام بطاریة لمجرد تشغیل الجھاز ( تولید الكھرباء من الفناء  (54)

Belal Mohamed Rashwan (71)

(74)

2015091438 (21) -14

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

أو ملح منھ ، مبید حشري زراعي وبستاني یضم المركب ، مركب حلقي غیر متجانس مكثف 
وطریقة الستخدام المبید الحشري

(54)

NIHON NOHYAKU CO., LTD (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)
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2016020246 (21) -15

١٧/٠٢/٢٠١٦ (22)

السیارة امبتي (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

2016020249 (21) -16

١٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

اسكوب)  ادبدور ایندوسكوب(مثبت عدسھ المنظار على كامیرا الموبایل    (54)

MOHAMED DARWISH BASYOUNY TAWFIK ELRAMADY (71)

(74)

2016020293 (21) -17

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

قصائص ورق  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020295 (21) -18

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

أستك نقاب او حزام نقاب  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020297 (21) -19

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

سخانة أو طباخة مشروبات (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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2016020301 (21) -20

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

القالیة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016020304 (21) -21

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

مثبت حركى (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016030400 (21) -22

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

)اسكوب .  (سیستم منظار جراحى عبارة عن كامیرا بالیت سورس لید بجھاز واحد  (54)

IBRAHIM  DARWISH  ELBASIOUMY  ELRMADY (71)

(74)

2016030403 (21) -23

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

محدد صفحات (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016030404 (21) -24

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

فزاقة زیتون  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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2016030405 (21) -25

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

النشریة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016030407 (21) -26

٠٨/٠٣/٢٠١٦ (22)

الصفرة المحمولة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016030502 (21) -27

٢٣/٠٣/٢٠١٦ (22)

تنافر المغناطیسات( تولید الكھرباء بطرق بدیلة  (54)

Ismail El-sayed Abd El-hamed El-hadad (71)

(74)

2016030542 (21) -28

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

محمولالمیدالیة ال (54)

Ibrahim Mohammad Menesy Mazek (71)

(74)
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: وبیانات الطلب كاالتى٢٠١٧في جریدة دیسمبر ٣٨٢/٢٠١١رقم تم السھو عن نشر الطلب

٢٠١١٠٣٠٣٨٢ (21) -1

٠٩/٠٣/٢٠١١ (22)

مصر -حسن عبد اللطیف ابو العال عبد الخالق (71)

حسن عبد اللطیف ابو العال عبد الخالق (72)

عبد الجلیل نقطة اتصال جامعة اسیوطد سامى دمحمومحم (74)

انبوبھ للكلى والحالب من الخارج للداخل (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 M  27/00 (51)

: وبیانات الطلب كاالتى٢٠١٧في جریدة دیسمبر ٩٤٣/٢٠١١رقم تم السھو عن نشر الطلب

٢٠١١٠٦٠٩٤٣ (21) -2

٠٨/٠٦/٢٠١١ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A- ITALY (71)

PIZZORNO, Tommaso-ASCANELLI, Alessandro (72)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

اطار یمال بالھواء المضغوط لالحمال الثقیلھ (54)

 PCT/IT2008/000778 (31)

  19/12/2008 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-B 60 C  11/13;B 60 C  11/04 (51)
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ب٢٠١٥جریدة نوفمبر الوكیل عن طریق الخطأ عن اسم النشر تم : أوال  الى ١٦١٧/٢٠٠٩للطل وبالت
: االسم الصحیح ھو 

(21)2009111617 -1

(22)٠٢/١١/٢٠٠٩

میتسوبیشي ھیفي اندستریز؛ ال تي دي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

جھاز تھویھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي اندستریز؛ ال تي دي:مـــن
ي دي:الـــى تیمز، ال ت ور سیس ي ب ي ھیتاش میتسوبیش

22/10/2015 :بـتاریخ

ا  م ی: ثانی لتم ل م الوكی ة اس أ كتاب ق الخط ن طری دة ع ي جری ایر ف ب٢٠١٨ین 2013121919للطل
: ھو اسم الوكیل وبالتالى 

(21)2013121919 -2

(22)١٦/١٢/٢٠١٣

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  (71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

).التحریك الحرارى(إعداد المحتوى فى تشفیر اإلنتروبى (54)

نقل الملكیة :لقانونىالتقریر ا
جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  :مـــن
ى:الـــى ن ال ال س دیو كومبریش ى اى فی ج

12/12/2017 :بـتاریخ



93

ا  م : ثالث أت ق الخط ن طری ر ع ر النش دة فبرای ي جری م ٢٠١٨ف ن اس دیمالوكیع بل الق للطل
: وبالتالى االسم الصحیح ھو 2014010044

(21)2014010044 -3

(22)١٢/٠١/٢٠١٤

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  (71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

تشفیر نسق عینھ لتاخیر منخفض(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في- فرنھوفر  :مـــن
ى:الـــى ن ال ال س دیو كومبریش ى اى فی ج

04/01/2018 :بـتاریخ

وبر : رابعا  دة أكت ي جری ل ف م الوكی ة اس ن كتاب ب ٢٠١٥تم السھو ع ذلك یكون ١٢٧٠/٢٠٠٧للطل وب
د ودیع رزق ترزيناھ

(21)2007111270 - 4

(22)٢١/١١/٢٠٠٧

شركة أمریكیة مساھمة-ثیرافانس إنك  (71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

HT٤-٥كربوكسامید كمساعدات مستقبل -مركبات بنزیمیدازول  (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركة أمریكیة مساھمة-نك  ثیرافانس إ:مـــن
ى:الـــى ى ال ال س د دى اى ب ا ار ان انس بیوفارم ثیراف

13/09/2015 :بـتاریخ
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رزي٢٠١٥تم السھو عن كتابة اسم الوكیل في جریدة أكتوبر : خامسا  ع رزق ت ذلك یكون ناھد ودی وب
نقول إلیھا الملكیة خطأ والصح بریستول مایرز سكویب ھولدینجز ایرالندكما تم كتابة اسم الشركة الم

(21)2009020174 -5

(22)٠٨/٠٢/٢٠٠٩

(71)BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

)C( مثبطات فیروس اإللتھاب الكبدى (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY:ـنمــ

بریستول مایرز سكویب ھولدینجز ایرالند:الـــى
16/09/2015 :بـتاریخ
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دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠١(العدد رقم ٢٠١٨مایوعدد 
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فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  لب س٢٠١٨ابر ار ١-- -والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  لب ٢٦- ---- ---------------------٢٠١٨ابر

انتقال الملكی- ان  ٧٠----- -- --------------------------------ةــــــــــــــب

٧٤------------------------------------------------------------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٨-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

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

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ت الحق ى انقض انون حمـًاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
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ان - اتبی ة بالطلب وق المترتب ت الحق ى انقض ا وفقالت انون حمـًاعلیھ ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
----------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٠٢

١٠٩-------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

١١٥----------------------------------------------------------------------استدراك الرسوم -



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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



iv

 
ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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بیان

٢٠١٨التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 



2

٢٠١٢٠١٠٠٥٠ (21) -1

٠٩/٠١/٢٠١٢ (22)

Ferno-Washington, Inc.- USA (71)

CHINN, Robert (72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

نظم السناد نقالھ لوحدات العنایھ الطبیھ وطریقھ استخدامھا (54)

61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

10.07.2009. - 12/07/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)

D1٢٠١٢٠١٠٠٥٠ (21) -2

١٩/٠١/٢٠١٢ (22)

Ferno-Washington, Inc. - USA (71)

CHINN, Robert (72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

قوسنظام سناد  (54)

61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

10.07.2009. - 12/07/2010 (32)

 US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)



3

٢٠٠٩٠٣٠٣٢٠ (21) -3

١١/٠٣/٢٠٠٩ (22)

M-I LLC - USA (71)

MASSAM, Jarrod-BALLARD, David, Antony (72)

للبادسمر أحمد ا (74)

عوامل تثقیل مترسبة  الستخدامھا في موائع حفرة البئر (54)

60/825,156 - PCT/US2007/078159 (31)

11.09.2006. - 11/09/2007 (32)

 US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/03;C 09 K  8/32;C 09 K  8/16 (51)

٢٠٠٩٠٧١٠٧٨ (21) -4

١٤/٠٧/٢٠٠٩ (22)

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY - USA (71)

BASEETH, Shireen, S. (72)

محمود رجائى الدقى (74)

تراكیب قابلة للتشتیت فى الماء تشتمل على مبیدات دیدان سلكیة طبیعیة ولیسیثین وعامل اسھامى 
نشیط السطح

(54)

60/885,970 - PCT/US2008/051663 (31)

22.01.2007. - 22/01/2008 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/04;A 01 N  25/02 (51)
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D2٢٠١٢٠١٠٠٥٠ (21) -5

٠٩/٠١/٢٠١٢ (22)

Ferno-Washington, Inc.- USA (71)

CHINN, Robert (72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

ينظام سناد قوس (54)

61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

10.07.2009. - 12/07/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)

٢٠١٢٠٣٠٤٥٢ (21) -6

١٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED - USA (71)

RICHARD, Bennett, M-JOHNSON, Michael, H (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ام و جھاز لفحص بئر شامال طبقھ رغویھنظ (54)

12/567,166 - PCT/US2010/050226 (31)

25.09.2009. - 24/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/08 (51)
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٢٠١٢٠٣٠٥٢٣ (21) -7

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

TRUPHONE LIMITED - Britain (71)

SNIJDER, Robert-TAGG, James Peter-EVANS, Timothy Paul-
CAMPBELL, Alistair James-GUY, III, Edward Thomas-
BORISOGLEBSKI, Igor-SEQUEIRA, Claudio Miguel Canario

(72)

احمد دمحم جمال ابو علي (74)

وسیط اداره التعریف بالمشترك للشبكات المتنقلھ والثابتھ  (54)

0916582.0 - PCT/GB2010/051591 (31)

22.09.2009. - 22/09/2010 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/18 (51)

٢٠١٢٠٤٠٧٧٥ (21) -8

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A. - Italy (71)

BADOLATO, Luigi, Antonio-DALE', Pietro-PORTINARI, Gianni (72)

للملكیة الفكریةلھادى مكتب عبد ا (74)

عملیھ وجھاز لتصنیع االطارات لعجالت العربھ (54)

MI2009A001906 (IT)-61/272,815  - PCT/IB2010/002783 (31)

02.11.2009. - 06.11.2009. - 29/10/2010 (32)

IT - US - IB (33)

Int.Cl.8-B 29 D  30/30;B 29 D  30/16 (51)
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٢٠١٢٠٥٠٨٥٤ (21) -9

١٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

مصر-ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى  (71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى (72)

(74)

طریقھ التعریض غیر المباشر لمعالجھ االلیاف القصیره والمواد النانومتریھ والمیكرو متریھ باللیزر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 82 Y  40/00;B 82 Y  30/00 (51)

٢٠١٢٠٥٠٨٧٧ (21) -10

١٤/٠٥/٢٠١٢ (22)

مصر- أحمد دمحم عبد هللا أبو الوفا  (71)

أحمد دمحم عبد هللا أبو الوفا (72)

(74)

جھاز وقائي (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 47 B  88/00 (51)
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٢٠١٢٠٦١٠٧٢ (21) -11

١٢/٠٦/٢٠١٢ (22)

1- VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE - France

2- SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD - Japan

(71)

GOUIDER, Mohamed-GARD, Eric-PETIT, Mikael-PINEL, Eliette (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وبي ملولب مقاوم لالنتفاخ، وعملیھ لطالئھمكون انب (54)

09/06320  - PCT/EP2010/007556 (31)

23.12.2009. - 10/12/2010 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-C 09 D  175/08;F 16 L  15/04;E 21 B  17/042 (51)

٢٠١٣٠٤٠٦٥٠ (21) -12

١٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

1- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - France

2 -INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE - France

(71)

FLAMANT, Gilles-HEMATI, Mehrdji (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز لجمع الطاقھ الشمسیھ (54)

1058565  - PCT/FR2011/052386 (31)

20.10.2010. - 13/10/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/12;C 09 K  5/10;F 24 J  2/34;F 03 G  6/06;C 10 J  3/46 (51)
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٢٠١٣٠٥٠٧٨٩ (21) -13

٠٩/٠٥/٢٠١٣ (22)

مصر-دمحم محمود عبد اللطیف محمود  (71)

دمحممحمود عبد اللطیف محمود (72)

(74)

وماتیكى لتشغیل طلمبات المیاه وفصلھا لمال الخزانات العلویھ ویعمل بدون عوامھ مفتاح كھربائى اوت
.كھربائیھ وبدون اى وصالت كھربائیھ بین الخزان ومحرك الطلمبھ 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 04 D  15/02 (51)

٢٠١٣٠٨١٣٥١ (21) -14

٢٥/٠٨/٢٠١٣ (22)

UNITED STATES GYPSUM COMPANY - USA (71)

VEERAMASUNENI, Srinivas-SONG, Weixin David-LUAN, Wenqi-YU,
Qiang

(72)

سمر احمد اللباد (74)

لوح جبس منخفض الوزن والكثافة ومقاوم للحریق (54)

13/035,800 - PCT/US2012/026595 (31)

25.02.2011. - 24/02/2012 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-C 04 B  20/06 (51)



٢٠١٣١١١٧٤٩ (21) -15

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED - USA (71)

BERRY, Kevin, J-THOMAS, Anthony (72)

(74)

جھاز لتشغیل صمامات عن بعد وطریقة لتنفیذ ذلك (54)

13/173,541  - PCT/US2012/042707 (31)

30.06.2011. - 15/06/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/16;E 21 B  34/16;E 21 B  34/12 (51)

٢٠١٣١٢١٨٨٦ (21) -16

١١/١٢/٢٠١٣ (22)

Xylem IP Holdings LLC - USA (71)

FULLEMANN, Alexander-LARSSON, Martin (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

طریقھ للتحكم فى مضخھ  (54)

1150547-6  - PCT/SE2012/050579 (31)

16.06.2011. - 31/05/2012 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-F 04 D  15/00 (51)

9
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٢٠١٤٠٢٠٢١١ (21) -17

١٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

HEIDELBERGCEMENT AG - Germany (71)

BULLERJAHN, Frank-BEN HAHA, Mohsen-SCHMITT, Dirk (72)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

طریقة إلنتاج كلنكر یحتوى على الترنیسیت (54)

11006757.6-11008570.1-12001488.1-12002111.8-12002342.9-12003718.9
- PCT/EP2012/002976

(31)

18.08.2011. - 26.10.2011. - 05.03.2012. - 26.03.2012. - 30.03.2012. -
10.05.2012. - 16/07/2012

(32)

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

Int.Cl.8-C 04 B  28/06;C 04 B  7/345;C 04 B  7/32 (51)

٢٠١٤٠٢٠٢٤٧ (21) -18

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

RELION protection systems AG - Switzerland (71)

PHILLIPS, Roland-MEYER, Thorsten-TSCHIERSCH, Ronald (72)

عمرو إبراھیم عبد هللا سالم (74)

تنظیم متعدد الطبقات بالستي  (54)

01361/11 -10 2011 052 879.2  - PCT/IB2012/001627 (31)

22.08.2011. - 22.08.2011. - 22/08/2012 (32)

CH - DE - IB (33)

Int.Cl.8-F 41 H  5/04 (51)
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٢٠١٤٠٥٠٧٧٩ (21) -19

١٤/٠٥/٢٠١٤ (22)

FOSTER - MILLER.INC - USA (71)

LAWSON, William-QUIGLEY, Scott-CURRAN, Robert-FARINELLA,
Michael

(72)

سمراحمد اللباد (74)

درع لمركبة وبنیة بنقاط صلبة محسنة (54)

13/373,408  - PCT/US2012/063207 (31)

14.11.2011. - 02/11/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 41 H  5/02 (51)

٢٠١٤٠٥٠٧٩٤ (21) -20

١٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

Tetra Laval Holdings & Finance S.A - Switzerland (71)

Johansson, Goran-Stillerud, Lennart-Hakansson, Bengt-Rydberg, Par (72)

الدقيمحمود رجائى (74)

شتمل على ھذا الغشاءغشاء و عنق ی (54)

1151098-9 - PCT/EP2012/072868 (31)

18.11.2011. - 16/11/2012 (32)

SE - EP (33)

Int.Cl.8- B 65 D  41/04; B 65 D  53/04 (51)
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٢٠١٤٠٦٠٩٧١ (21) -21

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

ھبة عبد هللا دمحم عبد هللا-الفتوح الزناتي إلھام أبو (72)

منى دمحم فرید - امال یوسف -ماجده محسب  (74)

وحدة تحتوي على مفاعل میكروني النتاج استرات عضویة عالیة النقاء (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/18 (51)

٢٠١٤٠٨١٣٧٤ (21) -22

٢٨/٠٨/٢٠١٤ (22)

MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.- Japan (71)

ONOZAKI, Yasumichi-MATSUMURA, Makoto-HORIKOSHI, Ryo-
NAKAMURA, Satoshi-NOMURA, Masahiro-MITOMI, Masaaki

(72)

اللباد أحمدسمر (74)

تركیبھ لمكافحھ االفات تتضمن مشتق امینوبیریدین جدید (54)

2012-044514 - PCT/JP2013/056051 (31)

29.02.2012. - 27/02/2013 (32)

JP- JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;C 07 D  401/06;C 07 D  213/40 (51)
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٢٠١٤١٠١٦٥٣ (21) -23

١٦/١٠/٢٠١٤ (22)

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.- Japan (71)

BESSHO, Junichiro-WATANABE, Akira-KAWAMOTO, Kei-
KOMATSU, Masaaki-ITO, Seisuke-MATSUDA, Takeshi-TORIYABE,
Keiji-DOMON, Kei-OGAWA, Yutaka

(72)

سمراحمد اللباد (74)

مشتق من ألكیل فینیل كبریتید وعامل للتحكم في اآلفات (54)

2012-096356  - PCT/JP2013/002459 (31)

20.04.2012. - 11/04/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  41/10;A 01 P  7/04;A 01 P  7/02;A 01 N  41/12 (51)

٢٠١٤١٠١٧٠٤ (21) -24

٢٣/١٠/٢٠١٤ (22)

UNICHARM CORPORATION - Japan (71)

OKUBO Tetsuo-YAMANAKA Yasuhiro-SAKAGUCHI Satoru (72)

اللباد سمراحمد  (74)

حفَّاضھ تستخدم لمره واحده (54)

2012-104151  - PCT/JP2013/062239 (31)

27.04.2012. - 25/04/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/49;A 61 F  13/15 (51)
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٢٠١٤١١١٨٦١ (21) -25

١٩/١١/٢٠١٤ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC - USA (71)

WINTERS, Warren-LIVESAY, Ronald (72)

الدیب مفیدعمرو (74)

.طرق وانظمھ لمكونات ضغط نظام بئر ھیدروكربون (54)

13/476,270 - PCT/US2012/038795 (31)

21.05.2012. - 21/05/2012 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/06 (51)

٢٠١٤١٢١٩٦٥ (21) -26

٠٧/١٢/٢٠١٤ (22)

NUOVO PIGNONE SRL - Italy (71)

BRESCHI, Tommaso-TENZE, Andrea-BRACCIALI, Filippo Erbaggio     -
GALLINA, Elena

(72)

سونیا فایق فرج (74)

وسیلة إلزالة تجمیعة صمام وقفص من ماكینة (54)

F12012A000113 - PCT/EP2013/061841 (31)

08.06.2012. - 07/06/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 23 P  19/04;B 25 B  27/24;F 04 B  53/22;F 04 B  39/14;F 04 B
53/10;F 04 B  39/10

(51)
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٢٠١٤١٢١٩٩١ (21) -27

١٠/١٢/٢٠١٤ (22)

سعد فتح -٤دمحم أحمد صباح - ٣محمود أحمد االمام دمحم -٢جامعة االسكندریة-كلیة الزراعة -١
سلیمان نصیف سلیمان-٥هللا أحمد 

(71)

نصیف سلیمانسلیمان-سعد فتح هللا أحمد - دمحم أحمد صباح -محمود أحمد االمام دمحم (72)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

الة لحصاد وتنظیف بذور محصول الھوھوبا (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 47 L  13/00;A 01 D  46/28 (51)

٢٠١٥٠١٠٠٩٣ (21) -28

٢٠/٠١/٢٠١٥ (22)

Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V-
Germany

(71)

KASTNER, Thorsten-HERRE, Jürgen-TERENTIV, Leon-HELLMUTH,
Oliver

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز وطریقھ لفك ترمیز الكائنات الصوتیھ المشفره بشكل عام والمرسلھ عبر المكان فى حاالت 
وتحسین ناتج اختالطھامتعدده الدمج القنوات الصوتیھ 

(54)

 61/679,404- PCT/EP2013/066405 (31)

03.08.2012. - 05.08.2013. (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/008 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٤٣٣ (21) -29

٢٣/٠٣/٢٠١٥ (22)

KHATCHIKIAN, Khatchik, Chris - USA (71)

KHATCHIKIAN, Khatchik, Chris (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة تشكیل لوح (54)

PCT/US2012/057139 (31)

25.09.2012. (32)

US (33)

Int.Cl.8-B 29 C  44/00 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٠٤ (21) -30

٠٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

مصر-صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  (71)

مد الجمیل أحمد دمحم أح (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

مباشر التشغیل و سریع اإلنتقال بین وضعي تشغیلھ٣/٢صمام تحكم توجیھى ھیدرولیكي  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 16 K  11/00;F 15 B  13/04 (51)



٢٠١٥٠٤٠٥٨٦ (21) -31

١٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

KALE KILIT VE KALIP SANAYII A.S - Turkey (71)

KARSIL, Feramuz -BILGIC, Ahmet-ICIBAL, Kadir (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

اسطوانة قفل تحتوي على إنذار (54)

12189306.9 -PCT/EP2013/058972 (31)

19.10.2012. - 30.04.2013. (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-E 05 B  45/06;E 05 B  17/00 (51)

٢٠١٥٠٦٠٩٨٩ (21) -32

١٦/٠٦/٢٠١٥ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A.,- Italy (71)

CASTELLINI, Alessandro (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

إطار لعجالت مركبھ حمل ثقیل (54)

RM2012A000658-61/ 803,984 - PCT/IB2013/002799 (31)

21.12.2012. - 21.03.2013- 18.12.2013. (32)

IT - US - IB (33)

Int.Cl.8-B 60 C  11/13;B 60 C  11/04 (51)

17
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٢٠١٥٠٧١٠٧٠ (21) -33

٠١/٠٧/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

CHEN, Ying -WANG, Ye-Kui (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

إدارة التخزین المؤقت للصور متعددة الدقة والمفكوك ترمیزھا من أجل ترمیز الفیدیو متعدد الطبقات (54)

61/749,105  - 14/146,507 -PCT/US2014/010190 (31)

04.01.2013. - 02.01.2014. - 03/01/2014 (32)

US  - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/33;H 04 N  19/436;H 04 N  19/423 (51)

٢٠١٥٠٧١٠٨٦ (21) -34

٠٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

WANG, Ye-Kui (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

إرسال إشارات حساب ترتیب صورة لعالقات معلومات موقوتة لمیقات فیدیو في تشفیر الفیدیو (54)

61/749,866 - 14/061,260 - PCT/US2013/077279 (31)

07.01.2013. -  23.10.2013. - 20/12/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/149;H 04 N  19/70;H 04 N  19/46;H 04 N  19/44 (51)
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٢٠١٥٠٧١١٣٩ (21) -35

١٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG - Austria (71)

LAMMER, Gregor-ZETTL, Karl-Michael-JANDL,CHRISTOPH (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

طریقة لتحدید حالة بطانة صامدة للحرارة لوعاء معدني لفلز منصھر بشكل محدد (54)

13163565.8 - PCT/EP2014/054474 (31)

12.04.2013. - 07/03/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-F 27 D  21/00;F 27 D  1/16 (51)

٢٠١٥٠٧١١٥٣ (21) -36

٢٢/٠٧/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

YERKES, Carla N-SATCHIVI, Norbert M.-BANGEL, Bryston L (72)

ھ الفكریھ مكتب عبد الھادى للملكی (74)

ACCASEحمض الكربوكسیلك و مثبطات - ٢- تركیبات مبیدة لألعشاب من بیریدین (54)

61/756,930 - PCT/US2014/012885 (31)

25.01.2013. - 24/01/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)
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٢٠١٥٠٨١٢١٦ (21) -37

٠٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

THE GILLETTE COMPANY - USA (71)

CARNEIRO, Hubert, Francis-CATAUDELLA, Matthew, Corey-
WASHINGTON, Jack, Anthony

(72)

الدیب مفیدعمرو (74)

.خراطیش حالقة لھا اعضاء تشحیم (54)

29/446,936 - 13/964,382- PCT/US2013/055331 (31)

28.02.2013.- 12.08.2013 - 16/08/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/44 (51)

٢٠١٥٠٨١٣١٦ (21) -38

٢٤/٠٨/٢٠١٥ (22)

THE GILLETTE COMPANY - USA (71)

GOOD, Ian-CLARKE, Sean, Peter-SHOREY, Anthony, William (72)

الدیب مفید عمرو  (74)

.إنزالق لإلستخدام مع شفرة حالقةأداة لحمل عضو  (54)

61/772,173-61/835,796 - PCT/US2014/019189 (31)

04.03.2013. - 17.06.2013. - 28/02/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 66 B  13/18 (51)
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٢٠١٥٠٩١٥٧٣ (21) -39

٢٢/٠٩/٢٠١٥ (22)

مصر-تنمیة التكنولوجیة صندوق العلوم وال (71)

إیمان دمحم دمحم السید-حسن شكري حسن أحمد - مروة فاروق محمود القاضي  (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

مبادل كاتیوني مغناطیسي من الزركونیوم تنجستو فانیدات اللیفي النانومتري المحمل بالمجناتیت 
میاة الصرف الصناعيوطریقة لتحضیره لمعالجة 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 22 C  16/00;C 22 C  27/02;C 22 C  38/14;C 22 C  38/12;C 22 C
38/00

(51)

٢٠١٥١٠١٥٩٣ (21) -40

٠١/١٠/٢٠١٥ (22)

1- MITSUI CHEMICALS, INC -Japan

2- PHYTOCULTURE CONTROL CO., LTD -Japan

(71)

MATSUNO, Hirozumi -TANAKA, Kunisuke-SUZUMURA, Daisuke   -
HASEGAWA, Ryo

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

نظام لزراعة النباتات، وطریقة زراعة باستخدامھ، وطریقة لتصنیعھ (54)

2013-077949 - PCT/JP2014/059849 (31)

03.04.2013. - 03/04/2014 (32)

JP  - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 G  31/100 (51)
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٢٠١٥١١١٨٦٩ (21) -41

٢٦/١١/٢٠١٥ (22)

Konecranes Global Corporation - Finland (71)

Mannari, Ville-Nieminen, Ari (72)

.ءاتمادوك اند برایت اى بى لو اوفیس  محامیون ووكالء برا-عبد الوھاب مصطفى كمال / أ (74)

.مناولة حمولة بواسطة وحدة توزیع (54)

20135609 - PCT/FI2014/050408 (31)

31.05.2013. - 26/05/2014 (32)

FI- FI (33)

Int.Cl.8-B 66 C  13/18 (51)

٢٠١٥١٢١٩٧٨ (21) -42

١٥/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

إبراھیم سید قناوي حامد - دمحم لطفي حسن دمحم (72)

منى دمحم فرید-منى دمحم -ماجده محسب السید -دمحم زكریا فیھم (74)

طریقة لتحضیر انابیب نانومتریة من االلومینا عالیة النقاء المحملة على قوالب من الھالم الھوائي 
اللیاف السلیولوز النانومتریة

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 B  15/04;B 32 B  5/02 (51)
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٢٠١٦٠١٠١٣١ (21) -43

٢٦/٠١/٢٠١٦ (22)

KNAUF INSULATION - Belgium (71)

DEMOTT, Jerry-MAROLT, Bostjan-ETZKORN, Randy-DUCARME,
David

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طرق الستخدامھامصھرات احتراق غاطسة و (54)

1313654.4 - PCT/EP2014/066443 (31)

31.07.2013. - 30/07/2014 (32)

GB - EP (33)

Int.Cl.8- G 03 B  5/12; G 03 B  5/44; F 27 B  1/08 (51)

٢٠١٦٠١٠١٣٢ (21) -44

٢٦/٠١/٢٠١٦ (22)

KNAUF INSULATION - Belgium (71)

DEMOTT, Jerry-MAROLT, Bostjan-ETZKORN, Randy-DUCARME,
David

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة وجھاز لصھر مادة عجنة خام صلبة باستخدام موقد احتراق (54)

1313651.0 - PCT/EP2014/066444 (31)

31.07.2013. - 30/07/2014 (32)

GB - EP (33)

Int.Cl.8-C03B 5/235; F27B 3/20; F23C3/00; F23D14/00 (51)
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٢٠١٦٠١٠١٥٥ (21) -45

٣١/٠١/٢٠١٦ (22)

JOINT STOCK COMPANY AKME  ENGINEERING- Russia (71)

TOSHINSKY, Georgiy Ilich (72)

عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

طریقة خزن طویل األجل للوقود النووي المستنفد (54)

2013135672  - PCT/RU2014/000169 (31)

31.07.2013. - 19/03/2014 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-G 21 F  9/36 (51)

٢٠١٦٠٢٠٢٣٠ (21) -46

١٥/٠٢/٢٠١٦ (22)

MEBIOL INC - Japan (71)

YOSHIOKA, Hiroshi-MORI, Yuichi -OKAMOTO, Akihiro   -MIURA,
Shigeki -MIZUTANI, Tomoyoshi

(72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام وطریقة لزراعة نبات (54)

2013-169317  - PCT/JP2014/071141 (31)

19.08.2013. - 11/08/2014 (32)

JP  - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 G  31/00 (51)
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٢٠١٦١١١٩٥١ (21) -47

٣٠/١١/٢٠١٦ (22)

CHR. HANSEN A/S - Denmark (71)

BROCHERET, Sylvain-FAIVELEY, Marc-BAUQUIS, Anne-Claire (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

عملیة للتلقیح المباشر من خمائر مركزة ووسیلة ذات صلة (54)

1455037 - PCT/EP2015/062224 (31)

03.06.2014. - 02/06/2015 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-A 23 C  9/12 (51)
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انبی
٢٠١٨ابریلبالبراءات الصادرة خالل شھر
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٢٨٦٢٨ (11)

٢٠١٣١١١٧٥٢ (21)

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

ووتردیام سارل

سویسرا،، دیلمونت ، سویسرا٢٨٠٠- ، سویسرا  ٦٥دى موتییر

(71)

كیرو زافانیال- انتونیو ایتولیتو- بیتجان جو-كریستوس كومینیللیس-نیكوالس ھیرمانت (72)

(73)

خالد مجدى حماده (74)

طریقھ لمعالجھ الموالح بعد الحصاد (54)

                                  11166445.4 - PCT/EP2012/059100 (31)

17.05.2011. - 16/05/2012 (32)

-1

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 23 B  7/00;A 23 B  7/022;A 23 B  7/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٢٩ (11)

٢٠١٠٠٨١٣٢٦ (21)

٠٨/٠٨/٢٠١٠ (22)

ھالدور توبسوى ایھ اس

الدنمارك،كیھ جى اس لینجبى  الدانمارك٢٨٠٠- دى كیھ  ٥٥نیمولیفیج 

(71)

ثورھاوج ماكس (72)

(73)

الدقىمحمود رجائى (74)

مفاعل لتحضیر المثانول (54)

                                  PA2008 00260-PA2008 00261 - PCT/EP2009/000972 (31)

25.02.2008. - 25.02.2008. - 12/02/2009 (32)

-2

DK - DK - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/06;B 01 J  8/02 (51)

سنة٢٠: ةمدة الحمای
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٢٨٦٣٠ (11)

٢٠١٤١٢٢٠٦٩ (21)

٢٤/١٢/٢٠١٤ (22)

شركة محدودة استرالیھ–بي تي  دي ٧٠٠فورم 

استرالیا،فیكتوریا  ٣٠٢٥،بالكشاوس رواد التكنا نورث ٢٧٠

(71)

واسیل،روساتي (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

إطار محسن لتعلیق حاجز  (54)

                                  2012902703-PCT/AU2013/000689 - (31)

26.06.2012. - 26.06.2013. - (32)

-3

AU - AU (33)

Int.Cl.8-E 04 G  21/32;E 04 G  3/18;E 04 G  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣١ (11)

٢٠١٦٠٣٠٣٤٦ (21)

٠٢/٠٣/٢٠١٦ (22)

جسیمنت أیھ جيجلبیرھید

المانیا،ھیدلبیرج، ألمانیا٦٩١٢٠، ٦بیرلینر شتراسھ 

(71)

تیبیي- سبینسر- إنجرید مكانوفیك- موھسن بین ھاھا- دیرك شمیت-فرانك بولرجاھن (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

لفوألومینات و مركب مغنسیوممادة رابطة مكونھ من أسمنت الكالسیوم سا (54)

                                  13004312.8 - PCT/EP2014/002367 (31)

03.09.2013. - 02/09/2014 (32)

-4

US - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٣٢ (11)

٢٠١٤٠٣٠٣٩٦ (21)

١٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

ام اینوفاتیف بروبیرتیس كومباني٣-یوني شارم كوربوراشن

ام سنتر ٣-الیابان،٧٩٩٠١١١ایمي ،شي- شیكوكیوتشو،شي -كینسي  ،شیموبیون،١٨٢
الوالیات المتحدة أمریكا ،- ٥٥١٣٣٣٤٢٧، سانت بول، مینیسوتا ٣٣٤٢٧بوست اوفیس بوكس 

االمریكیة

(71)

وریتاني ، تاداتو- وریوسات،اسكاجیوتشي (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

عضو تثبیت وقطعھ تثبیت (54)

                                  2011-203456 - PCT/JP2012/073672 (31)

16.09.2011. - 14/09/2012 (32)

-5

JP - JP (33)

Int.Cl.8- A 61 F  13/49 ; A 61 F  13/56 ; A 44 B  18/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٣ (11)

٢٠١٤٠٥٠٨١٦ (21)

٢١/٠٥/٢٠١٤ (22)

یوني شارم كوربوراشن

الیابان،٧٩٩٠١١١ایمي ،شي- شیكوكیوتشو،شي -كینسي  ،شیموبیون،١٨٢

(71)

ساتوریو،اسكاجیوتشي (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

حفاض یستخدم لمره واحده (54)

                                  2011-255254 - PCT/JP2012/080183 (31)

22.11.2011. - 21/11/2012 (32)

-6

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/53;A 61 F  13/49 (51)
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سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٤ (11)

٢٠١٤٠٥٠٨١٥ (21)

٢١/٠٥/٢٠١٤ (22)

یوني شارم كوربوراشن

الیابان،٧٩٩٠١١١ایمي ،شي- شیكوكیوتشو،شي -كینسي  ،شیموبیون،١٨٢

(71)

ساتوریو،اسكاجیوتشي (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

حفاض یتم استخدامھ لمرة واحدة (54)

                                  2011-255249  - PCT/JP2012/080182 (31)

22.11.2011. - 21/11/2012 (32)

-7

JP - JP (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٥ (11)

٢٠١٤٠٩١٥٥٥ (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٤ (22)

یوني شارم كوربوراشن

الیابان،  ٧٩٩٠١١١ایمي ،شي- شیكوكیوتشو، شي -كینسي  ، شیموبیون، ١٨٢

(71)

یوسیوھیرو،یاماناكا-ساتوریو،اسكاجیوتشي-كانا،سوا (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

ُحفاض یستخدم لمرة واحدة (54)

                                  2012-083040  - PCT/JP2013/059339 (31)

30.03.2012. - 28/03/2013 (32)

-8

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/49;A 61 F  13/15 (51)
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سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٦ (11)

٢٠١٤١٢٢٠١٤ (21)

١٤/١٢/٢٠١٤ (22)

اف برودوست كوالبوراشن - ستیتشتینج أي

ھولندا،جي بي امستیردام   ١٠٩٧- ان ال ٢٠٠برینس بیرنھاردبلین 

(71)

،ریسیرفاتو - اینتیال،سیناني- ماریلینا،جوسمیرولي-ماتیو سانتینو،فازوال- فرانكو،بیالكین 
مانویال

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

تركیبات تآزریة لحمایة المحاصیل الزراعیة واستخدامھ  (54)

                                  PCT/EP2013/062306-MI2012A 001045  - (31)

13.06.2013. - 15.06.2012. - (32)

-9

EP - IT (33)

Int.Cl.8-A 01 N  35/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٧ (11)

٢٠١٤١٠١٥٧٤ (21)

٠١/١٠/٢٠١٤ (22)

جونسون ماتثي بوبلیك لیمتد كومباني

بریطانیا،اي بي، المملكھ المتحدة٤اي ٤ن ستریت لندن اي سيفارینجدو٢٥فلور ٥

(71)

ویلیام ایھ ویتینبیرجیر-جوزیف دبلیوا ویتینبیرجیر-براین ال دافیس (72)

(73)

عمرو الدیب مفید (74)

مواجھات سلكیھ لمفاعالت التكویم التركیبیھ (54)

                                  61/619،007 - PCT/US2013/034570 (31)

02.04.2012. - 29/03/2013 (32)

-10

US - US (33)
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Int.Cl.8-F 28 F  13/00;B 01 J  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٣٨ (11)

٢٠١٥٠١٠٠٤٤ (21)

١١/٠١/٢٠١٥ (22)

ایھ سي اي اویل تولز ایھ اس

النرویج،استافانجیر   ٤٠٢١-ایھ ان٧نز فیي اوالف ھانسی. بروف

(71)

كین ایریك،استیني (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز موضوع لتركیب عنصر على جسم انبوبي  (54)

                                  20120803-20121235 -20130208 -
PCT/NO2013/000031

(31)

12.07.2012. - 22.10.2012. - 07.02.2013. - 10/07/2013 (32)

-11

NO - NO - NO - NO (33)

Int.Cl.8-E 21 B  17/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٣٩ (11)

٢٠١٢٠٦١٠٦٢ (21)

١١/٠٦/٢٠١٢ (22)

اس. تماسي ایھ 

النرویج،)النرویج ( و فورنبی١٣٣٠-ان ١٩٨بوكس .ب.ص

(71)

اوستفولد تیرجي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقھ إلحتجاز الماء في المناطق الحاملھ للماء و تثبیت الرمل في التركیبات تحت األرض     (54)

                                  20093567 - PCT/NO2010/000479 (31)

21.12.2009. - 20/12/2010 (32)

-12

NO - NO (33)

Int.Cl.8-C 09 K  17/06;C 09 K  8/504;E 21 B  43/02;E 02 D  3/12;E 21 B
33/138;C 09 K  8/57

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤٠ (11)

٢٠١٤٠٢٠١٩٨ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

اداما میختاشیم  لیمتد  

إسرائیل،اسرائیل ٧٠١٩٩٠٠شارع جوالن ایربورت سیتي ،

(71)

تیموثى -وبستیر. جیفرى دى-سولینبیرجر. مایكل تى- بث لورسباك-اوین. جون دبلیو- شنجلین یاو
جالیفورد. كریس فى-ایھ بویبل

(72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

ون-)١H(-٢- ثنائي ھیدروبیرمیدین-٣،٤- )مستبدل(- ٣- ایمینو-٤-فلورو-٥مشتقات  (54)

                                  61/524،506  - PCT/US2012/050930 (31)

17.08.2011. - 15/08/2012 (32)

-13

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/505 (51)

نةس٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤١ (11)

٢٠١٣٠٢٠١٨٥ (21)

٠٤/٠٢/٢٠١٣ (22)

لیمتد. شنزن رایكومى ھیلث تكنولوجى كو 

تك ایندستریال بارك ، نانشان دیستریكت ، -كیونجین رود ، ھى  ٥: بیلدینج رقم ٥١،اف ٣
نالصی،ار ، الصین. شنزن جوانجدونج ، بى 

(71)

دبلیو یو. اكسیاوجیانج  (72)

(73)

مكتب عبد الھادى  للملیكھ الفكریھ (74)

جھاز لقیاس ضغط الدم الغیر اجتیاحي وطریقھ لقیاسھ (54)

                                  201010247968.6 - PCT/CN2011/000866 (31)

06.08.2010. - 17/05/2011 (32)

-14

CN - CN (33)

Int.Cl.8-A 61 B  5/0225 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤٢ (11)

٢٠١٢١٢٢٠٧٠ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

ت الوالیا،.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
المتحدة االمریكیة

(71)

جورج بیكر (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

تركیبة معززة من مبیدات االعشاب  التي تحتوي علي الكلوربیرالید والفلورسوالم  (54)

                                  61/355،739 - PCT/US2011/040682 (31)

17.06.2010. - 16/06/2011 (32)

-15

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 P  13/00;A 01 N  43/90 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٤٣ (11)

٢٠١٢٠٤٠٧٧٤ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

الوالیات المتحدة االمریكیة،امریكا٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

نلسون-اندریا مكفیج - مونتى ویلمر-ریتشارد مان (72)

(73)

مكتب عبد الھادى  (74)

تركیب تازرى  مبید لالعشاب یحتوى فلوروكسیبیر و سیھالوفوب ، میتامیفوب و بروفوكسیدیم (54)

                                  255685/61 - PCT/US2010/054248 (31)

28.10.2009. - 27/10/2010 (32)

-16

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤٤ (11)

٢٠١٤٠٣٠٣٩١ (21)

١٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

الوالیات ،.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨لیس ، اندیانا زایونسفیل رود ، اندیانا بو٩٣٣٠
المتحدة االمریكیة

(71)

ھسیو- ھوانج وى-ریتشرد كیھ مان (72)

(73)

عمرومفید الدیب (74)

تركیبة تآزریة مبیدة لالعشاب تحتوي على بینوكسوالم و بریتیالكلور (54)

                                  61/534،419  - PCT/US2012/055085 (31)

14.09.2011. - 13/09/2012 (32)

-17

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤٥ (11)

٢٠١٤١٢٢٠٧٩ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٤ (22)

اتشفیھ سیستم جي ام بي-كیھ 

المانیا،برجیستش جالدباتش٥١٤٦٩، ٤٤سنفلدر ستریت 

(71)

إیمیل ، جونتر-كروجر مارك (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

(54)

                  10 2012 105 791.5-10 2013 211 568.7 - PCT/EP2013/063802 (31)

29.06.2012. - 19.06.2013. - 01/07/2013 (32)

-18

DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  85/804 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٤٦ (11)

٢٠١٤٠٥٠٨٧٦ (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

سى سى بى تكنولوجى جى ام بى اتش

المانیا،میونیخ- ٧٨١٦٦٧

(71)

اوالف كوھل (72)

(73)

عبد الوھاب مصطفى كمال  (74)

طریقھ ومنشاه لتولید الغاز االصطناعى (54)

                                  10 2011 122 562.9 -10 2012 008 933.3 -10 2012 010
542.8  - PCT/EP2012/005310

(31)

20.12.2011. - 04.05.2012. - 29.05.2012. - 20/12/2012 (32)

-19

DE - DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8- C 01 B  3/24 ; C 10 J  3/72 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٦٤٧ (11)

٢٠١٠١١١٨٨٧ (21)

٠٨/١١/٢٠١٠ (22)

شركھ امریكیھ متحده،. انكلوموس تكنولوجى

الوالیات المتحدة ،، الوالیات المتحده االمریكیھ٠٧٠٠٣شارع بورد، بلوم فیلد، نیوجیرسى ١٥١٥
االمریكیة

(71)

مالسام، میشیل (72)

(73)

سھیر میخائیل رزق (74)

ISOعن طریق تبرید مفتوح ذو ضغط  ) NGL(استعاده سوائل غاز  طبیعى  (54)

                                  880،121/12 - PCT/US2009/042260 (31)

16.05.2008. - 30/04/2009 (32)

-20

US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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40

٢٨٦٤٨
(11)

٢٠١٤٠٦١٠٨٤ (21)

٢٦/٠٦/٢٠١٤ (22)

نیبون ستیل اند سومیتومو میتال كوربوریشن- فالوریك أویل آند غاز فرانس

-٢، مارونوتشي ١- ٦- فرنسا،آیمیریز، فرنسا-أولنوي  ٥٩٦٢٠-رو أناتول فرانس، إف٥٤
الیابان،،، الیابان٨٠٧١-١٠٠كو، طوكیو -كوم، تشیودا 

(71)

میكاییل بوتیت-ایلیت بینل-دمحم قویدر- ایریك غارد (72)

(73)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

مكون انبوبى ملولب وطریقھ لطالء ذلك المكون االنبوبى الملولب (54)

                                  11/04148 - PCT/FR2012/000541 (31)

29.12.2011. - 20/12/2012 (32)

-21

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 10 M  169/04;F 16 L  58/04;F 16 L  57/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٤٩ (11)

٢٠١٥٠٩١٤٥٦ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

شركة مساھمة ایطالیھ-ایھ.بى.التوباسك اس

إیطالیا،ال توباسكیو لي ایطالي ٥٥٠١١- ١٣٦،فیا روما 

(71)

جیوسیببى فیزانى    (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

وحدة إغالق لماكینة تعبئة بتدفق رأسي للباستا القصیرة (54)

                                  MI2014A 001575 - (31)

11.09.2014. - (32)

-22

CH (33)

Int.Cl.8-B 65 B  61/28;B 65 B  19/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٥٠ (11)

٢٠١٣٠٣٠٥٠٣ (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (22)

شركھ محدوده المانیھ- فیسكیر جي ام بي اتش  -یو اتش دي اي انفینتا  

١٥٩-١٥٧: ب . برلین  ص :المانیا المدینھ  -برلین  ١٥٩١٣٥٠٩- ١٥٧. ھولزھاوسر شارع
المانیا،١٣٥٠

(71)

ھانیمانن كورت- سكاللیر راینر- سكولز فین ندرت ایك (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ لزیاده الوزن الجزیئي لحبیبھ بولي استر باستخدام حرارتھا المتخلفھ (54)

                                  10011282.0-61/387،036  - PCT/EP2011/000798 (31)

28.09.2010. - 28.09.2010. - 18/02/2011 (32)

-23

US - EP – EP (33)

Int.Cl.8-C 08 G  63/88;B 29 B  9/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٥١ (11)

٢٠١٤١١١٧٥١ (21)

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

موجیویلیر،بوبینریث جیجلیو 

تشیلى،سانتیجو٧٥٦١١٢٧الس كوندیس ١٨٠٤. اوف ،٥٥٦١بریسیدینتي ریسو . ایھ في 

(71)

جیویلیرمو،بوبینریث جیجلیو  (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

نظام للتحمیل والتفریغ أثناء عملیات تتم في المرفأ، یشتمل على رافعة، وقاعدة موضوعة في جسم 
ورص أغطیة مفتوحة في سطح السفینةالرافعة لتدعیم

(54)

                                  201201183 - PCT/CL2013/000027 (31)

04.05.2012. - 02/05/2013 (32)

-24

CL - CL (33)

Int.Cl.8-B 66 C  19/00;B 65 G  67/60 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٥٢ (11)

٢٠١٤٠٨١٢٨٨ (21)

١١/٠٨/٢٠١٤ (22)

عالء الدین فتیحھ عبد الحلیم ابراھیم جاد الرب

مصر،٢١٣٢١االبراھیمیة٢٥٩

(71)

عالء الدین فتیحھ عبد الحلیم ابراھیم جاد الرب (72)

(73)

(74)

طریقة وجھاز  لترشید المیاه والطاقة في منظومة الزراعة بدون تربة (54)

                                   - (31)

 - (32)

-25

 - (33)

Int.Cl.8-A 01 B  79/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٦٥٣ (11)

٢٠١٤٠٢٠١٦٦ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان

مصر،شارع رشدى میدان سفیر مصر الجدیدة١٧

(71)

كران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیاند (72)

(73)

(74)

مبعد جفون للجلوكوما (54)

                                   - (31)

 - (32)

-26

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  1/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٥٤ (11)

٢٠١٣٠٤٠٦٨٣ (21)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (22)

محمود عبد العزیز حسن العطیفى-كرم دمحم موسى عماره-عمر دمحم االنور عبد الحافظ

شقة -٣عمارة - عمارات المشتل -مصر،منزل مصطفى العسیلى-تقسیم العدلى -شركة فریال 
مصر،أسیوط–شركة فریال - تقسیم العادلى ١٩-مصر،١٩

(71)

محمود عبد العزیز حسن العطیفى-دمحم موسى عمارهكرم- عمر دمحم االنور عبد الحافظ (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعة اسیوط (74)
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عمرو مفید الدیب (74)

)عن الخط او الشبكھ ( منفصل / جسر تحزیز متصل (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
دستریز اوھایو، انكبى بى جى ان:مـــن
في.دي اى سي . بي .فیترو ، اس ایھ :الـــى

10/04/2018 :بـتاریخ

(21)2009091363 -2

(22)١٦/٠٩/٢٠٠٩

تلیفون إكتیبوالجیت إل أم إریكسون(71)

ناھد ودیع رزق(74)

طریقة وترتیب في نظام اتصاالت(54)

نقل الملكیة :انونىالتقریر الق
)بى یو بى ال(تلیفون إكتیبوالجیت إل أم إریكسون :مـــن
كلستر ال ال سى:الـــى

05/04/2018 :بـتاریخ

(21)2009091363 -3

(22)١٦/٠٩/٢٠٠٩

كلستر ال ال سي(71)

ناھد ودیع رزق(74)

ب في نظام اتصاالتطریقة وترتی(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كلستر ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ى ال ال س رلیس تكنولوج س وی اوبتی

05/04/2018 :بـتاریخ



72

(21)2009121839 -4

(22)١٦/١٢/٢٠٠٩

)بى یو بى إل ( تلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون (71)

(74)

طریقھ ونھایھ طرفین االرسال واالستقبال(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
)بى یو بى إل ( تلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون :مـــن
ى:الـــى ى ال ال س یلوالر تكنولوج س س أوبتی

29/04/2018 :بـتاریخ

(21)2013060964 -5

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٣

ایلي لیلي اند كومباني(71)

محمود رجائى الدقى(74)

المسبب لإلسھال البقري الفیروسي١Bطرق و تركیبات عقار لفیروس من نوع (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ایلي لیلي اند كومباني:مـــن
ك:الـــى و اس ان و ی ایالنك

12/04/2018 :بـتاریخ

(21)2014050711 -6

(22)٠٤/٠٥/٢٠١٤

سیالنیز اسیتات ال ال سي(71)

سمر احمد اللباد (74)

منتجات تشتمل على نسبة دنییر عالیة لكل فتیلة وشرائط جر ذات نسبة دنییر إجمالي منخفضة(54)

نقل الملكیة :ر القانونىالتقری
سیالنیز اسیتات ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ونال ال ال س یتات انترناش اس

29/04/2018 :بـتاریخ



73

(21)2017091560 -7

(22)٢٠/٠٩/٢٠١٧

ptx technologies inc-نیكیفوروك، كولین اف(71)

د العال عبد العلیم أحمددمحم عب(74)

تسییل غاز صناعي وھیدروكربوني(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
-نیكیفوروك، كولین اف:مـــن
تى اكس تكنولوجى انك:الـــى

16/04/2018 :بـتاریخ



74

بیان
بتعدیل اسم الشركة



75

(21)2005030038 -1

(22)٠٥/٠٣/٢٠٠٥

وشركة میدراكس ال ال سى -.امجن انك(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

١من النوع ١جسم مضاد وحید التنوع ادمي عالجي موجھ ضد مستقبالت انترلوكین (54)

تعدیل اسم الشركة:لقانونىالتقریر ا
وشركة میدراكس ال ال سى - .امجن انك:مـــن
ار سكویب اند صانز ال ال سى . وشركة اى -.امجن انك:الـــى

05/04/2018 :بـتاریخ

(21)2005040139 -2

(22)١٣/٠٤/٢٠٠٥

میداریكس ال ال سى (71)

ھ أخنوخ صادق الیاسنزی(74)

IFNوتعمل كمثبطات انتقائیة لمرور ; IFNجاما  - اجسام مضادة ادمیة معادلة كمضادات النترفیرون(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میداریكس ال ال سى :مـــن
اى ار  سكویب اند صانز ال ال سى:الـــى
24/04/2018 :خبـتاری



76

(21)2013050757 -3

(22)٠٢/٠٥/٢٠١٣

سي سي بیھ كومبوزیتس(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد(74)

ى بألیاف مقطوعة، واستخدامھ في وحدات الطاقة (54) عاكس شمسي في مادة مركَّبة أساسھا راتنج مقوَّ
اعیةالشمسیة الصن

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

سي سي بیھ كومبوزیتس:مـــن
بولینت كومبوسیتز فرنسا:الـــى

30/04/2018 :بـتاریخ

(21)2015020236 -4

(22)١١/٠٢/٢٠١٥

رضا دھشور عبد الغنى (71)

TICOولوجیا مكتب نقل وتسویق التكن(74)

تقلیل غازات األحتباس الحراري وخاصة غاز ثانى اكسید الكربون باستخدام مركبات جدیدة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
رضا دھشور عبد الغنى :مـــن
رضا دھشور  عبد الغنى ، عزة دمحم رضوان ،  أحمد عبد المنعم منى سید سالم قداح ، :الـــى

الحناوى
02/04/2018 :بـتاریخ



77

(21)2016061092 -5

(22)٢٨/٠٦/٢٠١٦

أیھ. سیتي سیستیمز إس(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

مات فحص لموازن رأسي لمركبة جویة في حظیرة أو مھ/جھاز لمعالجة السطح أو تنفیذ صیانة و(54)
منخفضة االرتفاع الداخلي

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
أیھ. سیتي سیستیمز إس:مـــن
أموفا اس ایھ ار ال :الـــى

26/04/2018 :بـتاریخ

(21)2016121993 -6

(22)٠٧/١٢/٢٠١٦

كوردسا جلوبال اندستریال لبلك فى كورد بیزى ساناى فى تیكاریت ایھ اس (71)

یوسف میخائیل رزق(74)

محلول غمس القمشة حبل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كوردسا جلوبال اندستریال لبلك فى كورد بیزى ساناى فى تیكاریت ایھ اس :مـــن
كوردسا تكنیك تیكستیل ایھ اس :الـــى

30/04/2018 :بـتاریخ



74

بیان
بتعدیل اسم الشركة



75

(21)2005030038 -1

(22)٠٥/٠٣/٢٠٠٥

وشركة میدراكس ال ال سى -.امجن انك(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

١من النوع ١جسم مضاد وحید التنوع ادمي عالجي موجھ ضد مستقبالت انترلوكین (54)

تعدیل اسم الشركة:لقانونىالتقریر ا
وشركة میدراكس ال ال سى - .امجن انك:مـــن
ار سكویب اند صانز ال ال سى . وشركة اى -.امجن انك:الـــى

05/04/2018 :بـتاریخ

(21)2005040139 -2

(22)١٣/٠٤/٢٠٠٥

میداریكس ال ال سى (71)

ھ أخنوخ صادق الیاسنزی(74)

IFNوتعمل كمثبطات انتقائیة لمرور ; IFNجاما  - اجسام مضادة ادمیة معادلة كمضادات النترفیرون(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میداریكس ال ال سى :مـــن
اى ار  سكویب اند صانز ال ال سى:الـــى
24/04/2018 :خبـتاری



76

(21)2013050757 -3

(22)٠٢/٠٥/٢٠١٣

سي سي بیھ كومبوزیتس(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد(74)

ى بألیاف مقطوعة، واستخدامھ في وحدات الطاقة (54) عاكس شمسي في مادة مركَّبة أساسھا راتنج مقوَّ
اعیةالشمسیة الصن

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

سي سي بیھ كومبوزیتس:مـــن
بولینت كومبوسیتز فرنسا:الـــى

30/04/2018 :بـتاریخ

(21)2015020236 -4

(22)١١/٠٢/٢٠١٥

رضا دھشور عبد الغنى (71)

TICOولوجیا مكتب نقل وتسویق التكن(74)

تقلیل غازات األحتباس الحراري وخاصة غاز ثانى اكسید الكربون باستخدام مركبات جدیدة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
رضا دھشور عبد الغنى :مـــن
رضا دھشور  عبد الغنى ، عزة دمحم رضوان ،  أحمد عبد المنعم منى سید سالم قداح ، :الـــى

الحناوى
02/04/2018 :بـتاریخ



77

(21)2016061092 -5

(22)٢٨/٠٦/٢٠١٦

أیھ. سیتي سیستیمز إس(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

مات فحص لموازن رأسي لمركبة جویة في حظیرة أو مھ/جھاز لمعالجة السطح أو تنفیذ صیانة و(54)
منخفضة االرتفاع الداخلي

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
أیھ. سیتي سیستیمز إس:مـــن
أموفا اس ایھ ار ال :الـــى

26/04/2018 :بـتاریخ

(21)2016121993 -6

(22)٠٧/١٢/٢٠١٦

كوردسا جلوبال اندستریال لبلك فى كورد بیزى ساناى فى تیكاریت ایھ اس (71)

یوسف میخائیل رزق(74)

محلول غمس القمشة حبل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كوردسا جلوبال اندستریال لبلك فى كورد بیزى ساناى فى تیكاریت ایھ اس :مـــن
كوردسا تكنیك تیكستیل ایھ اس :الـــى

30/04/2018 :بـتاریخ



83

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



84

(21)2011030483 -1

(22)٢٨/٠٣/٢٠١١

شارم كوربوراشن-یوني  (71)

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

طریقة للسدادةجھاز تصنیع و (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2011122001 D1 -2

(22)٠٣/١٢/٢٠١١

سلیلولز جي ام بي اتش جیب ي(71)

سویسرا, زد یو جي  ٦٣٣٠- سي اتش .بي ٩میتال ستراس 

طریقة لعمل سللیلوز مؤكسد یشتمل على مستویات مرتفعة من الھضم وإزالة التخشب باألكسجین(54)

سمر اللباد(74)

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

D2(21) 2011122001 -3

(22)٠٣/١٢/٢٠١١

جي  بي  سیلیلولز جي ام بي اتش(71)

سویسرا, زد یو جي  ٦٣٠٠- بي سي اتش ٩میتالستراسي 

وز مؤكسدطریقة لعمل سللیل(54)

سمر اللباد(74)

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



(21)2011112001D3 -4

(22)٢٨/١١/٢٠١١

شركة مساھمة سویسریھ –جي ام بي اتش جي بي سلیلولز(71)

سویسرا, زد یو جي  ٦٣٣٠- سي اتش .بي ٩میتال ستراس 

سلیلوز معدل من لیفة لب كرافت(54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

(21)2007040207 -5

(22)٢٩/٠٤/٢٠٠٧

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-, الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

لاللتھاب ومسكنھ لاللممشتقات میالتونین تستخدم كمضادات(54)

ماجدة محسب السید(74)

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

(21)2005060338 -6

(22)٢١/٠٦/٢٠٠٥

. فى  . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

بلجیكا-;٨١٩٤.بلجیكا -بیرس ٢٣٤٠-٣٠تورنـھوتسفیج 

.بیتا ھیدروكسى ستیروید دیھیدروجیناز -١١آدامانتیل أسیتامیدات على شكل مثبطات (54)

(74)

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

85



(21)2005110751 -7

(22)٢٢/١١/٢٠٠٥

جانسن الزھایمر امینو ثیرابى و ویث ال ال سى(71)

فیف جیرالد فارمس مادیسون -٢- بیرمودا -٠٤اس تى جامیس كورت فلیس سامیز اف ال ١٠٢
أفغانستان-ان

أجسام مضادة تم جعلھا صالحة لالستخدام البشري تمیز ببتید نشواني بیتا(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2007050481 -8

(22)١٦/٠٥/٢٠٠٧

ایلى لیلى آند كومبانى ، شركة متحدة (71)

الوالیات المتحدة -أ ن ، ٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا 
األمریكیة

ماتمحفزات مستقبالت جلوتا(54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

(21)2008010120 -9

(22)٢٣/٠١/٢٠٠٨

یلوبمنت سیاتلایمیرجنت برودكت دیف(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٩٨دبلیو إیھ  , سیاتیل ١٠٥٠سویت . فورث أفنیو ٢٤٠١

٢٠CDوخاصة بـ٣٧CD-بإستخدام جزیئات ربط خاصة بـ  B-لخفض الخالیا  (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

86



(21)2010050767 -10

(22)١١/٠٥/٢٠١٠

ایلى لیلى اند كومبانى(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ان ٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر  مدینھ اندیانا بولیس  والیھ اندیانا 

مضادات مستقبل مینرالوكورتیكوید وطرق استخدامھا   (54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

(21)2010050779 -11

(22)١٢/٠٥/٢٠١٠

شركھ امریكیھ مساھمھ-انانتا فارماسیوتیكالس انك(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٠٢٤٧٢ارسنال ستریت ، ووترتاون ، ام ایھ ٥٠٠

Cمركبات محتویھ على الكینوكسالین كمثبطات فیروس التھاب الكبد (54)

(74)

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

(21)2010081452 -12

(22)٣٠/٠٨/٢٠١٠

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان-٥٤١-٠٠٤٥اوساكا - كو -كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

مركب حلقى غیر متجانس(54)

مكتب عبد الھادى (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2011060959 -13

(22)٠٩/٠٦/٢٠١١

سى اس بى سى زونجكى فارماسوتیكال تكنولوجى - اكادیمیھ الصین للعلوم الطبیھ,معھد ماتریا میدیكا(71)
لمتد كو) شیجیازونج(

)1- الصین الشعبیھجمھوریھ,١٠٠٠٥٠بیجینج ,زوانون دیستریكت,زیان نونج تان ستریت ١رقم )٢
.جمھوریھ الصین الشعبیھ, ٠٥٠٠٥١ھیبیى , شیجیازونج, زونجشان ویست رود٢٧٦رقم 

استخدام الراسیمات من البینوسمبرن فى اعداد االدویھ لعالج الجلطھ الدماغیھ(54)

(74)

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

(21)2011122145 -14

(22)٢٥/١٢/٢٠١١

شركة مساھمة فرنسیة- سانوفي(71)

فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افیني دي فرنسا اف  ١٧٤

ھا العالجىمقترنات جدیده، تحضیرھا واستخدام(54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2012020239 -15

(22)١٣/٠٢/٢٠١٢

شركھ المانیھ مساھمھ-وتیف جي ام بي اتشكونتننتال اوتوم(71)

المانیا-ھانوفر ٩,٣٠١٦٥فاھیرنیوالدر سترابي 

تاكوجراف ذات سطح بیني لجھاز ادخال بیانات خارجي              (54)

ھدى سراج الدین(74)

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

88



89

(21)2012020282 -16

(22)١٩/٠٢/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- .٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

احادى الفلقة فى الحقول التى بھا محاصیل ثنائیة الفلقة١-AADالتحكم فى متطوعین (54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

(21)2012040666 -17

(22)١٠/٠٤/٢٠١٢

جمھوریة كوریا-شوى سونج بیل(71)

جھاز ترشیح عالي السرعھ باستخدام وسط مسامي  و طریقھ العاده غسلھ         (54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2012081454 -18

(22)٢٨/٠٨/٢٠١٢

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الجیزة-المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات االختراع 

وحده معالجھ للمخلفات السائلھ الخطره الصناعیھ باستخدام الطاقھ الشمسیھ(54)

ماجده محسب/المركز القومى للبحوث(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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90

(21)2012081463 -19

(22)٢٩/٠٨/٢٠١٢

المركز القومى للبحوث(71)

مصر- الجیزة  -الدقى -المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات االختراع 

وحده النافوره الشمسیھ لمعالجھ المخلفات السائلھ الخطره  (54)

ماجده محسب/للبحوثالمركز القومى(74)

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

(21)2013071217 -20

(22)٢٥/٠٧/٢٠١٣

یكا انـكبى كوربوریشن نورث امر. بى (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٧٠٧٩ویست لیك بارك بولفارد ھیوستن، تكساس ٥٠١

مراقبة سالمة مانع االنفجار(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2013091474 -21

(22)٢٢/٠٩/٢٠١٣

مصطفى حسین مصطفى الشراكى(71)

مصر-كفر الشیخ- میت علوان  - ش الشیخة زھرة قبطان  ٤-مصر  

مولد الوقود الھیدروجینى (54)

(74)

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



91

(21)2014010021 -22

(22)٠٦/٠١/٢٠١٤

جوبان سنتردي ریشیرش ات داتودیس یوروبین-سینت: (71)

فرنسا-كوربیفوى٩٢٤٠٠- افینیو دى االلزاس اف١٨-میرویرس لیس 

معید تولید(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2014030502 -23

(22)٣١/٠٣/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

- الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣-١٢٦٢٢
مصر

تحفیز االرز على تحمل الملوحھ باستخدام كبرتات الكوبالت معملیا(54)

نقطھ االتصال بالمركز القومى للبحوث(74)

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

(21)2014040604 -24

(22)١٥/٠٤/٢٠١٤

انور عبد الغنى دمحمعبد الغنى(71)

مصر-محافظة الجیزه- الھرم - التعاون - شارع ابراھیم احمد سلیمان من ش الملك فیصل ٢٤

جھاز تخفیف االحمال الكھربائیھ (54)

عبد الغنى انور عبد الغنى دمحم(74)

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



(21)2014050866 -25

(22)٢٨/٠٥/٢٠١٤

كومبانى لیمیتد) شنتشن(ى -تینسینت تكنولو (71)

نتشن ، قوانغدونغ ، سیج بارك ، شینغ رود ، مقاطعة فوتیان ش٢،  ، إیست بلوك ٤٠٣غرفة 
الصین-٥١٨٠٤٤

طریقھ ونظام الجراء اتصال في مجال كھرومغناطیسي قریب(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2014060954 -26

(22)١١/٠٦/٢٠١٤

اینوفاشنز ھولدینجز بى تى اى ال تى دى (71)

سنغافورة- ١٨٩٧٠٢سنغافورة . شو تاورز ٠٦- ٢٥. بیتش روود ١٠٠

نظام وطریقھ الرسال واستقبال وتحلیل معلومات مخطط والده(54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2014061014 -27

(22)١٩/٠٦/٢٠١٤

ترانساوشن سیدكو فوریكس فینتشرز لیمتد(71)

كایمانالجزر - ١٠٠٣- ١ھاربر درایف، الدور الرابع، جورج تاون، جراند كایمان ك ي ٧٠

شد مختلط لسلسلھ رفع(54)

جورج اسحق مینا(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلموضوعأو إجراء بعض التعدیالت 
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93

(21)2014111842 -28

(22)١٧/١١/٢٠١٤

شركھ مساھمھ امریكیھ-فیسوفیوس كروكیبلي كومباني(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ١٩٨٠١دیالواري , اورانج استریت ویلمینجتون ١٢٠٩

سداده التصریف(54)

لبادسمر ال(74)

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

(21)2014111875 -29

(22)٢٣/١١/٢٠١٤

بایر ھیلثكیر إل إل سي(71)

الوالیات , بایر بولفارد، ویباني١٠٠: ب . ص ٠٧٩٨١نیوجیرسي : المتحدة    المدینةالوالیات 
المتحدة االمریكیة

نظام وطریقة للتنبؤ للخصائص المناعیة لببتیدة(54)

شادى فاروق(74)

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

(21)2014122013 -30

(22)١٤/١٢/٢٠١٤

قطب معوض قطب جودة فرحات-دمحم صالح دمحم عبد السالم(71)

ش حسین - محافظة الدقھلیة  دكرنس  - مصر, محافظة الدقھلیة   دكرنس    شارع حسین حماد الجدید
مصر, حماد

معدة للتكریك البحري علي كباري عائمة(54)

دمحم صالح دمحم عبد السالم(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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94

(21)2014122080 -31

(22)٢٥/١٢/٢٠١٤

فیھ سیستم جي ام بي اتش- كیھ (71)

المانیا, برجیستش جالدباتش٥١٤٦٩، ٤٤سنفلدر ستریت 

كیس مشروب لشخص واحد مع معرف على اطاره الخارجى(54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

(21)2015010022 -32

(22)٠٦/٠١/٢٠١٥

ثناء دمحم عبد المعز حسن(71)

مصر, جامعة الفیوم-نقطة إتصال مكتب براءات االختراع 

القالب أو القالبة(54)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع (74)

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

(21)2015010024 -33

(22)٠٦/٠١/٢٠١٥

ثناء دمحم عبد المعز حسن(71)

مصر, جامعة الفیوم-نقطة إتصال مكتب براءات االختراع 

الدولریة(54)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع (74)

/ الخاص باستیفاء بعض البیانات و قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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95

(21)2015010066 -34

(22)١٥/٠١/٢٠١٥

ھانى ابراھیم دمحم مرجان(71)

مصر, قطور بجوار مركز الشرطھ  طریق بشواى

مجمع طاقھ كھربائیھ(54)

(74)

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

(21)2015010094 -35

(22)٢٠/٠١/٢٠١٥

ثرى ام اینوفیتیف بروبرتیز كومبانى (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٥٥١٣٣-٣٤٢٧سانت بول مینسوتا ٣٣٤٢٧ب .ص, سنتر ثرى ام

نظام متنقل لفصل دم المتبّرعین عن طریق قوه الجذب(54)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

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

(21)2015010117 -36

(22)٢٢/٠١/٢٠١٥

ابراھیم على على شرف(71)

مصر, كفر الشیخ - مركز دسوق  -قریة المندوره-منزل علي علي شرف 

روبوت تنظیف وكنس السلم(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:انونىالتقریر الق
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2015091365 -37

(22)٠١/٠٩/٢٠١٥

سینجینتا  بارتیسیباشون اي جي-اجروفریش انك  (71)

-الوالیات المتحدة االمریكیة, ١٩٤٢٦، كولیجفیل،بنسلفانیا٧٠٠٠اركوال رواد، صندوق برید ٤٠٠
سویسرا- باسیل ٤٠٥٨-، سي اتش٢١٥سشوارزوالدال 

جسیمات مسحوق مغلفة بطبقة علویة (54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2015122019 -38

(22)٢١/١٢/٢٠١٥

الندمارك جرافیكس كورابوراشن (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢ھوستون ٢.بلدج , .سیتي ویست بلفد ٢١٠٧

تقدیر تآكل تغلیف(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2016111814 -39

(22)٠٦/١١/٢٠١٦

لیلي اند كومبانيایلي (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ، ٤٦٢٨٥لیلي كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانابولیس ، والیة اندیانا 

Ang٢/VEGFR٢مركبات (54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

/ عض البیانات و قرار اإلدارة الخاص باستیفاء باعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2017020234 -40

(22)١٣/٠٢/٢٠١٧

ال تي دي , .تاشو فارماسوتیكال سي اوه(71)

الیابان- ١٧٠٨٦٣٣طوكیو , كي یو –توشیما , تشومي - ٣تاكادا , ١-٢٤

"٤-Cلید بھ استبدال عند الموضع مركب ماكرو(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

(21)2017020269 -41

(22)١٩/٠٢/٢٠١٧

انك, ھالیبیرتون اینیرجي سیرفیس (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٧٠٣٢تكساس , ھوستون , .سام ھوستون باركواي أي. ان٣٠٠

وصلة متراوحة قابلة للف(54)

سمر احمد اللباد (74)

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

97
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات ألحكام قانون ـً
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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26638 (11) -1

2010091632 (21)

ل ماده الختم المقاومھ للحراره وجھاز اسفل ماده ختم مقاومھ للحراره عضو ختم النھائى باستعما
البئر یتضمن عضو الختم الالنھائى (54)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

22376 (11) -2

2001040444 (21)

فاصل یعمل بالجاذبیة لتدفقات مائع عدیدة االطوار  (54)

شلومبرجر سیاكو انك      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)

22533 (11) -3

2001040445 (21)

جھاز وطریقھ لفصل تدفقات عدیده االطوار (54)

شلومبرجر سیاكو انك      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)
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22559 (11) -4

2001040340 (21)

طرق وتراكیب لخفض نسبة لزوجة موائع لزجة نشطة سطحیآ (54)

ف ،     . سوفتیك ن  (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

24714 (11) -5

2004040186 (21)

ىطریقھ الستبدال االنبوب الموجود على صندوق مبدل السرعھ بمحرك توربین (54)

سنیسما سیرفسیس      (71)

سمراحمد اللباد (74)

24882 (11) -6

2003040351 (21)

تركیبة صـیدلیة لتوصیل أندروجین  (54)

سبكس فارماسیوتكالز انك      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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25113 (11) -7

2007091041 (21)

عداد لجھاز اإلستنشاق (54)

شركة سویدیة     -أسترازینیكا أ ب  (71)

ناھد ودیع رزق ترزى / السیدة األستاذة  (74)

25656 (11) -8

2008030477 (21)

موقف محور دوران الحلقة االتوماتیكیة في آالت الغزل (54)

اس     .ایھ. تى اى سى.فى اى , سانكو تیكستیل ایسلیتمیلیري سان (71)

سمر احمد اللباد (74)

26830 (11) -9

2007101132 (21)

راب سریع للصدع باستخدام برمجیھ ثالثیھ االبعاد (54)

شركة مساھمة امریكیة     - الند مارك جرافیس كوربوراشن   (71)

سمر أحمد اللباد (74)
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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2008101675 (21) -1

١٢/١٠/٢٠٠٨ (22)

مركبات عضویة واستعماالتھا (54)

NOVARTIS AG., A JOINT STOCK COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2009101489 (21) -2

١١/١٠/٢٠٠٩ (22)

الفا- PI٣Kطرق عالج باستخدام مثبطات بیریدوبیریمیدینون لـ  (54)

EXELIXIS, INC. (71)

سمر اللباد  (74)

2009101509 (21) -3

١٤/١٠/٢٠٠٩ (22)

مركبات جدیدة (54)

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (71)

ھدى سراج الدین  (74)

2010101746 (21) -4

١٨/١٠/٢٠١٠ (22)

مركبات فثاالزین مزدوجھ االستبدال كمضادات لمسار عامل محدد الخالیا (54)

ELI LILLY AND COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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2012081377 (21) -5

٠٦/٠٨/٢٠١٢ (22)

خیاشیم بشریھ (54)

Mahmoud Mohamed abady (71)

محمود دمحم عبادى (74)

2012101729 (21) -6

٠٩/١٠/٢٠١٢ (22)

بروتینات االنفلونزا متعدده القسیمات معاده االتحاد (54)

UNIVERSITEIT UTRECHT HOLDING B.V. (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2014040578 (21) -7

١٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

صیغھ (54)

Special Products Limited (71)

سمر احمد اللباد (74)

2015040529 (21) -8

٠٨/٠٤/٢٠١٥ (22)

الة سحب المخلفات یدویا من االعماق (54)

Magdy helmy zaki abd aallah (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)
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2015040530 (21) -9

٠٨/٠٤/٢٠١٥ (22)

الدرع التفاعلى المضاد للعواصف الرملیة (54)

Ahmed abd-almonem abbas mussa (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

2015091557 (21) -10

٢٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

أنظمة وطرق لضبط خطط بئر موجودة (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر احمد اللباد (74)

2015091563 (21) -11

٢٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

وضع التعلیقات التوضیحیة التركیبیة المجمعة (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2016040578 (21) -12

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

ج مواد بترولیة وكھرباءانتا (54)

Ebrahim Hamdy Ali Abdelaziz (71)

(74)
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2016040642 (21) -13

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

البیئة الفیروسیة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040645 (21) -14

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

جھینقشاط الممبار ذات الو (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040646 (21) -15

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

الجورب الواقي أو جورب فازلین (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040648 (21) -16

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

الدّخانة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)



107

2016040649 (21) -17

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

دبابیس سالسل (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040650 (21) -18

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

الطبق الشجري (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040651 (21) -19

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

المكتبة المحمولة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040652 (21) -20

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

السفرة االرضیة (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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2016040653 (21) -21

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

السنادة او الحاجز او رجالة باب (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016040672 (21) -22

١٧/٠٤/٢٠١٦ (22)

تعدیل الشنطة الورقیة لتصبح دائریة بدًال من مربعة (54)

Maher Mohamed Kamel Mahmoud (71)

(74)

2016040692 (21) -23

١٩/٠٤/٢٠١٦ (22)

الـكـتـاب الـذكـى (54)

Akram sayed ahmed mahmoud (71)

(74)

2016040693 (21) -24

١٩/٠٤/٢٠١٦ (22)

الدائره الكھربائیھ لتقلیل حوادث الشاحنات (54)

Alaa emad eldeen saiah abd elhamed-Mai Mohamed ahmed ahmed (71)

(74)
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بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 
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2011040617 (21) -1

١٩/٠٤/٢٠١١ (22)

ووم اندستریز س ر ال 

األرجنتین- باریو فیال لوكالیداد اركادى توكومان ٢كالى مانزا ایونیداد 

(71)

راحھ توسعیھ صغرىمعده اداه جراحیھ مالئمھ الجراء ج (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2011081404 (21) -2

٢٣/٠٨/٢٠١١ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھ

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

مبید للحشرات مغلف مجھریا و لھ نشاط متبقي معزز (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2013091386 (21) -3

٠٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

اي ان سيإندو فارماسوتیكالس 

الوالیات المتحدة االمریكیة, )امریكا (١٩٣١٧إندو بولیفارد كیدز فورد، بنسلفانیا ١٠٠

(71)

نظام طبي تبریدي (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2014030488 (21) -4

٢٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

كرون باكینج تیكنولوجى اى ان سى

الوالیات المتحدة االمریكیة-٦٠٨٠٣ساوث سنترال افینیو السیب، اي ال ١١٥٣٥

(71)

ن معلومات یمكن قراءتھا بواسطھ الھاطراف علب تتضم (54)

سمر احمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2014040509 (21) -5

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

سانوفي باستور اس ایھ

فرنسا-لیون٦٩٠٠٧-، افینیو بونت باستور اف٢

(71)

خط معالجھ النتاج جسیمات مجففھ بالتجمید (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2014040513 (21) -6

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

سانوفي باستور اس ایھ

فرنسا- لیون٦٩٠٠٧-، افینیو بونت باستور اف٢

(71)

نتاج جسیمات مجففة بالتجمید وتفادى تیار تبرید مضاد أو متزامنخط معالجة إل (54)

سمراحمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2017050800 (21) -7

١٠/٠٥/٢٠١٧ (22)

مصطفى اسماعیل عیسي الحسیني راشد

دقھلیة –مركز میت غمر –قریة أتمیدة : مصر      المدینة  
مصر-عند مضیافة الخولى –لمة شارع العال

(71)

ر بطاریھ المحمول تعمل دائماتدوی (54)

احمد یسري احمد السید (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017050801 (21) -8

١٠/٠٥/٢٠١٧ (22)

حنین نبیل محمود سلیمان

مصر, ش صالح الدین العطارین االسكندریة  ٢١

(71)

خزان توفیر وتولید الكھرباء (54)

احمد یسري احمد السید (74)

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

سداد مصروفات الفحص



114

2017060976 (21) -9

٠٧/٠٦/٢٠١٧ (22)

جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبارتي دیفلوبمنت لیمتد

بریطانیا, جي اس ٨٩جریت ویست روود برینتفورد میلیسیكس تي دبلیو ٩٨٠

(71)

مركب ثیو ثالثي أزول واستخدامھ في عدوى أوالیة طفیلیة (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017061093 (21) -10

٢٢/٠٦/٢٠١٧ (22)

انك, اكسیكین فارماسوتیكالز

كندا, ٩٢١٢١سان دیغو، سي ایھ ١٠٦كورنرستون كورت، سویت . اي٦١٨٥

(71)

داي أمینو بیرازول كیناز- ٥، ٣مثبطات  (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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رسوم سنویةاستدراك 
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بجریدة براءات االختراع عدد١١٩٦/٢٠١٦pctتم النشر عن سقوط الطلب -١
وفمبر)٧٩٥( أ ادارى٢٠١٧بجریدة ن را لخط ام نظ ك الع ى المل راءاتف ي االج یر ف م الس . ت

: ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات ھذا الطلب ھى

2016071196 (21)

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

لوح صلب مدرفل على الساخن و طریقة لتصنیعھ (54)

JFE STEEL CORPORATION (71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)
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تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)
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سمر احمد اللباد (74)

الذوبان واالنتشار المستھدف للعقاقیر ذات البولیمرات االمفیفیلیة ذاتیة التجمیع (54)

PCT/US2007/001607 (31)

  22/01/2007 (32)

US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/795;A 61 P  31/14;C 07 K  7/08;C 07 K  7/06;A 61 P
31/16

(51)



5

٢٠١٠٠٥٠٨٤٨ (21) -7

٢٣/٠٥/٢٠١٠ (22)

SONY CORPORATION - JAPAN (71)

YOKOKAWA, Takashi-YAMAMOTO, Makiko (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز معالجھ للبیانات وطریقھ لمعالجھ البیانات  (54)

2007-304690-2008-070467 - PCT/JP2008/071385 (31)

26.11.2007. - 18.03.2008. - 26/11/2008 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 03 M  13/27;H 03 M  13/19 (51)

٢٠١٠٠٥٠٨٧٣ (21) -8

٢٦/٠٥/٢٠١٠ (22)

AMMONIA CASALE S.A.- SWITZERLAND (71)

FILIPPI, Ermanno-BADANO, Marco-SKINNER, Geoffrey Frederick (72)

اللباد أحمدسمر (74)

عملیھ النتاج غاز تخلیق االمونیا (54)

07022984.4 - PCT/EP2008/009341 (31)

27.11.2007. - 06/11/2008 (32)

EP- EP (33)

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

5
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٢٠١١٠٣٠٣٣٦ (21) -9

٠١/٠٣/٢٠١١ (22)

مصر-ممدوح عبد المقصود دمحم عبد الرحمن  (71)

ممدوح عبد المقصود دمحم عبد الرحمن (72)

(74)

كروباتیطریقھ لتحضیر مرھم من مكونات طبیعیھ مضاد لاللتھابات والم (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 K  36/63;A 61 K  35/64 (51)

٢٠١١٠٥٠٨١٠ (21) -10

٢٣/٠٥/٢٠١١ (22)

مصر-شركة إیداكو  (71)

ھشام جمال الدین محمود فؤاد (72)

عادل یس سید طھ / األستاذ  (74)

 )ASC( نظام اإلشراف و التحكم اآللي (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 05 B  19/408;G 06 F  19/00;G 05 B  19/418 (51)
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٢٠١١١٢٢١٤١ (21) -11

٢٢/١٢/٢٠١١ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON(PUBL)- SWEDEN (71)

BALDEMAIR, Robert-JADING, Ylva-DAHLMAN, Erik-ASTELY, David (72)

اللباد أحمدسمر (74)

طرق ونظم في شبكھ اتصاالت عند بُعد (54)

61/220,844 - PCT/SE2010/050674 (31)

26.06.2009. - 16/06/2010 (32)

US-SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  56/00 (51)

٢٠١٢٠٣٠٣٨٩ (21) -12

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

AMMONIA CASALE SA- SWITZERLAND (71)

OSTUNI, Raffaele-FILIPPI, Ermanno (72)

اللباد أحمدسمر (74)

دا لتخلیق االمونیااستخالص الحراره المھدره في عملیھ كیمیائیھ ووحده تصنیع، تحدی (54)

09169330.9 - PCT/EP2010/056750 (31)

03.09.2009. - 17/05/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/02;F 01 K  25/00;C 01 C  1/00;C 01 B  3/48 (51)
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٢٠١٢٠٣٠٥١٠ (21) -13

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

RAKAN,KHALID YOUSEF Alkhalaf- Kingdom Of  Saudi Arabia (71)

RAKAN,KHALID YOUSEF Alkhalaf (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز  و نظام  و طریقھ لتسجیل و توثیق التوقیعات المكتوبھ بخط الید وحفظ المعلومات المكتوبھ 
بخط الید       

(54)

110310576 - PCT/CA2011/000748 (31)

06.07.2010. - 22/06/2011 (32)

SA- CA (33)

Int.Cl.8-H 04 L  9/32;G 06 F  3/033 (51)

٢٠١٣١١١٧٠٦ (21) -14

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

ITWARU, Mark -CANADA (71)

ITWARU, Mark (72)

اللبادأحمد سمر (74)

نظام دفع صوره ھاتف محمول باستخدام شفرات قصیره (54)

2,741.240 -13/105,803 -13/397,215 -13/397,297 -PCT/CA2012/000223 (31)

27.05.2011. - 11.05.2011. - 15.02.2012. - 15.02.2012. - 12.03.2012. (32)

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

Int.Cl.8- G 06 Q  20/08; 20/32;G 06 K  9/18 (51)
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٢٠١٣١٢١٩٤٩
(21) -15

١٩/١٢/٢٠١٣ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- United States Of America (71)

DAVE, Hiteshkumar-LIU, Lei-OUSE, David G.-OGAWA, Toshiya-
SHATLEY, Deborah G-BOUCHER, Raymond E-MANN, Richard K.

(72)

سمراحمد اللباد (74)

ومادة مساعدة متضمنة فیھا مشتقة من مادة غیر حبیبات مبیدة لألعشاب الضارة تركیبة تحتوي على 
بترولیة

(54)

61/499,887  -PCT/ US2012/043514 (31)

22.06.2011. - 21/06/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٤٠١٠١١٠ (21) -16

٢٣/٠١/٢٠١٤ (22)

Baker Hughes Incorporated - United States Of America (71)

XU, Zhiyue-AGRAWAL, Gaurav (72)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

طریقھ لتولید و نشر تركیبات بحجم نانو فى ماده مركبھ (54)

13/224,443  - PCT/US2012/052836 (31)

02.09.2011. - 29/08/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 82 B  3/00;B 01 F  3/18 (51)
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٢٠١٤٠٢٠٢٨٢ (21) -17

٢٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

Meiji Seika Pharma Co., Ltd - JAPAN (71)

FUKUDA Yoshimasa-KITSUDA Shigeki-OHNO Ikuya-NAKANISHI
Nozomu

(72)

اللبادسمر احمد (74)

طریقھ النتاج عامل لمكافحھ الحشرات (54)

2012-043880 -PCT/JP2011/069352  - PCT/JP2012/071399 (31)

29.02.2012. - 26.08.2011. - 24/08/2012 (32)

JP -JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٤٠٣٠٤٤٧ (21) -18

٢٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

KONINKLIJKE PHILIPS N.V - HOLLAND (71)

KNIBBELER, Charles, Leonardus, Cornelius, Maria-DE HAAN, Wiebe-
VAN DER VLEUTEN, Renatus, Josephus

(72)

الدیبمفید عمرو (74)

جھاز وطریقة لتحویل المدي الدینامیكي للصور (54)

11182922.2 -12160557.0 -61/588,731  - PCT/IB2012/054984 (31)

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

EP- EP - US - IB (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/00;G 09 G  5/00 (51)



11

٢٠١٤٠٩١٤٢١ (21) -19

٠٨/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر-صالح الدین دمحم صالح الساكت  (71)

صالح الساكتصالح الدین دمحم (72)

جامعھ االسكندریھ-نقطة اتصال براءات االختراع  (74)

طریقة لتولید الطاقة الكھربائیة بفائدة آلیة عالیة باستخدام بخار ذى ضغط منخفض (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 01 D  9/02 (51)

٢٠١٤٠٩١٤٢٢ (21) -20

٠٨/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر-صالح الدین دمحم صالح الساكت  (71)

صالح الدین دمحم صالح الساكت (72)

جامعھ االسكندریھ-نقطة اتصال براءات االختراع  (74)

أداة واحدة للرسم الھندسي بدیلة لعدة أدوات  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 24 D 1/08 (51)
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٢٠١٤١٢١٩٩٠ (21) -21

٠٩/١٢/٢٠١٤ (22)

UPL LIMITED - INDIA (71)

SHROFF, Jaidev, Rajnikant-SHROFF, Vikram, Rajnikant                       -
SHIRSAT, Rajan, Ramakant-KUMAR, Ajit

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبھ مبیده لالعشاب وعملیھ لصنعھا (54)

653/KOL/2012  - PCT/IB2013/054401 (31)

11.06.2012. - 28/05/2013 (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/14;A 01 N  25/32;A 01 N  25/26 (51)

٢٠١٤١٢٢٠٥٥ (21) -22

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

Telefonaktiebolaget L. M Ericsson (PUBl) - SWEDEN (71)

STROM , Jacob -SAMUELSSON, Jonatan -SJOBERG, Rickard (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تشفیر وفك شفرة تتابعات فیدیو تشتمل على مجموعات صور مرجعیة (54)

61/666.235 - PCT/SE2013/050835 (31)

29.06.2012. - 01.07.2013. (32)

US -SE (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26;H 04 N  7/50;H 04 N  7/36 (51)

11
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٢٠١٥٠١٠١٣٤ (21) -23

٢٦/٠١/٢٠١٥ (22)

مصر-أشرف فرج سلیمان  (71)

أشرف فرج سلیمان (72)

دمحم طارق ابو رجب  (74)

عداد ذات منظومة قراءة عداد الغاز كھرومیكانیكیة من الخارج (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 F  15/06 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢١٣ (21) -24

٠٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

DEUTSCHE SISI-WERKE BETRIEBS GMBH  - GERMANY (71)

KAISIG, Carsten -STUMPF, Thomas-SCHWARTZ, Erhard (72)

اللبادأحمد سمر (74)

حاویة مشروبات ذات إمكانیة ثقب محسنة (54)

12180091.6-PCT/EP2013/065875 (31)

10.08.2012. - 29.07.2013. (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  75/00; (51)



14

٢٠١٥٠٣٠٤٤٢ (21) -25

٢٤/٠٣/٢٠١٥ (22)

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG - AUSTRIA (71)

GISLER, Rebecca-COUSIN, Jean-Daniel-STEINER, Benno (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

غالق منزلق على صنبور حاویة تتضمن معدن منصھر وطریقة لوضع لوح إغالق في اإلغالق 
المنزلق

(54)

01928/12 -PCT/EP2013/071081 (31)

11.10.2012. - 09.10.2013. (32)

CH - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/24;B 22 D  41/40;B 22 D  41/34 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٠٣ (21) -26

٠٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

مصر -صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  (71)

دمحم أحمد الجمیل أحمد عبد الحفیظ (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

صمامات تحكم ھیدرولیكیة مؤازرة مباشرة التشغیل  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 15 B  13/04;F 16 K  39/00;F 16 K  11/00 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٧٥٥ (21) -27

١٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - United States Of America (71)

GANESH, Shriram -ZHU, Xiaomin-RUVALCABA, Jose Alfredo   -
BERIONNE, Michele

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

وطرق إلدارة معلومات في جھاز تخزین ذكي, وجھاز, ظمن (54)

61/728,204 -13/791,688 - PCT/US2013/069989 (31)

19.11.2012. -08.03.2013. -  14/11/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/20;H 04 W  8/18 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٩٠ (21) -28

٢٠/٠٥/٢٠١٥ (22)

مصر-الجامعة المصریھ الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا  (71)

دمحم محمود عبد المجید السمدوني-أحمد توفیق إبراھیم  (72)

نھى دمحم سامى دمحم  (74)

مفاعل للتخمر الالھوائي للمخلفات العضویة الصلبة  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 12 M  21/04;C 12 M  1/02 (51)



16

٢٠١٥٠٦٠٩٩٧ (21) -29

١٦/٠٦/٢٠١٥ (22)

ALCOA USA CORP. - United States Of America (71)

BOYSEL, Darl G.-DICK, Robert E.-MYERS, Gary L. -MCNEISH, David
J.

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

نظام قولبة لتشكیل عنق حاویة معدنیة , حاویة معدنیةأداة صدمیة لالستخدام أثناء تشكیل عنق
وطریقة لتشكیل عنق حاویة معدنیة

(54)

13/722,290-PCT/US2013/074126 - (31)

20.12.2013. - 10.12.2013. (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 21 D  51/26;B 21 D  41/04 (51)

٢٠١٥٠٦١٠٢٢ (21) -30

١٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

MORPHO B.V- HOLLAND (71)

VAN DEN BERG (72)

اللبادأحمد سمر (74)

وثیقة ھویة تشتمل على خیال صورة على أساس صورة ثنائیة األبعاد (54)

2010045 - PCT/NL2013/050872 (31)

21.12.2012. - 04/12/2013 (32)

NL - NL (33)

Int.Cl.8-B 42 D  15/10 (51)
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٢٠١٥٠٧١١٢٩ (21) -31

١٣/٠٧/٢٠١٥ (22)

MEMBRANE DISTILLATION DESALINATION LTD. CO -JORDAN (71)

QTAISHAT, Mohammed Rasool-ALMUTTIRI, Saad (72)

اللبادأحمد سمر (74)

طریقة تصنیع غشاء مصفوفة بولیمري ومختلط متعدد الطبقة  (54)

61/753,751  - PCT/IB2014/058356 (31)

17.01.2013. - 17/01/2014 (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/36;B 01 D  69/06;B 01 D  69/14;B 01 D  69/12;B 01 D
69/08

(51)

٢٠١٥٠٧١١٧٥ (21) -32

٢٩/٠٧/٢٠١٥ (22)

مصر-یوسف عبده یوسف الدد  (71)

یوسف عبده یوسف الدد (72)

(74)

مبین عطل ثالثي الوجھ لخطوط كھرباء الجھد المتوسط باستخدام التلیفون المحمول (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H 02 B  15/00 (51)
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٢٠١٥٠٨١٢٦٨ (21) -33

١٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

LONATI S.p.A. - ITALY (71)

LONATI, Ettore-LONATI, Tiberio-LONATI, Fausto (72)

ھارونشحاتھ ماجده  (74)

طریقة للقیام بالغلق االوتومى للطرف المحورى لمنتج مصنع أنبوبیا و إلزالتھ مقلوبا و جھاز للقیام 
بھذه الطریقة

(54)

MI2013A000296 - PCT/EP2014/053720 (31)

28.02.2013. - 26/02/2014 (32)

IT -  EP (33)

Int.Cl.8-D 05 B  23/00;D 04 B  15/92 (51)

٢٠١٥١٠١٦٠٢ (21) -34

٠٤/١٠/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

ھناء جمال حسن - المجیدھناء دمحم علي عبد -رانیة دمحم صبري إسماعیل -سحر سعد على أحمد 
جاد هللا

(72)

منى دمحم فرید-احمدامال یوسف-ماجده محسب السید (74)

تحضیر مركب جدید یستخدم الول مره كماده ساحبھ في مجال تحلیة المیاه باستخدام وحده التناضج 
االسموزي االمامي 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/44;103/08;103/00 (51)
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٢٠١٥١١١٧٧٤ (21) -35

١٠/١١/٢٠١٥ (22)

HEIDELBERGCEMENT AG - GERMANY (71)

BULLERJAHN, Frank-BEN HAHA, Mohsen   -SPENCER, Nicolas-ITUL,
Anca-SCHMITT,DIRK

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

كالسیوم ألومینات- بالیت–طریقة إلنتاج األسمنت من سیلیكات مغنیسیوم  (54)

13002496.1 -13005291.3 -13005528.8 - PCT/EP2014/001214 (31)

11.05.2013. - 11.11.2013. - 28.11.2013. - 07/05/2014 (32)

EP - EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/04;  7/345;  40/00 (51)

٢٠١٥١٢١٩٣٢ (21) -36

٠٨/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-دمحم رجب عبد الحافظ دمحم  (71)

دمحم رجب عبد الحافظ دمحم  (72)

(74)

المبخر متعدد الملفات متغیر السعھ ودرجھ حراره التبخر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 25 B  5/00;F 25 B  30/06 (51)
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٢٠١٦٠١٠٠٤٦ (21) -37

١١/٠١/٢٠١٦ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG -
Austria

(71)

MARANITSCH, Alexander -SPIESS, Bernhard  -KOHLER, Sarah (72)

سمر احمد اللباد (74)

الجزء السفلي لمغرفة، ومغرفة (54)

13183674.4  - PCT/EP2014/063565 (31)

10.09.2013. - 26/06/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08 (51)

٢٠١٦٠١٠٠٧٢ (21) -38

١٧/٠١/٢٠١٦ (22)

UNILEVER PLC- United Kingdom (71)

DEN ADEL, Rudi-PACHA, Fakhruddin ,Esmail (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

13179902.5 - PCT/EP2014/065364 (31)

09.08.2013. - 17/07/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  11/02;C 11 D  3/37;C 11 D  3/10;C 11 D  3/04 (51)
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٢٠١٦٠٢٠١٨٩ (21) -39

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

Linde Aktiengesellschaft - GERMANY (71)

DR. WALTER, Stefanie-FRITZ, Helmut (72)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقة إلنتاج منتجات ھیدروكربون (54)

10 2013 014 802.2   -  10 2013 014 867.7-13004660.0-13004661.8 -
PCT/EP2014/068842

(31)

05.09.2013. - 05.09.2013. - 25.09.2013. - 25.09.2013. - 04/09/2014 (32)

DE - DE - EP - EP- EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  11/08;C 07 C  5/13;C 07 C  5/27;C 10 G  9/36;C 10 G
65/04;C 10 G  69/06;C 10 G  70/04;C 10 G  45/58

(51)

٢٠١٦٠٢٠٢٣١ (21) -40

١٥/٠٢/٢٠١٦ (22)

UOP LLC - United States Of America (71)

KING, Stephen T-KOZUP, Steven-ZHU, Xin X (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام تجزئة بھ أعمدة تكریر واستخالص في وعاء فردي بقطر منتظم (54)

14/041,645 -61/869,462  - PCT/US2014/050813 (31)

30.09.2013. - 23.08.2013. - 13/08/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 D  3/00 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٦٥ (21) -41

٢١/٠٢/٢٠١٦ (22)

KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC- United States Of America (71)

GABRIELSON, Kurt David-SUTTON, Allen (72)

شادى فاروق مبارك (74)

تركیبات تثبیت الیوریا والنیتروجین (54)

61/869,594  - PCT/US2014/052570 (31)

23.08.2013. - 25/08/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/12;C 05 G  3/08;C 05 C  9/00 (51)

٢٠١٦٠٢٠٢٩٠ (21) -42

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V - HOLLAND (71)

FISCHMANN, Fernando, Benjamin (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام بحیرة طافیة وطرق لعالج ماء موجود في بحیرة طافیة (54)

14/531,395             -61/900,308           - PCT/IB2014/002991 (31)

03.11.2014. - 05.11.2013. - 04/11/2014 (32)

US - US- IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00;C 02 F  9/00 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٥٦٧ (21) -43

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

ECM S.P.A - ITALY (71)

SANTI, Alessandro (72)

سمر احمد اللباد (74)

عمود طرفي للتحكم خاص بوسائل في مجال السكة الحدید مع وسیلة لتسھیل استخراج الوحدات 
النمطیة الخاصة بالتحكم

(54)

RM2013A000543 - PCT/IT2014/000260 (31)

04.10.2013. - 03/10/2014 (32)

IT- IT (33)

Int.Cl.8-H 05 K  7/14 (51)

٢٠١٦٠٤٠٥٧٥ (21) -44

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT. - GERMANY (71)

ABELE, Michael (72)

ناھد ودیع رزق  (74)

آلةأساس منضدة (54)

10 2013 221 283.6 - PCT/EP2014/072083 (31)

21.10.2013. - 15/10/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-E 02 D  27/44 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٦٢٦ (21) -45

١١/٠٤/٢٠١٦ (22)

THE GILLETTE COMPANY LLC - United States Of America (71)

BRIDGES, Kelly-BRUNO, Michael, H-BOURQUE, Steven, M-
CARNEIRO, Hubert, F

(72)

مكتب عبد الھادي للملكیة الفكریة (74)

ماكینة حالقة توزیع سائل قابلة للتشغیل یدویاً  (54)

14/070,076 - PCT/US2014/063274 (31)

01.11.2013. - 31/10/2014 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/44 (51)

٢٠١٦٠٥٠٧٦٨ (21) -46

٠٥/٠٥/٢٠١٦ (22)

1- DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC - United States Of America

2-ROHM AND HAAS COMPANY- United States Of America

(71)

HOOK, Bruce D-MARTINS, Paulo-MEDINA, Juan Carlos-SANTOS,
Daniele-TYSAK, Theodore-CYNECKI, William A-KEENAN, Andrea C

(72)

الدیبمفیدعمرو (74)

عوامل دعم مع تحكم بالغبار محسن (54)

62/021,350-61/904,619- PCT/US2014/064286 (31)

07.07.2014. - 15.11.2013. - 06/11/2014 (32)

US - US- US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/80 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٧٦٩ (21) -47

٠٥/٠٥/٢٠١٦ (22)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT  - Germany (71)

NOLD, Michael (72)

الدیبمفید عمرو  (74)

عملیة وجھاز إلصالح البخار وتكسیر البخار للھیدروكربونات  (54)

10 2013 019 148.3-10 2014 007 470.6 - PCT/EP2014/002986 (31)

15.11.2013. - 20.05.2014. - 07/11/2014 (32)

DE - DE- EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/04;F 23 C  6/04;C 01 B  3/38;B 01 J  8/06 (51)

٢٠١٦٠٥٠٨٧٥ (21) -48

٢٩/٠٥/٢٠١٦ (22)

1- CRANE & CO., INC- United States Of America

2- CRANE SECURITY TECHNOLOGIES, INC-United States Of America

3-CRANE AB- Sweden

(71)

BLAKE, William-BOODY, Jeffrey-BRIGHAM, Kraig, M.-CALLAHAN,
James-COTE, Paul, F-DARROCH, Michael-JAIN, Manish-MORCK
HAMILTON, Karin-PRETT, Giles, D

(72)

الدیب مفید عمرو  (74)

ھا عالمات مائیة واحدة أو أكثرورقة أو وثیقة أمنیة ل (54)

61/911,141-61/911,831-61/911,885-61/924,000 - PCT/US2014/068205 (31)

03.12.2013. - 04.12.2013. - 04.12.2013. - 06.01.2014. - 02/12/2014 (32)

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

Int.Cl.8-B 42 D  25/29;G 07 D  7/00;B 42 D  25/333 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٨٨٩ (21) -49

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG - GERMANY (71)

HOFKEN, Marcus (72)

سناء عبد السمیع عبد هللا السعدنى (74)

جھاز لتدویر سائل یتم استقبالة فى وعاء (54)

10 2013 225 659.0 - PCT/EP2014/072937 (31)

11.12.2013. -27/10/2014 (32)

DE- EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  7/00 (51)

٢٠١٦١٠١٦٣٣ (21) -50

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

CEMEX RESEARCH GROUP AG - SWITZERLAND (71)

ZAMPINI, Davide-GUERINI, Alexandre  -ZANDERS, Carsten-
VOLPATTI, Giovanni

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

علي قاعدة فرعیة النتاج رصیف خرساني) RCC(طریقة لوضع الخرسانة االسطوانیة المدكوكة  (54)

  PCT/EP2014/057144 (31)

  09/04/2014 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-E 01 C  7/14;C 04 B  28/04 (51)
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٢٨٦٩٨ (11) -1

٢٠١٥٠٦٠٨٥٢ (21)

٠٢/٠٦/٢٠١٥ (22)

لیمتد  , ایشھارا سانجیو كایشا

الیابان٥٥٠٠٠٠٢- اوساكاشي - كوواوساكا-شومي فیش - ١ایدوبوري ١٥-٣

(71)

كوبایشى، یوسوكو-اواسا، میتشوجو-، یاشیرواوكومورا-اوكادا، تاكاشى-سانو، میتشو (72)

(73)

سلوى مخائیل رزق (74)

معلق مبید لألفات أساسھ الزیت  (54)

                                  2012-267685 - PCT/JP2013/083276 (31)

06.12.2012. - 05/12/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/04;A 01 P  7/00;A 01 N  43/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٦٩٩ (11) -2

٢٠٠٧٠٤٠٣٩٣ (21)

١٨/٠٤/٢٠٠٧ (22)

كیمیكاى كیمیكال اندسترى كو لیمتد

الیابان- طوكیو - امیثومي تاثیوه كو١ایكینوھاتا ٢٦- ٤رقم 

(71)

كیجلى , توریابى-میكیو , اجیشىیام-كینبارا شیورى-ایتو یوشیھیرو (72)

(73)

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

مبید نیماتودا یحتویھ كجزء مقوم فعال/ قرادیاتمشتق كبریتید -٣فینیل تریازول مبید  (54)

                                  305251- 2004-PCT/JP2005/019315 - (31)

20.10.2004. - 20.10.2005. - (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/653 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٠٠ (11) -3

٢٠١٤٠٦١٠٢٣ (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –الكوا یو اس ایھ كورب 

الوالیات -٥٨٥٨-١٥٢١٢بینسیلفانیا , ایسبیال ستراسي بیتسبیري ٢٠١سینتر الكوا كوربوراتي 
المتحدة االمریكیة

(71)

فیدوسا، أنتوني جیھ-مایرز، غاري ال-دیك، روبرت اي- ھونكر، غاري ال (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة لمد قطر حاویة معدنیة (54)

                                  61/579,196  - PCT/US2012/070979 (31)

22.12.2012. - 20/12/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 21 D  51/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٠١ (11) -4

٢٠١٢٠٥٠٨٥٣ (21)

١٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

واشینجطون، انك-فیرنو  

الوالیات المتحدة االمریكیة, الوالیات المتحده٩٣٧١-٤٥١٧٧نجتون، اوھایو ویل واي ویلمی٧٠

(71)

ماجیل. بریان ام- اندرو كارث-كیمال بیرك اوز (72)

(73)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

.سریر نقال یدفع بھ یتضمن اطار دعامى (54)

                                  61/261,074  - PCT/US2010/056549 (31)

13.11.2009. - 12/11/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 G  1/96 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٠٢ (11) -5

٢٠١٤٠٢٠٢٧٣ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون 

السوید- ستوكھولم١٨٤٣٦- اس اى 

(71)

برجستروم ، اندریاس- شیلیوابیرتلنج ، باول- موالندر ، اندیرز (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

PLMNالخاص بــ IDجھاز و طریقة للحصول علي معلومات حول  (54)

                                  61/538,216  - PCT/SE2012/051000 (31)

23.09.2011. - 21/09/2012 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  48/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٠٣ (11) -6

٢٠١٥١٢٢٠٤٧ (21)

٢٨/١٢/٢٠١٥ (22)

اى اف بى اینرجى نوفال   

فرنسا-مالمیزون سیدیكس  -رویل٩٢٨٥٢-بریو، ف -افینیو دو بوا٤و ١

(71)

جوبان، كلوتیلد-لیبین، یان-بودو، ارنو-بارتیلیھ، كارین-بوشیرون، فابیان -جییو، فلوران (72)

(73)

ماجده شحاتھ ھارون (74)

طریقة المتصاص فلز ثقیل متواجد في غاز رطب أدمج فیھا مضخة حرارة لتسخین الغاز الذى 
ادخل في كتلة ماصة

(54)

                                  FR 13/57552 - PCT/FR2014/051494 (31)

31.07.2013. - 17/06/2014 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/34;C 10 L  3/10;B 01 D  53/64 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٠٤ (11) -7

٢٠١٥٠٧١١٠١ (21)

٠٧/٠٧/٢٠١٥ (22)

لیند ایھ جي-ریز كوروبوریشنسعودي بیزك اندست

١٨٠٣٣١كولیسترھوفستریس - المملكة العربیة السعودیة, الریاض٥١٠١١١٤٢٢بي او بوكس 
المانیا-میونخ

(71)

-حازم-ھارفي-رسنتل-بیلك-میلر-میللر بیرند- بولت ھاینز- میسوینكل اندریا- وول انینا
عازم-كوھتیني

(72)

(73)

یع رزق ترزي ناھد ود (74)

خامPNPNHطریقة لتنقیة مركب  (54)

                                  13154780.4-PCT/IB2014/058921 - (31)

11.02.2013. - 11.02.2014. - (32)

EP - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 J  31/14;C 07 F  9/00;B 01 J  31/18 (51)

سنة٢٠:مدة الحمایة

٢٨٧٠٥ (11) -8

٢٠١٢١١١٨٨٩ (21)

١١/١١/٢٠١٢ (22)

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  

المانیا, مانشین المانیا٨٠٦٨٦سي و٢٧ھانزاسترابي 

(71)

رافیللي ، ایمانویل- فوتوبولو ، الینى-سكنیل ، ماركس-جیجیر ، رالف (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تمثیل اشاره معلومات باستخدام محول مصقول (54)

                                  61/442,632  - PCT/EP2012/052458 (31)

14.02.2011. - 14/02/2012 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٠٦ (11) -9

٢٠١٢٠٤٠٦٦٥ (21)

١٠/٠٤/٢٠١٢ (22)

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في-فرنھوفر  

المانیا-مانشین٨٠٦٨٦سي و٢٧ھانزاسترابي 

(71)

تیرینتیف ، لیوند-ھیر جورجین- فالش ، كورنیلیا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز و طریقھ و برنامج كمبیوتر لتوفیر واحد او اكثر من البارامترات المضبوطھ لتوفیر تمثیل 
ومعلومات جانب بارامترى بتمثیل اشارة مزج سفلى على أساس تمثیل اشارة علوىاشاره مزج 
باستخدام قیمھ متوسطھمزج سفلي 

(54)

                                  09306017.6 - 10171459.0 - 61/369,256  -
PCT/EP2010/065503

(31)

16.10.2009. - 30.07.2010. - 30.07.2010. - 15/10/2010 (32)

US - US - US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٠٧ (11) -10

٢٠١٦٠٦٠٩٣٨ (21)

٠٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

فى. اكزونوبل كیمیكالز انترناشیونال بى

ھولندا-بي ام ارنھیم ٦٨٢٤ان ال ٧٦فیلبیروج 

(71)

تالما ، اوك جیردیوس- فان دین بیرج ، میخائیل    (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

للمعالجة شقیاطریقة لمعالجة راتنج قابل (54)

                                  13196803.4 - PCT/EP2014/076949 (31)

12.12.2013. - 09/12/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 J  3/02;C 08 J  3/09;C 08 K  5/14;C 08 K  5/00;C 08 K  5/06;C
08 J  3/24

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٠٨ (11) -11

٢٠١٣٠٣٠٤٦٣ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (22)

مالینكرودت نیوكلر میدیسن ال ال سى

الوالیات المتحدة , امریكا٦٣٠٤٢ماكدونال بولغارد ھازیل وودمیسوزى ، میسورى٦٧٥
االمریكیة

(71)

ام. ام . باربوزا ، لویس ، ایھ  (72)

(73)

ىناھد ودیع رزق ترز (74)

من محلول حامضي١٣٧-CSعملیھ الستخراج  (54)

                                  1016935.7 - PCT/US2011/055041 (31)

07.10.2010. - 06/10/2011 (32)

GB - US (33)

Int.Cl.8-G 21 G  1/08 (51)
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سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٠٩ (11) -12

٢٠١٣٠١٠١٣١ (21)

٢٣/٠١/٢٠١٣ (22)

ا   ، شركھ مساھمھ. ب . بیریلى تایر س 

إیطالیا, میـالنو ، ایطالیا١- ٢٠١٢٦، ٢٢٢فیالى سارسا 

(71)

جویدو لوجى داجینى-الكسندر برجانتیم- جیوسبى كریدا-الساندرو اسكانلى (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

اطارات لعجالت مركبات النقل الثقیلھ (54)

                                  MI2010A001524-61/380,902  - PCT/IB2011/053457 (31)

06.08.2010. - 08.09.2010. - 03/08/2011 (32)

US - IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 60 C  9/20;B 60 C  9/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧١٠ (11) -13

٢٠١٥٠١٠١١١ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

داو اجروساینسز  ال ال سى       

الوالیات , .، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
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(73)

ناھد ودیع رزق (74)

منظمات لنمو النبات (54)

                                  0920892.7 - PCT/EP2010/007129 (31)

27.11.2009. - 24/11/2010 (32)

GB - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/42;A 01 P  21/00;A 01 N  43/828;A 01 N  43/653 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٥٣ (11) -56

٢٠١٣٠٤٠٧٣١ (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

ونیـلیفر بى ال سىی

٠واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا, المملكة المتحدة-داى

(71)

فنكاتاراجافان راجانارایانا-فرانكلین دافید شاندرا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

غرفة لزمن البقاء (54)

                                  10195535.9-3022/MUM/2010  - PCT/EP2011/067737 (31)

17.12.2010. - 01.11.2010. - 11/10/2011 (32)

EP - IN - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  15/04;C 02 F  1/68;C 02 F  1/50;C 02 F  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٥٤ (11) -57

٢٠١٥٠٣٠٣٦٢ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٥ (22)

فالوریك اویل اند جاز فرانس-سیمیتومو میتال كوربوریشن& نیبون ستیل 

ریو اناتولي فرانس ایلنوي ٥٤-الیابان١٠٠٨٠٧١شوم شیودا كیھ یو طوكیو - ٢ماریونیشي ١-٦
الیابان, ٥٩٦٢٠ایمیریز اف 

(71)

جوتو كینو (72)

(73)

د ودیع رزق ترزىناھ (74)

تركیبة من أجل تشكیل طالء صلب ووصلة حلزونیة أنبوبیة (54)

                                  2012-200118-PCT/JP2013/074356 - (31)

12.09.2012. - 10.09.2013. - (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 09 D  179/06;F 16 L  15/04;C 10 N  30/12;C 10 M  173/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة
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(21)2008071167 -1

(22)١٣/٠٧/٢٠٠٨

بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركة متحدة(71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبات زجاجیة ملونة (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بى بى جى  اندستریز اوھایو انك ، شركة متحدة:ـــنم

ى:الـــى ى ف ى دى اى س ھ  ب ترو  اس ای فی
24/05/2018 :بـتاریخ

(21)2010050866 -2

(22)٢٦/٠٥/٢٠١٠

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھ(71)

رزىناھد رزق ودیع ت(74)

P٢Y١٢مشتقات حمض الفسفونیك واستخدامھم كمضادات لمستقبل (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھ:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

09/05/2018 :بـتاریخ

(21)2010101749 -3

(22)١٩/١٠/٢٠١٠

ان اى ام انیرجى نى فى(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

نظام تولید بخار یحتوى على مولد بخار رئیسى ومولد بخار اضافى(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ان اى ام انیرجى نى فى:مـــن
یمي:الـــى افتس یز لش ز اكتینج ن

07/05/2018 :بـتاریخ



(21)2011040601 -4

(22)١٨/٠٤/٢٠١١

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

-١H-داىمیثوكسى- ٧،٤(-٣]} -٢(- ٢- *)٤R، * ٢R، * ١R(امالح من حامض االیزبیوتیریك (54)
.یل-٢-این- ٥- اوكت]٢.٢.٢[بیسیكلو-فینیل- ٥- )ایثیل- {امینو- میثیل-[بروبیل)یل-٢-بینزومیدازول

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

22/05/2018 :بـتاریخ

(21)2011060949 -5

(22)٠٩/٠٦/٢٠١١

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

مشتقات رباعي ھیدرو بروبان-)  ایثیل -ھیدروكسي  -١( - ٢-امینو  -٥(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

29/05/2018 :بـتاریخ

(21)2012010042 -6

(22)٠٩/٠١/٢٠١٢

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

یل-٤-مشتقات بیریدین(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

22/05/2018 :بـتاریخ
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(21)2013040574 -7

(22)٠٧/٠٤/٢٠١٣

سیالنیز اسیتات ال ال سي(71)

سمراحمد اللباد(74)

ذات كتل مسامیة لھا تعبئة جسیم كربون وانخفاض ضغط محاطمرشحات تدخین لوسائل التدخین (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
سیالنیز اسیتات ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ونال ال ال س یتات انترناش اس

13/05/2018 :بـتاریخ

(21)2013050862 -8

(22)٢٢/٠٥/٢٠١٣

ایدورسیا فارماسوتیكالز لیمتد- اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

یل-٤-بیریدین-میثوكسى- ٢مشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ایدورسیا فارماسوتیكالز لیمتد-اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

14/05/2018 :بـتاریخ

(21)2013091471 -9

(22)٢٢/٠٩/٢٠١٣

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

اندول [A-٢، ١] رباعي ھیدروبیریدو -٩، ٨، ٧، ٦-)  أمینو- اریل غیر متجانس(- ٧مشتقات (54)
D٢حمض اسیتیك  و استخدامھا كمعدالت مستقبل بروستا جالندین 

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
ایدورسیا فارماسیوتیكالز لیمتد:الـــى

13/05/2018 :بـتاریخ
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(21)2014020274 -10

(22)٢٥/٠٢/٢٠١٤

شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ-اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

بیكولینامید) یل-٢-ترایازول -٣، ٢، ١(- ٣بنزامید و) یل-٢-ترایازول - ٣، ٢، ١(-٢مشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ- اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد:ــنمـ

د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس
22/05/2018 :بـتاریخ

(21)2014071209 -11

(22)٢٢/٠٧/٢٠١٤

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

ثیازول و مشتقات ازا متعلقة بھا-)  یل- ٢- بنزوایمیدازول (-٤مركبات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

24/05/2018 :بـتاریخ

(21)2014111894 -12

(22)٢٤/١١/٢٠١٤

شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ-اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

برولین- مشتقات بنزیمیدازول(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ- اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

22/05/2018 :بـتاریخ
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(21)2015091449 -13

(22)٠٩/٠٩/٢٠١٥

سیالنیز اسیتات ال ال سي(71)

سمر اللباد(74)

ان لتقلیل المكونات فى تیار دخانمرشحات دخ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
سیالنیز اسیتات ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ونال ال ال س یتات انترناش اس

16/05/2018 :بـتاریخ

(21)2015091464 -14

(22)١٠/٠٩/٢٠١٥

وتیكالز لیمتداكتیلیون فارماسی(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

یل-٤-مشتقات بیریدین(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

16/05/2018 :بـتاریخ

(21)2015111763 -15

(22)٠٨/١١/٢٠١٥

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

CXCR٧معدالت مستقبل (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

16/05/2018 :ریخبـتا
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(21)2016010091 -16

(22)١٩/٠١/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ون فارماسیوتیكالز لیمتداكتیلی:مـــن
د:الـــى یوتكالز لیمت ا س یا فارم إیدورس

08/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016030340 -17

(22)٠١/٠٣/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

إندازول مضادة للبكتیریا-٢Hمشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن

د:الـــى یوتكالز لیمت ا س یا فارم إیدورس
08/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016061035 -18

(22)١٥/٠٦/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ودیع رزق ناھد(74)

إندول مضادة للبكتریا- ١Hإندازول و-١Hمشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتكالز لیمت ا س یا فارم إیدورس

15/05/2018 :بـتاریخ
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69

(21)2016081453 -19

(22)٣٠/٠٨/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

أون مضادة للبكتریا-٣-إیمیدازول ] c- ٢، ١[بیرولو - ٣H- داي ھیدرو - ٢، ١مشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
ایدورسیا فارماسیوتیكالز لیمتد:الـــى

14/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016091506 -20

(22)٠٨/٠٩/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

D٢ن مشتقات أزا إندول حمض األسیتیك واستخداماتھا كمعدالت مستقبل البروستاجالندی(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
ایدورسیا فارماسیوتیكالز لیمتد:الـــى

08/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016121957 -21

(22)٠١/١٢/٢٠١٦

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

T-مركبات بیرازول واستخداماتھا كحاصرات قنوات الكالسیوم من نوع(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى وتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

08/05/2018 :بـتاریخ



70

(21)2017020271 -22

(22)١٩/٠٢/٢٠١٧

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

Tمركبات ترایازول على ھیئة موانع قناة كالسیوم من نوع (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

21/05/2018 :بـتاریخ

(21)2017050805 -23

(22)١١/٠٥/٢٠١٧

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

مشتقات بنزوثیازول مضادة للبكتریا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

22/05/2018 :بـتاریخ



71

بیان
بتعدیل اسم الشركة



72

(21)2012030510
-1

(22)٢١/٠٣/٢٠١٢

راكان  الخالف(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

جھاز معلومات المخطوطھ بالید(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
راكان  الخالف:مـــن
سف الخلفراكان خالد یو:الـــى

10/05/2018 :بـتاریخ

(21)2000121510 -2

(22)٠٥/١٢/٢٠٠٠

فیسیوفیور كریوسییل كومبانى(71)

سمر احمد اللباد (74)

لوح لصمامات ذات بوابات منزلقھ مقاوم للتشققات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كریوسییل كومبانىفیسیوفیور:مـــن
فیزوفیوس یو اس ایة كوربوراشین:الـــى

28/05/2018 :بـتاریخ

(21)2011010019 -3

(22)٠٣/٠١/٢٠١١

لیمتد- شركھ ام تى اى ام (71)

دمحم كامل مصطفى (74)

ابر بحرىطریقھ لتوھین استجابھ موجھ ھوائیھ فى مسح كھرومغناطیسى ع(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لیمتد-شركھ ام تى اى ام :مـــن
شیرین حسن عباس حلمي :الـــى

20/05/2018 :بـتاریخ



(21)2012050890 -4

(22)١٦/٠٥/٢٠١٢

ایھ بى بى تكنولوجى أ ج(71)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

جھاز وطریقة لقطع تیار خط ارسال طاقة او توزیع ونظام للحد من التیار(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ایھ بى بى تكنولوجى أ ج:مـــن
ایھ بى بى شوایز ایھ جى :الـــى

17/05/2018 :بـتاریخ

(21)2012071301 -5

(22)٢٥/٠٧/٢٠١٢

ایھ بى بى تكنولوجى أ ج  ، شركة مساھمة(71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

او قطع تیار خط طاقھ كھربیھ /مقیاس تحویل للحد من و(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ةایھ بى بى تكنولوجى أ ج  ، شركة مساھم:مـــن
ایھ بى بى شوایز ایھ جى :الـــى

23/05/2018 :بـتاریخ

(21)2012122151 -6

(22)٣٠/١٢/٢٠١٢

فیسیوفیس كروسیبل كمبني(71)

سمر احمد اللباد(74)

فوھھ ادخال مغموره(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیس كروسیبل كمبنيفیسیو:مـــن
فیزوفیوس یو اس ایھ كوربوراشن :الـــى

22/05/2018 :بـتاریخ

٧٣



(21)2013111772 -7

(22)١٨/١١/٢٠١٣

جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبارتي دیفلوبمنت لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

ثنائي اسیل جلیسیرول اسیل ترانسفیرازمركبات جدیده كمثبطات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبارتي دیفلوبمنت لیمتد:مـــن
لیمتد٢جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبارتي رقم :الـــى

07/05/2018 :بـتاریخ

(21)2013121892 -8

(22)١١/١٢/٢٠١٣

فیزوفیوس كروسیبل كومبانى(71)

سمر احمد اللباد (74)

حشوه صدمیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیزوفیوس كروسیبل كومبانى:مـــن
فیسوفیوس یو اس ایھ كوربوریشن:الـــى

22/05/2018 :بـتاریخ

(21)2014030441 -9

(22)٢٠/٠٣/٢٠١٤

فیزوفیوس كروسیبل كومباني(71)

سمراحمد اللباد(74)

قعر مغرفة قناة مزدوجة المدخل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیزوفیوس كروسیبل كومباني:مـــن
ایة كوربوراشینفیزوفیوس یو اس:الـــى

22/05/2018 :بـتاریخ

٧٤



75

(21)2014060976
-10

(22)١٥/٠٦/٢٠١٤

شركة مساھمة امریكیة-فیزوفیوس كروسیبل كومباني (71)

سمر اللباد (74)

تجمیعھ فوھھ تشتمل على عنصرین اول وثان مقترنین ببعضھما بطریقھ انتقال انزالقیھ وعضو مانع (54)
للتسرب مصنوع من ماده تنتفخ بالحراره، وعنصر حرارى وطریقھ النتاج عنصر حرارى وطریقھ القران 

عنصرین حراریین

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة مساھمة امریكیة- كروسیبل كومباني فیزوفیوس :مـــن
شركة مساھمة امریكیة-فیزوفیوس یو اس ایة كوربوراشین:الـــى

21/05/2018 :بـتاریخ

(21)2014111859 -11

(22)١٩/١١/٢٠١٤

فتحى مصطفى دمحم سلیم (71)

جامعھ اسیوط(74)

ىعالج مرض الجلد العقد(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فتحى مصطفى دمحم سلیم :مـــن
دل طھ عبد العلیمامیرة عا-فتحى مصطفى دمحم سلیم:الـــى

07/05/2018 :بـتاریخ



76

(21)2016060924 -12
(22)٠٢/٠٦/٢٠١٦

في. مودلز أي بي  بي لید فارما سل(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

)?ROR)RORُمعدالت لمستقبالت جاما (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
في. لید فارما سل مودلز أي بي  بي :مـــن
لید فارما ھولدینج بى فى  :الـــى

23/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016091512 -13

(22)٠٨/٠٩/٢٠١٦

فیزوفیز كریسیبلي كومباني (71)

سمر احمد اللباد(74)

مادة معالجة موقد فرن صھر معادن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیزوفیز كریسیبلي كومباني :مـــن
كوربوراشین فیزوفیوس یو اس ایھ:الـــى

24/05/2018 :بـتاریخ

(21)2016111840 -14

(22)٠٩/١١/٢٠١٦

فیسیفیوس كریسیبیل كومباني (71)

سمر احمد اللباد(74)

نظام رابط مقاوم للحرارة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیسیفیوس كریسیبیل كومباني :مـــن
فیزوفیوس یو اس ایھ كوربوراشین :الـــى

21/05/2018 :بـتاریخ



77

(21)2016122000
-15

(22)٠٨/١٢/٢٠١٦

–فیسیفیوس كریسبیلي كومباني - شركة مساھمة إیطالیة –ایة . بي. ارفیدي ستیل اینجینیرینج اس (71)
شركة مساھمة أمریكیة 

د اللباد سمر احم(74)

فوھة شرائحیة رقیقة لتوزیع معدالت تدفق كتلي عالیة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیسیفیوس كریسبیلي -شركة مساھمة إیطالیة –ایة . بي. ارفیدي ستیل اینجینیرینج اس :مـــن

شركة مساھمة أمریكیة –كومباني 
فیزوفیوس یو اس ایة -شركة مساھمة إیطالیة –ایة . بي. ستیل اینجینیرینج اس ارفیدي:الـــى
كوربوراشین

22/05/2018 :بـتاریخ

(21)2017101652 -16

(22)٠٩/١٠/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفي حسن(71)

(74)

جھاز یعمل على حفاظ الباخرة الحربیة وغیرھا من الغرق(54)
الطاقة الكھربائیة من موج البحروتولید 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم حسین عفیفي حسن:مـــن
دمحم حسین عفیفى حسن- السید متولى متولى ابو زید سالمھ :الـــى

07/05/2018 :بـتاریخ

٧٧



78

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



79

2010050835 (21) -1

٢٠/٠٥/٢٠١٠ (22)

بایر انتلیكشوال برورتى -١-استرا زینكا ایھ بى-٢-بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش -١
استرازینكا ایھ بى-٢جى ام بى اتش 

١٥١٨٥-اس   اى- أفغانستان, ، مونھیم ، المانیا٤٠٧٨٩، ١٠راب الفرید نوبل ست
المانیا, سودیرتالجي، السوید

(71)

ونات، عملیھ -٢-كوینولین- ١H-]امینو) اریل بروبیل- ١- ھیدروكسى- ٢- ثالثى فلورو- ٣،٣،٣[(-٥
النتاجھا واستخدامھا 

(54)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2011060925 (21) -2

٠٧/٠٦/٢٠١١ (22)

ا  ، شركھ مساھمھ. یـوروسـلتیك س 

لوكسمبورج١٦٥٣-افینى شارلز دى جایلى ال  ٢

(71)

ثنائي ھیدروایتروفین (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



80

بیان
كأن لم تكنبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا 



81

2012122152
(21) -1

٣٠/١٢/٢٠١٢ (22)

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون

السوید, ٨٣-١٦٤ستوكھولم 

(71)

ترتیب اولویات حزم البیانات (54)

د اللبادسمراحم (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017060990 (21) -2

٠٨/٠٦/٢٠١٧ (22)

جسلشافتبایر فارما أكتن

برلین، ألمانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر شتراسة 

(71)

مركبات لمعالجة سرطان (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017071184 (21) -3

١٨/٠٧/٢٠١٧ (22)

فایـزر انك، الوالیات المتحدة االمریكیة

.، الوالیات المتحدة االمریكیة١٠٠١٧، نیویورك ٤٢ایست الشارع ٢٣٥

(71)

سیكلوبروبابینزوفورانیل بیریدوبیرازیندیونات جدیدة (54)

عمرو الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



82

2017071190 (21) -4

١٨/٠٧/٢٠١٧ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –لیوبریس ال ال سي 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٠١٧٠١ام ایھ , فرامینیام ٣٠٣سویتي , سبین ستریت ١١١

(71)

كعامل مضاد لاللتھابPRG٤استخدام  (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017071201 (21) -5

١٩/٠٧/٢٠١٧ (22)

نوفارتیس ایة جي 

بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي 

(71)

أبیلین صناعي بعمر نصفي محسنمتقارنات حمض دھني  (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

سداد مصروفات الفحص

82



83

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



84

(21)2010030435
-1

(22)١٧/٠٣/٢٠١٠

ابوت البوراتوریز (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٦٠٠٦٤الینوي .لبوت بارك ١٠٠

، و استخداماتھا)كربون حلقى(لحلقھ عوامل مندمجھ تتكون من فینیل بیریمیدینیدیون ثنائى ا(54)

نرمین عفیف سلمان العلى(74)

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

(21)2014040538 -2

(22)٠٦/٠٤/٢٠١٤

شركھ مساھمھ امریكیھ-جلعاد سینس انك  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٩٤٤٠٤سي ایھ . فوستر سیتي . الكساید درایف ٣٣٣

یروساتڤللطرق لتحضیر نظائر نیوكلیوتیدیھ مضاده (54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2014081378 -3

(22)٣١/٠٨/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

-الدقى-ءات االختراع مكتب اتصال برا- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣-١٢٦٢٢
مصر

تغذیة الطحالب باستخدام الستروفیت و البول االدمى النتاج الزیت(54)

ماجده / المركز القومى للبحوث ویمثلھا السیده -تفویض نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع (74)
محسب السید واخرین

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



85

(21)2015060846 -4

(22)٠١/٠٦/٢٠١٥

بي .ال , یولتیرا دریلینج تیكنولوجیز (71)

الوالیات المتحدة -٧٦١٠٢اكس تي , فورت ورث ١١١٠تروسكمورتون استریت سویتي ٤٢٠
االمریكیة

أداة حفر أرضیة مع تجھیزة محّسنة لزوایا میل جانبیة في قاطع(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2015060878 -5

(22)٠٤/٠٦/٢٠١٥

ال.ار . بیبیفیسي اس(71)

إیطالیا-نیرفیانو ٢٠٠١٤-اي ٢٤فیا بیرجامینا 

صمام تحكم الستعادة الطاقة(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2015111754 -6

(22)٠٥/١١/٢٠١٥

ماجنادرایف كوربوریشن(71)

یات الوال-٩٨٠٧٢، وودإینفیلي ، واشنطن ١٠٠نورثیاست وودإینفیلي واي ، سویت ١٤٦٦٠
المتحدة االمریكیة

.أجھزة وأنظمة وطرق لخفض الضوضاء المتولدة عن دوران قارنات ونواقل حركة(54)

عمرو الدیب (74)

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



86

(21)2015111781 -7

(22)١٠/١١/٢٠١٥

احمد مصطفى تركى الخولى(71)

–مركز شبین الكوم ) منزل األستاذ مصطفى الخولى(قریة شنوان الجھة القبلیة بجوار مضیفة الخولى
مصر- محافظة المنوفیة 

للحیوان آلة تولید الكھرباء بطاقة التدافع (54)

االء رزق محمود بیومى/ رزق محمود بیومى (74)

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

(21)2015111802 -8

(22)١٦/١١/٢٠١٥

بلكسیكون انك(71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٤٧١٠بولیفارد درایف، باركلي، كالیفورنیا ٩١

مركبات لتعدیل الكینیز ، ودواعي استعمالھا (54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2015111823 -9

(22)١٨/١١/٢٠١٥

دایسیل كوربوراشن(71)

الیابان-٥٣٠٠٠١١اوساكا , شي –اوساكا , كیو –كیتا , تشو –اوفیكا , ١- ٣

تركیبة لمادة مركبة مقواة باأللیاف، ومادة تقویة أولیة، ومادة مركبة مقواة باأللیاف(54)

سمر أحمد اللباد (74)

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



87

(21)2015111867 -10

(22)٢٦/١١/٢٠١٥

احمد عبد الحى احمد تمام(71)

مصر-شارع الطبرانى / نجم مصلح - مصر  المدینة سوھاج  

جھاز البصمھ بالزجاج(54)

(74)

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

(21)2016010013 -11

(22)٠٤/٠١/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢سیتي ویست بلیفد ھویستون تیكساس ٢١٠١

خزان مقترن-مثلى باستخدام نموذج حفرة بئرICDزم لھیئة خوار(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2016020202 -12

(22)٠٨/٠٢/٢٠١٦

دمحم حسن على محمود(71)

مصر-ش دسوق عثمان بالجزیره المرتفعھ بنى سویف١٧

تطویر خالیا شمسیھ تعتمد علي االشعھ تحت الحمراء(54)

(74)

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



88

(21)2016020236 -13

(22)١٦/٠٢/٢٠١٦

دمحم مراد دمحم ابو المعاطى(71)

مصر, خلف استاد المنصورة الریاضى-شارع نقابھ االطباء  ١١

سامة ونقص االكسجینجھاز استشعار الغازات ال(54)

(74)

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

(21)2016061085 -14

(22)٢٣/٠٦/٢٠١٦

شركة مساھمة أمریكیة –وربوراشن الندمارك جرافیكس ك(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٧٠٤٢تیكساس , ھوستون ٢, .سیتي ویستب بلفد ٢١٠٧

وسیلة تحكم في نطاق عمق لتحلیل سلسلة أنابیب حفر(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2016061086 -15

(22)٢٣/٠٦/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوریشن(71)

.االمریكیةالوالیات المتحدة ٧٧٠٤٢، ھوستون ، تكساس ٢سیتي ویست بولیفارد، بیلدنج ٢١٠٧

إطاري مرنILUتحلیل لعوامل (54)

سمراحمد اللباد(74)

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



(21)2017030457 -16

(22)١٥/٠٣/٢٠١٧

.إل. إنستیتیوتو ھولوجرافیكو تیراسن إس(71)

، أسبانیا)سیلفیا( مارینا دیل ألجاراج ٤١٩٢٧-إي٥، مودیولو ٣بالنتا  ٥نوبل نمبر / سي

نظام تركیبي لتركیز تجسیمي للطاقة الشمسیة ُمدمج في أماكن عمرانیة وعناصر الطریق(54)

اس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمدشركھ سم(74)

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

التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون بالبراءات
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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26711 (11) -1

2010111866 (21)

طریقة لبناء مستلم شمسى وبرج دعم (54)

بابكوك آند ویلكوكس بور جینریشن جروب ، انك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة      (71)

عمرو الدیب  (74)

26767 (11) -2

2011122084 (21)

عملیھ تخلیق میثانول (54)

جونسون ماتیى ب ل سى      (71)

یھعبد الھادى اللملكیھ الفكر (74)

21741 (11) -3

1998050494 (21)

كیس مرن للتخزین ذو اداة غلق قابلة للتنشیط  (54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)



22858 (11) -4

2001050449 (21)

یائیھ متالحمھ الذرات وذلك لمعالجھ االبارموائع حمضیھ تشتمل على عوامل كیم (54)

سوفتیك ن ف      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)

22897 (11) -5

1998121576 (21)

جھاز ذاتى الحركة لتنظیم وترشید المیاه  (54)

سمیر عبدالعال دمحم عبدهللا      (71)

سمیر عبدالعال دمحم عبدهللا (74)

23460 (11) -6

2003050506 (21)

نماذج محاكاة ومقارنة لنماذج تكوین ثقب دودى الشكل اثناء استثارة قالب من الكربونات  (54)

ف     . سوفتیك ن  (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
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24920 (11) -7

2006121164 (21)

استخالص مكونات من  شرائح بنجر السكر (54)

سودزوكر اكتینجز لشافت مانھیم  اوكسینفورت      (71)

ھدى سراج الدین  (74)

25067 (11) -8

2005110702 (21)

الجیاد والحیوانات االخرىمكمل غذائي وطریقة للوقایھ من قرح القناه الھضمیھ وعالجھا لدى (54)

موندیال اندستریز ال تي دى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

25870 (11) -9

2008111858 (21)

خرسانة بھا محتوى منخفض من األسمنت (54)

الفارج      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

93



94

26091 (11) -10

2010111890 (21)

محطھ بشرك لحشره زاحفھ بھا وسیلھ داخلیھ لغلق مخزن الشرك باحكام ومنفذ وصول حشره 
قابل العاده الضبط وابعاد حیز للزحف (54)

ھینكل كونسیومر جودز اى ان سى      (71)

سمراحمد اللباد (74)

26123 (11) -11

2007050231 (21)

نظام تحویل من كھربائى الى ھیدرولیكى أسفل البئر إلكمال بئر     (54)

ف     . براد ریسیرش آند دیفولبمنت ن  (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

26478 (11) -12

2010111891 (21)

مجموعھ وزانھ صمام خانق (54)

.     سى. ال. اى ال- ام   (71)

سمر احمد اللباد (74)
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26710 (11) -13

2011111965 (21)

تركیب وطریقھ للقضاء على امراض النبات  (54)

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد  ، شركھ محدوده المسئولیھ      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

26739 (11) -14

2010111915 (21)

تركیبات وطرق الزالھ عجائن نواتج الترشیح التي اساسھا الزیت (54)

شركھ مساھمھ امریكیھ     - اى ان سى  , ھالیبیرتون انیرجى سیرفیس  (71)

سمر احمد اللباد (74)

26907 (11) -15

2012111968 (21)

وسیلة ونظام لعمل قیم لسجل البئر (54)

شركھ مساھمھ امریكیھ     - الند مارك جرافیكس كوربوراشن   (71)

سمراحمد اللباد (74)
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27002 (11) -16

2009050683 (21)

جھاز التوافق الزمنى اآللى للتقویم الھجرى و المیالدى (54)

ثروت عبد الحفیظ دمحم منصور      (71)

(74)

27003 (11) -17

2009050682 (21)

جھاز رصد التعامدات الشمسیة و القمریة على سطح الكرة األرضیة                                   (54)

ثروت عبد الحفیظ دمحم منصور      (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

27004 (11) -18

2009050684 (21)

جھاز الدالة القاریة لرصد االنحدار الحلقي للشمس (54)

ثروت عبد الحفیظ دمحم منصور      (71)

(74)
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27312 (11) -19

2013020190 (21)

عامل صحي ُمغطّى بغشاء (54)

ایھ     . بي . اس . في اي . ال ایي . ار اي  (71)

سمراحمد اللباد (74)

27694 (11) -20

2013020191 (21)

عامل صحي لمعالجة أدوات صحیة (54)

.     ایھ. بي . اس . في اي . ال ایي . ار اي  (71)

سمر احمد اللباد (74)

27771 (11) -21

2013030353 (21)

الكشف عن وتصحیح تدفق مائع غیر معفى ما بین مناطق جوفیھ (54)

شركھ مساھمھ امریكیھ     - الند مارك جرافیس كوربوراشن   (71)

سمر احمد اللباد (74)
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27847 (11) -22

2010111903 (21)

بروبان حلقي كربوكسیلى-)یل-٤-ھالو ثنائي فینیل -٢(- ١یھ تحضیر مشتقات حمض عمل (54)

شركھ مساھمھ ایطالیھ     -شیسى فارماسییتیسى اس بى ایھ   (71)

سمر احمد اللباد (74)

27856 (11) -23

2013111711 (21)

ي لجھاز مستقبلنظام وطریقة لتحدید محتوى الكترون (54)

ال تى دى      .اینوفاشنز ھولدینجز بى تى اى  (71)

سمراحمد اللباد (74)
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون ـً
لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢
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2006090850 (21) -1

١٠/٠٩/٢٠٠٦ (22)

، عملیة التحضیر واالستخدام العالجىیلى كربامات- ١- ایندازول ) E(بنزو -H٣أو H٢مشتقات  (54)

SANOFI - AVENTIS (71)

سمر اللباد (74)

2009111677 (21) -2

١٦/١١/٢٠٠٩ (22)

٢- تثبیط إنتشار األورام باستخدام أجسام مضاده لنیروبیلین  (54)

GENENTECH, INC. (71)

سمر اللباد  (74)

2012111937 (21) -3

٢١/١١/٢٠١٢ (22)

سجاده صاله بھا نظام مراقبھ المصلي (54)

MEMORY PRAYER MAT, LLC (71)

میموري برایر مات ال ال سي (74)

2012111939 (21) -4

٢١/١١/٢٠١٢ (22)

.امین- ٢- بیریمیدین)C-١,٥(تریازول )١,٢,٤(الكوكسي-٨-مستبدل-٥عملیھ لتحضیر   (54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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2012122013 (21) -5

٠٥/١٢/٢٠١٢ (22)

نظام وطریقھ المداد المحتویات الى مشترك (54)

EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD (71)

سمر احمد اللباد (74)

2012122082 (21) -6

١٨/١٢/٢٠١٢ (22)

المكثف الدینامیكى (54)

Ahmed hafez alsayed a.aal (71)

(74)

2013081364 (21) -7

٢٨/٠٨/٢٠١٣ (22)

تصنیع خالیا شمسیة بالستیكیة جدیدة من البولى ھیدروكسي فینیالت ویستخدم كذلك المتصاص 
المیكروویف والتطبیقات االلكترونیة الحدیثة   

(54)

Samy Abdel Monem  El-Garf-Adly Helmy El sayed (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

2013111723 (21) -8

١١/١١/٢٠١٣ (22)

نظام وطریقة لتحدید محتوى الكتروني لجھاز مستقبل (54)

EINNOVATIONS HOLDIN PTE. LTD. (71)

سمراحمد اللباد (74)
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2013111759 (21) -9

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

ح  مضاد لستربتوكوكاس نیمونیالقا (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (71)

سمراحمد اللباد (74)

2013111806 (21) -10

٢٥/١١/٢٠١٣ (22)

یروس الدنج غیر المنشَّط;١٧٠٠&#لقاح  (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (71)

سمر اللباد  (74)

2013111818 (21) -11

٢٦/١١/٢٠١٣ (22)

تركیبھ مولده للمناعھ (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (71)

سمر احمد اللباد (74)

2014050735 (21) -12

٠٧/٠٥/٢٠١٤ (22)

الطباخ اآللى (54)

MOHAMED KHALIL FEREG Aly KHALIL (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)
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2014101583 (21) -13

٠٢/١٠/٢٠١٤ (22)

نظام تخزین طاقة ھواء مضغوط  (54)

NUOVO PIGNONE SRL (71)

عمرو الدیب (74)

2014121949 (21) -14

٠٤/١٢/٢٠١٤ (22)

صندوق االنقاذ (54)

kareem fathy abd elrahem mostafa (71)

دمحم عماد عبدالحفیظ عبدالشافى  (74)

2014121950 (21) -15

٠٤/١٢/٢٠١٤ (22)

وحدة االطفاء الطائره (54)

kareem fathy abd elrahem mostafa (71)

عماد عبدالحفیظ عبدالشافى دمحم  (74)

2014122032 (21) -16

١٦/١٢/٢٠١٤ (22)

بیئة صناعیھ متكاملة للمدن العائمة المتحركة   (54)

Maged hosny fahmy mohamed (71)

(74)
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2014122033 (21) -17

١٦/١٢/٢٠١٤ (22)

الونش الذاتي للمباني الشاھقھ  (54)

Maged hosny fahmy mohamed ghaly (71)

(74)

2015040552 (21) -18

٠٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

طریقة جدیدة لتصنیع عدسھ فریسینیل  (54)

Sabri Abdu Atallah Alfy (71)

(74)

2015050822 (21) -19

٢٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

الكبسول المنزلق بالزیت (54)

Samy Naguib Samy Ammar (71)

(74)

2015121909 (21) -20

٠٣/١٢/٢٠١٥ (22)

البیوت الطائره  (54)

Mohamed helmy mousa el khateeb (71)

(74)



105

2015121931 (21) -21

٠٨/١٢/٢٠١٥ (22)

عملیھ تحلیھ میاه البحر بدون استھالك طاقھ (54)

Sabri Abdu Atallah Alfy (71)

(74)

2015121970 (21) -22

١٤/١٢/٢٠١٥ (22)

نظام لتعقیم المیاة وزیادة كفاءة عمل االلواح الشمسیة (54)

Ayman Adel Abd El Lateef Afifi (71)

(74)

2015122016 (21) -23

٢٠/١٢/٢٠١٥ (22)

نظام جدید للرى والتسمید التحت سطحى
(54)

Mohamed omar el said shams el dien (71)

(74)

2015122022 (21) -24

٢١/١٢/٢٠١٥ (22)

خالصة نبات العاذر الكحولیة (54)

Deaa Eldin Mohamed Abdel Rahman Abd El Bar (71)

(74)
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2015122052 (21) -25

٢٨/١٢/٢٠١٥ (22)

قبعة الزر (54)

Haytham Mustafa Al Said Nasef (71)

(74)

2016040647 (21) -26

١٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

الحذاء الكعاب (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016050829 (21) -27

١٨/٠٥/٢٠١٦ (22)

قالبة اطفال (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

2016050832 (21) -28

١٨/٠٥/٢٠١٦ (22)

مالبس ودانة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)
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2016050833 (21) -29

١٨/٠٥/٢٠١٦ (22)

دباسة مالبس او مكمل مالبس (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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استدراك براءات صادرة



109 109

أتم  ن النشر بطریق الخط راع ع باسم االخت مللطل دة D2٢٣١/٢٠١١رق ى جری ایرف ٢٠١٨ین
: والصحیح ھو ) ٧٩٧(عدد

٢٨٣٧٤ (11) ١-

D2٢٠١١٠٢٠٢٣١ (21)

٠٩/٠٢/٢٠١١ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Hansastrasse 27c 80686 M - nchen (DE)

(71)

PULKKI, Ville-DISCH, Sascha-LAITINEN, Mikko-Ville-ERKUT, Cumhur (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

القنوات- فضائي متعددهخرج جھاز لتحدید اشاره سمعیھ  (54)
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تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ
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العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو
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US (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/05;C 08 F  8/34 (51)

٢٠٠٨٠٩٢١٣٢ (21) -6

٢٩/٠٩/٢٠١٠ (22)

1-Syngenta Participations AG - SWITZERLAND 2- Syngenta Limited-
United Kingdom

(71)

Walter,Harald -CORSI CAMILLA-TOBLER, Hans-EHRENFREUND,
Josef

(72)

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

عملیة النتاج امیدات (54)

06/0296- 05/01520 - PCT/EP2006/008982 - (31)

24/02/2006 - 16.09.2005. - 14.09.2006. - (32)

CH - CH - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/36;A 01 N  43/32 (51)
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٢٠٠٩٠٢٠٢٤١ (21) -7

٢٢/٠٢/٢٠٠٩ (22)

ADIR SEGAL,LTD  - ISRAEL (71)

FORKOSH, DAN (72)

عبد الھادى أحمد ھدى  (74)

نظام وطریقة ألدارة محتوى مائى فى مائع (54)

60/840,312-PCT/IB2007/004333 (31)

25.08.2006. - 27.08.2007. (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-F 24 F  3/14 (51)

٢٠٠٩٠٥٠٧٦٩ (21) -8

٢٦/٠٥/٢٠٠٩ (22)

مصر-حسین على دمحم عبد هللا بریص  (71)

حسین على دمحم عبد هللا بریص (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

جھاز حث دینامیكى یستخدم فى تجھیز ابار البترول لعملیات االنتاج                (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 21 B  49/00 (51)
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٢٠٠٩١١١٧٠٦ (21) -9

٢٢/١١/٢٠٠٩ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED -UNITED STATES OF AMERICA. (71)

CREWS, James, B.-HUANG, Tianping (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ات وطرق للتحكم فى فقد المائعتركیب (54)

11/754,656 -PCT/ US2008/066481 (31)

29.05.2007. - 11/06/2008 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/504;C 09 K  8/68;C 09 K  8/66;C 09 K  8/506 (51)

٢٠٠٩١٢١٨١٦ (21) -10

١٣/١٢/٢٠٠٩ (22)

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO , LTD - JAPAN (71)

KOBAYASHI, Masami-MITSUNARI, Takashi-ITO, Minoru-NAKANO,
Yuki-TAMAI, Ryuji

(72)

محمود رجائى الدقى (74)

مشتقات اكسوبیرازین و مبید لالعشاب الضاره (54)

2007-201387 - PCT/JP2008/002055 (31)

01.08.2007. - 31/07/2008 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/653;A 01 N  43/66;C 07 D  471/04;A 01 N  47/02;C 07
D  241/44;A 01 N  43/84

(51)



7

٢٠١٠٠٥٠٧٢١ (21) -11

٠٣/٠٥/٢٠١٠ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.- JAPAN (71)

MITANI, Shigeru-TSUKUDA, Shintaro (72)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (74)

تركیب مبید للفطریات وطریقھ للتحكم فى الفطر الضار  (54)

2007-287699 - PCT/JP2008/069392 (31)

05.11.2007. - 20/10/2008 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  35/04;A 01 N  37/06;A 01 N  37/24;A 01 N  37/32;A 01 N
43/56;A 01 N  37/38;A 01 N  37/52;A 01 N  43/16;A 01 N  43/36;A 01 N

37/34

(51)

٢٠١٠٠٧١١٨٥ (21) -12

١٣/٠٧/٢٠١٠ (22)

OXAGEN LIMITED - United Kingdom (71)

WYNNE, Graham, Michael-VILE, Julia-SCHROER, Frank-WHITTAKER,
Mark-ARMER, Richard, Edward-PETTIPHER, Eric, Roy

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

مشتقات اندول حمض استیك كمضادات الحساسیھ2CRTHعالج امراض  (54)

0800874.0-0820526.2 -PCT/ GB2009/000142 (31)

18.01.2008. - 10.11.2008. - 19/01/2009 (32)

GB - GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4439;A 61 P  11/06;A 61 P  17/00;C 07 D  401/06;A 61
P  29/00;

(51)
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٢٠١٠٠٧١٢٠٧ (21) -13

١٨/٠٧/٢٠١٠ (22)

مصر-دمحم رشاد أمین السنجابي  (71)

دمحم رشاد أمین السنجابي (72)

(74)

)cream Sheriasis(   كریم لعالج الصدفیھ  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 K 31/136;A 61 K  31/17;A 61 P  17/06;A 61 K  9/00;A 61 K
31/505

(51)

٢٠١٠١٢٢٢٠٠ (21) -14

٢٧/١٢/٢٠١٠ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

أحمد فؤاد جنوب-وفاء محمود عبده  (72)

نقطة اتصال براءات االختراع بالمركز القومي للبحوث (74)

دیده لعالج ھشاشھ العظام االرثرایتس وااللتھابات منبثقھ من مشتقات ثنائیھ الفسفوناتابتكار مواد ج (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/50;C 07 F  9/38;C 07 D  403/00;A 61 P  19/10 (51)
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٢٠١١٠١٠١٧٠ (21) -15

٢٧/٠١/٢٠١١ (22)

مصر- حاتم دمحم صادق عبد الحافظ - ٢مصر- الھندسیة للصناعة الشركة- ١ (71)

حاتم دمحم صادق عبد الحافظ (72)

مكتب مني بكیر- ایمن محمود دمحم  (74)

)١٠HS(فوھھ ترذیذ مائى منخفضھ الضغط  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 05 B1/02 (51)

٢٠١١٠٢٠٣٢٣ (21) -16

٢٧/٠٢/٢٠١١ (22)

مصر- ھبة الرحمن أحمد حافظ  (71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ (72)

(74)

ماكینة وطریقة لتصنیع المواد المركبة بالخلط الجاف والتلبید باشعة اللیزر فوق البنفسجیة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8- A 61 K  31/5517;C 08 G  118/00 (51)
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٢٠١١٠٨١٣٠٠ (21) -17

٠٢/٠٨/٢٠١١ (22)

- حاتم دمحم صادق عبد الحافظ -٢مصر  -شركة مساھمھ مصریھالھندسیة للصناعة الشركة -١
مصر

(71)

حاتم دمحم صادق عبد الحافظ (72)

منى بكیر (74)

)  HS(نخفض الضغطنظام مكافحھ الحرائق بقطار باستخدام ترذیذ ماء م (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 60 N  2/24;A 62 C  3/02 (51)

٢٠١٢٠٢٠١٩٣ (21) -18

٠٥/٠٢/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - United States Of America (71)

CROUSE, Gary-SPARKS, Thomas-LAMBERT, William-CUDWORTH,
Denise

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

تراكیب مبیده لالفات (54)

61/232,142  - PCT/US2010/044538 (31)

07.08.2009. - 05/08/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/64 (51)



11

٢٠١٢١٢٢١٣٢ (21) -19

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

AMMONIA CASALE SA  - SWITZERLAND (71)

PANZA, Sergio (72)

سمراحمد اللباد (74)

عملیھ ومفاعل الزالھ منتج من نظام غازي انتقائى (54)

10168010.6 -PCT/ EP2011/059655 (31)

30.06.2010. - 10/06/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/32;B 01 D  63/06;C 01 C  1/04;B 01 J  8/02;B 01 J
8/04;B 01 J  8/00

(51)

٢٠١٣٠٩١٤٠٠ (21) -20

٠٥/٠٩/٢٠١٣ (22)

أشرف كمال سالم -٣مصر-مجدى دمحم شعراوى -٢مصر -شریف السید سید أحمد كشك -١
مصر- مشھور 

(71)

م  مشھور أشرف كمال سال-٣مجدى دمحم شعراوى - ٢شریف السید سید أحمد كشك -١ (72)

أشرف كمال سالم مشھور  (74)

منظومھ مطوره لتامین وسھولھ استخدام الخدمات االلكترونیھ والدفع االلكتروني عن بعد (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 06 Q  20/12 (51)
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٢٠١٣١١١٨١٣ (21) -21

٢٦/١١/٢٠١٣ (22)

مصر-محفوظ أحمد ندا عمرو دمحم (71)

عمرو دمحم محفوظ أحمد ندا (72)

(74)

تولید كھرباء من حركھ السیارات باستخدام الجاذبیھ االرضیھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 G  3/06;B 60 K  25/08 (51)

٢٠١٤٠٢٠٢١٦ (21) -22

١٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC  - United States Of America (71)

MANN, Richard K. (72)

عبد الھادى للملكیة الفكریة مكتب  (74)

تركیبھ تازریھ مبیده لالعشاب تحتوي علي البینوكسوالم والفلوراسوالم (54)

61/523,884 - PCT/US2012/050862 (31)

16.08.2011. - 15/08/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/60 (51)
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٢٠١٤٠٤٠٦٠٣ (21) -23

١٥/٠٤/٢٠١٤ (22)

مصر- جالل سید أحمد شره  (71)

جالل سید أحمد شره (72)

(74)

سابقھ التجھیز المكون الرئیسى لھا قش .اسمنتیھ. وحواجز طرق ألخ طریقھ ألنتاج حوائط واسقف
.والمخلفات الزراعیھ الجافھ والبالستیك المعاد تدویرهاالرز

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/06 (51)

٢٠١٤٠٥٠٨٥٢ (21) -24

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

DOWAGROSCIENCES LLC - United States Of America (71)

MANN, Richard K.-HUANG, Yi-hsiou (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ مكتب  (74)

تركیب تازري مبید للحشرات یحتوى على بینوكسسوالم وجلوفوسینات االمونیوم (54)

61/565.076 - PCT/US2012/066964 (31)

30.11.2011. - 29/11/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 P  13/02;A 01 N  47/36;A 01 N  43/90 (51)
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٢٠١٤٠٦١٠٣٠ (21) -25

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

مصر- ریمون رأفت لویس جبره  (71)

ریمون رأفت لویس جبره  (72)

(74)

اداه احكام تثبیت بعض الكابالت فى مقابس الكمبیوتر المحمول (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H05K7/02,H02G1/00 (51)

٢٠١٤٠٧١٢٣١ (21) -26

٢٤/٠٧/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC  - United States Of America (71)

DAVE, Hiteshkumar-LIU, Lei-LI, Mei-OUSE, David (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

تركیبات مبیدة لألعشاب صلبة محسنة مع سائغ مدمج (54)

61/590,388  - PCT/US2013/022876 (31)

25.01.2012. - 24/01/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/12;A 01 N  43/40;A 01 N  39/02;A 01 N  25/14 (51)
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٢٠١٤٠٨١٢٤٩ (21) -27

٠٣/٠٨/٢٠١٤ (22)

GREEN SOURCE ENERGY LLC - United States Of America (71)

FAN, Liang-tseng-SHAFIE, Mohammad, Reza-LEE, William, Arthur
Fitzhugh-TOLLAS, Julius, Michael

(72)

اللبادأحمد سمر (74)

أو إزالة كواشف من أوساط مسامیة/ تركیبة وطرق الستعادة و (54)

61/594,129  -PCT/ US2013/024491 (31)

02.02.2012. - 01/02/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 01 G  1/04;B 01 D  11/02 (51)

٢٠١٤١٠١٧٢٣ (21) -28

٢٩/١٠/٢٠١٤ (22)

مصر- سعید إبراھیم حسن أحمد  (71)

سعید إبراھیم حسن أحمد (72)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

بمحركات االحتراق الداخلى) التربو(لوحده الشحن الزائد دورة تزییت  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 02 B  33/44 (51)
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٢٠١٥٠٦١٠٥٨ (21) -29

٢٥/٠٦/٢٠١٥ (22)

مصر-معھد بحوث البترول   (71)

محمود فتحى مبارك دمحم-ثناء عبد المغني دمحم حماد  (72)

خالد على عبد الظاھر (74)

طریقة لتحضیر ابر الكربون النانونیة عالیة النقاء من السكریات الثنائیة واالولیجوسكرید (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 82 B  3/00;C 02 F  1/28;H 01 R  9/15;C 02 F  103/04;C 02 F
101/32

(51)

٢٠١٥٠٨١٣٣١ (21) -30

٢٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - United States Of America (71)

SCHULZ, Thomas (72)

الفكریھمكتب عبد الھادى للملكیة (74)

ركیبات مبیدة لألعشاب تضم ایزوكسابین وامینوبیرالیدت (54)

 61/775,031- PCT/US2014/021679 (31)

08.03.2013 - 07/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/32;A 01 N  25/00 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٤٠ (21) -31

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - United States Of America (71)

1-GIAMPIETRO, Natalie C-SATCHIVI, Norbert M.-ROTH, Joshua-
ECKELBARGER, Joseph D-EPP, Jeffrey B-FIELDS, Stephen Craig-
FISCHER, Lindsey G.-GUENTHENSPBERGER, Katherine A-LOWE,
Christian T.-PETKUS, Jeff-SCHMITZER, Paul Richard-SIDDALL,
Thomas L - WANG, NICK,X .

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ مكتب  (74)

-٤-بیریمیدین) حلقي غیر متجانس(٢- ٢- أمینو- ٦بیكولینات و )حلقي غیر متجانس(-٦-أمینو-٤
كربوكسیالت وإستخدامھا كمبیدات أعشاب 

(54)

 13/839.000- PCT/US2014/024745 (31)

15.03.2013 - 12/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 D  401/04 (51)

٢٠١٥١٢١٩٩١ (21) -32

١٦/١٢/٢٠١٥ (22)

Linde Aktiengesellschaft - GERMANY (71)

WALTER, Stefanie-FRITZ, Helmut-SCHMIDT, Gunther (72)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

ات ھیدروكربونطریقة إلنتاج منتج (54)

 10 2013 014 866.9 -13004662.6 - PCT/EP2014/068708 (31)

05.09.2013. - 25.09.2013. - 03/09/2014 (32)

GR - EP  - EP (33)

Int.Cl.8-C 10 G  45/58;C 10 G  65/04;C 10 G  9/36;C 10 G  70/04;C 10 G
9/06;C 10 G  69/06

(51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٧٢ (21) -33

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

مصر-سید دمحم ولید دمحم  (71)

سیددمحمولید دمحم (72)

(74)

سخان الطابعات الذكى (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 02 F  1/13357 (51)

٢٠١٦٠٣٠٤٢٩ (21) -34

١٠/٠٣/٢٠١٦ (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  - United States Of
America

(71)

CLARK, David, Alan -FRAGA, Breena, Gloriana -ZHANG, Wenming (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

مبیدات حشریة مؤلفة من حلقات اآلزول الثنائیة المستبدلة بحلقات غیر متجانسة (54)

61/877,329 - PCT/US2014/054671 (31)

13.09.2013. - 09/09/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/56;C 07 D  405/14;C 07 D  401/14;A 01 N  43/78 (51)
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٢٠١٦٠٣٠٥٤٩ (21) -35

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

مصر -عبد الغنى أنور عبد الغنى دمحم  (71)

عبد الغنى أنور عبد الغنى دمحم (72)

(74)

غسالة سجاد أتوماتیك (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B08B 11/00, B08B 3/02 (51)

٢٠١٦٠٤٠٦٠١ (21) -36

٠٦/٠٤/٢٠١٦ (22)

Lummus Technology Inc.- USA (71)

KUMAR, Ayyalasomayajula-HUEBEL, Robert-MALSAM, Michael (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لتبرید مفتوح متناظر الضغطLPGإضافة تغذیة منفصلة إلى عملیة استخالص  (54)

61/888,901 - PCT/US2014/059682 (31)

09.10.2013. - 08/10/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 L  3/08 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٦١١ (21) -37

٠٧/٠٤/٢٠١٦ (22)

INVESTMENT FOR OILY SHALE TECHNOLOGIES CO. LTD -
JORDAN

(71)

TRAD, Al Ahmad (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة تفكك حراري في نطاق درجة حرارة مرتفع عند معالجة الزیت الصخري (54)

2013/14919 -2013/14922 -PCT/TR2013/000319  - PCT/TR2014/000164 (31)

18.12.2013. - 18.12.2013. - 11.10.2013. - 13/05/2014 (32)

TR - TR - TR - TR (33)

Int.Cl.8-C 12 G  1/02;C 10 B  53/06 (51)

٢٠١٦٠٤٠٦١٧ (21) -38

١٠/٠٤/٢٠١٦ (22)

Daewoong Pharmaceutical Co.,  Ltd - KOREA (71)

JIN, Yong Suk-KIM, Wol Young-LEE, Joon Hwan-KIM, Seung Tae-KIM,
Sang Hyun-YOON, Hee Kyoon

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة لتحضیر مركب وسیط من أیوبرومید (54)

10-2013-0128154 - PCT/KR2014/009991 (31)

25.10.2013. - 23/10/2014 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-C 07 B  43/06;C 07 C  233/15;C 07 C  231/02 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٦٦٥ (21) -39

١٧/٠٤/٢٠١٦ (22)

Eni S.p.A.- ITALY (71)

MOLASCHI, Claudio-MALIARDI, Alberto-FERRARA, Paolo (72)

ناھد ودیع رزق  (74)

عملیة إلنشاء بئر الستغالل مكمن تحت قاع بحٍر أو قاع محیط (54)

MI2013A 001733 - PCT/IB2014/065379 (31)

17.10.2013. - 16/10/2014 (32)

IT- IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  7/12 (51)

٢٠١٦٠٤٠٧٣٦ (21) -40

٢٧/٠٤/٢٠١٦ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION  -United States  Of America (71)

MITCHELL, Robert, Franklin (72)

سمر احمد اللباد (74)

تحدید اإلجھادات في أنبوب تحت أحمال خارجیة غیر منتظمة (54)

 61/731.368 - PCT/US2013/072173 (31)

29.11.2012. - 27/11/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/09;E 21 B  47/007 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٧٩٩ (21) -41

١٢/٠٥/٢٠١٦ (22)

AQUESYS, INC - United States Of America (71)

HORVATH, Christopher-ROMODA, Laszlo O.-AHMED, Iqbal K.-
HAMSTROM, Brian Scott-JUNG, Wesley Anne-VERA, Vanessa I.-
BACHE, Ronald D.

(72)

سمر احمد اللباد (74)

المقلةوسیلة إدخال مجزيء داخل (54)

61/904,429 - PCT/US2014/065515 (31)

14.11.2013. - 13/11/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 F  9/007 (51)

٢٠١٦٠٥٠٨٥٣ (21) -42

٢٣/٠٥/٢٠١٦ (22)

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V - HOLLAND (71)

FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin -PRIETO DOMINGUEZ,
Jorge Eduardo

(72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز شفط للمسطحات المائیة الصناعیة الكبیرة (54)

 - PCT/IB2014/065981 (31)

 - 12/11/2014 (32)

IB (33)

Int.Cl.8-A 47 L  9/06 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٨٨٧ (21) -43

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG - GERMANY (71)

HOFKEN, Marcus (72)

سناء عبد السمیع عبد هللا السعدنى (74)

وجھاز خاص بذلك, وحدة تقلیب لتدویر المیاة المھدرة فى حوض  (54)

10 2013 225 658.2  - PCT/EP2014/072111 (31)

11.12.2013. - 15/10/2014 (32)

DE- EP (33)

Int.Cl.8-B 09 B  3/00;B 01 F  7/00 (51)

٢٠١٦٠٥٠٨٨٨ (21) -44

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG - GERMANY (71)

HOFKEN, Marcus (72)

سناء عبد السمیع عبد هللا السعدنى (74)

بالمیاة المھدرة فى حوضوحدة تحریك وجھاز تحریك الحداث تیار  (54)

10 2013 225 658.2  - PCT/EP2014/072111 (31)

11.12.2013. - 15/10/2014 (32)

DE- EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  7/00 (51)
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٢٠١٦٠٧١١٢٥ (21) -45

٠٤/٠٧/٢٠١٦ (22)

VALINGE INNOVATION AB  - SWEDEN (71)

BOO, Christian (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

لوحة أثاث (54)

1450018-5 - PCT/SE2014/051522 (31)

10.01.2014. - 17/12/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-A 47 B  47/00 (51)

٢٠١٦٠٧١١٣٠ (21) -46

٠٤/٠٧/٢٠١٦ (22)

KALE KILIT ve KALIP SAN. A.S. - Turkey (71)

OZGUR BASKAYA (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

قفل لباب داخلي (54)

TR 2015/08463  - (31)

07.07.2015. - (32)

TR (33)

Int.Cl.8-E 05 C  1/16 (51)
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٢٠١٦١١١٩٣٧ (21) -47

٢٨/١١/٢٠١٦ (22)

1-Uhde Fertilizer Technology B.V.- HOLLAND

 2- THYSSENKRUPP.AG - GERMANY

(71)

KRAWCZYK, Thomas-POTTHOFF, Matthias-VANMARCKE, Luc-
BIJPOST, Erik Alexander-MASLOW, Alexander

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

تركیبة یوریا وطریقة إلنتاجھا (54)

10 2014 108 703.8 - PCT/EP2015/063599 (31)

20.06.2014. - 17/06/2015 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 05 C  9/00 (51)
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٢٠١٨بالبراءات الصادرة خالل شھر یونیو 
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٢٨٧٥٥ (11) -1

٢٠١٢٠٥٠٩٦١ (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

شونجكینج لیفان افى سوفتویر كو لیمتد

ت، شونجكینج مبنى اینكیباتور، ساینس بارك، جامعھ شونجكینج، شابینجبا دیستریك٦رقم 
الصین, ، جمھوریھ الصین الشعبیھ٤٠٠٠٣٠

(71)

لیو، یونجیو (72)

(73)

ایمان یوسف دمحم حافظ- منھ یوسف دمحم حافظ-ھدى یوسف دمحم حافظ (74)

طریقھ لمعالجھ اشاره تبدیل الطاقة الھیدرولیكیة لناقلة (54)

                                  201110007224.1 - PCT/CN2011/075944 (31)

14.01.2011. - 20/06/2011 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-B 60 W  10/06;B 60 W  30/18;B 60 W  10/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٥٦ (11) -2

٢٠١٣٠٨١٣٤٧ (21)

٢٥/٠٨/٢٠١٣ (22)

شركة مساھمة ایطالیة-.  ایھ. بي. سایبم اس

- ٦٧: ب . میالنو ص : ایطالیا  المدینة  -سان دوناتو میالنو  ٦٧.فیا مارتیري دي كیفانورنیا 
إیطالیا

(71)

ھووت، ایمانویل- شیودیني، كارلو (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

مسطح مائي وطریقة تشغیل ذات صلةسفینة مد األنابیب لمد خطوط األنابیب على (54)

                                  MI2011A000282 - PCT/IB2012/050872 (31)

24.02.2011. - 24/02/2012 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/20;F 16 L  1/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٥٧ (11) -3

٢٠١٥٠٧١١١٨ (21)

١٢/٠٧/٢٠١٥ (22)

اوه.ار.بیجاس نونوفینس اس

جمھوریة التشیك, زنوجمو ٨٦٦٦٩٠٤بریمیتیسكا 

(71)

بافلینا, كاسباركوفا - فرانتیسك  , كالسكا - زدینیك, میكل - جاروسالف  , كوھیت  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لى ألیاف مجعدة ثنائیة أو متعددة المكوناتشریحة مشتملة ع (54)

                                  PV 2013-24  - PCT/CZ2014/000005 (31)

14.01.2013. - 14/01/2014 (32)

CZ - CZ (33)

Int.Cl.8-D 01 D  5/22;D 01 F  8/06;D 04 H  3/147;D 04 H  3/007;D 03 H
3/16

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٥٨ (11) -4

٢٠١٣٠٣٠٤٠٥ (21)

١٤/٠٣/٢٠١٣ (22)

بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش

المانیا- ٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -نوبل- الفرد: ب . یم ص رالمانیا   المدینة  مونھا

(71)

, كیشیكاوا-یامازاكي دایي-سیمون, مایشلیبخ- فورستأرند-جون, مھیارا-ھایدكازا, واتاناب
-كاتاسوھیكو, شییویا- تتسیوا, موراتا-نوریو, ساساكي- توبیاس, كابفریر-راینر فیشر- ھایدیتوشي

, اشیكاوا-تیریوكي, اتشیھارا-ابتشي, شیموجو- كیوتشي, اراكي- رودولف-جوھانز, جانس
بیتر, بروخز-أولریش جورجنز- كي, دومون- امورم, ھاتازاوا- میكاییل, مایي-تاداشي

(72)

(73)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

اریل بیررولیدینات مبیده لالفات  (54)

                                  2010-206992 -2010-291998  - PCT/EP2011/065849 (31)

15.09.2010. - 28.12.2010. - 13/09/2011 (32)

JP - JP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/34;A 01 N  43/54;C 07 D  207/08;C 07 D  417/04;C 07
D  401/04;C 07 D  403/04;C 07 D  207/12

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٥٩ (11) -5

٢٠١٤١٢٢٠٥٧ (21)

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

لیندي ایھ جي-)سابك ( سعودي بیزك اندیستریز كوروبوریشن

١٨٠٣٣١كولیسترھوفستریس - المملكة العربیة السعودیة, الریاض٥١٠١١١٤٢٢بي او بوكس 
المانیا, میونخ

(71)

-ل ھینزھوفمان كار-ویللینھوفر انتون- ھارف ماركو-میسوینكل اندریاس- میللر ویلفیجانج
زاندر -رولیت ھینز-وول انینا- القوتاني عبدهللا-ازام شھید- كھیرام شھید-الیاس عبد الجلیل

ھانس جورج

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقة لتكوین أولیجومیرات من إیثیلین (54)

                                  12175732.2-PCT/EP2013/001658 - (31)

10.07.2012. - 05.06.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  31/16;B 01 J  31/18;C 08 F  4/02;C 07 C  2/08;C 07 C  1/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٦٠ (11) -6

٢٠١٥٠٤٠٥٤١ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

ال تي دي. كو. جیانجمن كنجفاي إلكتریكال أبلیانس اي ان دي

، الصین        ٥٢٩٠٠٠ھوانشي قونیكسینج ھومنشان ایندستریال بارك، جیانجمن سیتي جوانجدونج 

(71)

ھوانغ زي جیان (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

لماكینة تجھیز أغذیة قادرة على المزج بتحمل شام (54)

                                  201420521431.8 - (31)

11.09.2014. - (32)

CN (33)

Int.Cl.8-A 47 J  43/04;G 01 N  33/02;F 26 B  11/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٦١ (11) -7

٢٠١٤٠٨١٢٩٧D1 (21)

١٢/٠٨/٢٠١٤ (22)

سز  ل ل سى       داو اجروساین

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

تیموثي جي اداواي (72)

(73)

مكتب عبدالھادي للملكیھ الفكریھ (74)

طرق النتاج مركبات سلفیل ایمین (54)

                                  61/599,489 - PCT/US2013/026377 (31)

16.02.2012. - 15/02/2015 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/10;C 07 D  285/02;C 07 D  277/26;C 07 D  213/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٦٢ (11) -8

٢٠١٤٠٨١٢٩٧ (21)

١٢/٠٨/٢٠١٤ (22)

سىداو اجروساینسز ل ل

الوالیات المتحده االمریكیھ -٤٦٢٦٨اندیانا - اندیانا بلولیس - زایونسفیل رود ٩٣٣٠

(71)

تیموثي جي اداواي (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

طرق النتاج مركبات سلفیل ایمین (54)

                                  61/599,489 - PCT/US2013/026377 (31)

16.02.2012. - 15/02/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/10;C 07 D  285/02;C 07 D  277/26;C 07 D  213/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٦٣ (11) -9

٢٠١٤٠٦٠٩٨٩ (21)

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

إیھ.بى. بیجنون إس

فلورنس ، إیطالیا٦٤٣٦٥اى ، ٢،وسى یافلیس ماتی-٥٠١٢٧

(71)

لیوناردو توجناریلي- باجاجلى ، ریكاردو (72)

(73)

عمرو الدیب (74)

.دّوارة سیكون لھا صورة ختم بین ساكن ودّوار وطرق ذات عالقة (54)

                                  MI2011A002396 - PCT/EP2012/075435 (31)

27.12.2011. - 13/12/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-F 04 B  39/10;F 16 K  31/08;F 16 K  31/02;F 04 B  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٣
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٢٨٧٦٤ (11) -10

٢٠١٥٠٣٠٣٢٨ (21)

٠٢/٠٣/٢٠١٥ (22)

كیم جیھ تاى -نوك الكترونیكس كو لیمتد

باینھا نسییانج -اى -داھیون١٠٣- ٢٠٠٢-كوریا- ٨٥٨-٧٠٢وك جو دایجو ناون رو ب٢٨٠
كوریا-٧٠٢-٩١٨ایھ بي تي داھیون دونج بوك جو دایجو 

(71)

جونج بو كیم (72)

(73)

مراد دمحم نصر (74)

وحده نمطیھ الستخراج العصیر خاصھ بعصاره (54)

                                  0034337-0034357-0126516-0148417 -
PCT/KR2013/009696

(31)

29.03.2013. - 29.05.2013. - 09.11.2012. - 18.12.2012. - 30/10/2013 (32)

KR - KR - KR - KR - KR (33)

Int.Cl.8-A 47 J  19/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٦٥ (11) -11

٢٠١١٠٧١٢٢٧ (21)

٢٥/٠٧/٢٠١١ (22)

شركھ المانیھ مساھمھ- جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اي في - فرنھوفر 

المانیا- مانشین ٨٠٦٨٦سي و٢٧انزاسترابي 

(71)

نیوسینجر ، ماتھایس-ھیلبیرت جوھانیس-روبیالیارد ، جولین (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

یقھ و برنامج كمبیوتر للمزج العلوي الشاره سمعیھ ذات مزج سفليجھاز ، طر (54)

                                  09007086.3-61/147,815 - PCT/EP2010/050279 (31)

27.05.2009. - 28.01.2009. - 12/01/2010 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 B  1/66;G 10 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٤



٢٨٧٦٦ (11) -12

٢٠١٥٠٤٠٥٨٣ (21)

١٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

بروتیوس دیجیتال ھیلث انك

الوالیات المتحدة -كالیفورنیا ٩٤٠٦٥-٢٦٠٠بیریدج باركواى سیوت ١٠١سیتي دریدوو
األمریكیة

(71)

لي ھافینج-بیركمان جیفري- ویسرینجتون جونثان-ویب دوجالس- جاني نیللي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز، نظام وطریقة لتحسین بشكل تكایفي تبدید الطاقة وبث الطاقة في مصدر طاقة لجھاز اتصال (54)

                                  61/715.610-PCT/US2013/065041 - (31)

18.10.2012. - 15.10.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  5/63;H 04 N  21/443 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٥
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٢٨٧٦٧ (11) -13

٢٠١٤١٠١٦٠٤ (21)

٠٩/١٠/٢٠١٤ (22)

جي ام بي اتش) سویزرالند (ھانتسمان ادفانسید ماتریلز 

سویسرا- بازل٤٠٥٧سي اتش٢٠٠كلیبیكستریس 

(71)

- شیمیدلین ماري-فیكیت السزلو-ھیلدبیراند رینر- روینتجن ، جورج- جراسیت جیان كریستوف
كریتنشر ھیبرت جیان لیوس

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

اصباغ متفاعلة مع الیاف وطریقة تحضیرھا  (54)

                                  12172247.4 - PCT/EP2013/060759 (31)

15.06.2012. - 24/05/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 09 B  62/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٦٨ (11) -14

٢٠١١١١٢٠١٧ (21)

٣٠/١١/٢٠١١ (22)

شركھ امریكیھ مساھمھ- برودكتس ال بي. اى. ام. اس- یتداورتلوف انجینیرز  لیم

-الوالیات المتحدة االمریكیة- ٧٩٧٠١، میدالند ، تى اكس ٢٠٠٠وال ، سویت . دبلیو٤١٥
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                                  10-2012-0071162 -10-2013-0065189-
PCT/KR2013/005675 -

(31)

29.06.2012. - 07.06.2013. - 27.06.2013. - (32)

KR - KR - KR (33)

Int.Cl.8-A 47 J  19/06;A 47 J  19/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٩٠ (11) -36

٢٠١٥٠٣٠٣٦٤ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٥ (22)

الفا الفال كوربوراتي ایھ بي

السوید, لیند    ٢٢١٠٠- اس٧٣بوكس .اوه.بي 

(71)

بینت, مادسین (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لطرد المركزي، وبخاصة جھاز طرد مركزي للتصفیة بالترویق، وفاصل ناقل ملولب لفاصل با
بالطرد المركزي

(54)

                                  PA 2012 70567-PCT/EP2013/068891  - (31)

14.09.2012. - 12.09.2013. - (32)

DK - EP (33)

Int.Cl.8-B 04 B  1/20 (51)

سنة٢٠: یةمدة الحما
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٢٨٧٩١ (11) -37

٢٠١٧٠٦١٠٧٦ (21)

٢٠/٠٦/٢٠١٧ (22)

شركة مساھمة یابانیة –یوني شارم كوربوراشن 

الیابان, ٧٩٩٠١١١ایھیم , شي –شیكوكیتشیو , كینسیتشوشیموبیون , ١٨٢

(71)

نوریكو, ناجاسي-جون, فیوكاساوا -توشیاسي , یوشیوكا  (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

حفاض یُستخدم لمرة واحدة (54)

                                  2014-262708 -2015-131815 -2015-220183 -2015-
220184 -2015-252866-2015-131816  - PCT/JP2015/086266

(31)

25.12.2014. - 30.06.2015. - 10.11.2015. - 10.11.2015. - 25.12.2015. -
30.06.2015. - 25/12/2015

(32)

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

Int.Cl.8-A 61 F  13/496;A 61 F  13/15 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٩٢ (11) -38

٢٠١٥٠٩١٤٧٣ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

نلوك ایة جى وی

سویسرا, )سویسرا( زوج ٦٣٠٤سویسرا ٤٢٣٣ب . ص 

(71)

ودین بو  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

قفل اسطواني ومجموعة مفاتیح مع تجمیعة دوارة مزدوجة ومفتاح لھا (54)

                                  1350346-1  - PCT/SE2014/050337 (31)

20.03.2013. - 20/03/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-E 05 B  19/06;E 05 B  27/10;E 05 B  27/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٩٣ (11) -39

٢٠١٣٠٤٠٦٦٦ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٣ (22)

ایھ جي سي جالس یوروب

بلجیكا- ، بلجیكا)بویتسفورت-لواتیرمای(بروكسل ١١٧٠-بي١٦٦تشاوسي دي ال ھولب، 

(71)

ھوجوس ویامي-بینویت لیكومت-توموھیرو یونیمیشي (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

عملیة ووحدة طلى عیاریة لترسیب رصة طلى متعددة الطبقات (54)

                                  10188560.6 - PCT/EP2011/068176 (31)

22.10.2010. - 18/10/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/00;C 23 C  16/54;C 23 C  14/56 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٩٤ (11) -40

٢٠١٤٠٥٠٨٧١ (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

برایفت لیمتد) اندیا(دورف كیتال كیمیكالز 

-ماھاراشترا، الھند٤٠٠٠٦٤، مومباي )دبلیو(، دیمونتي ستریت، أورلیم، ماالد دورف كیتال تاور
الھند

(71)

سوبرامانیام، ماھیش (72)

(73)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

تركیب من مادة مضافة أساسھا أمین یستخدم للتحكم ببلمرة الستیرین وتثبیطھا  (54)

                                  3383/MUM/2011  - PCT/IN2012/000758 (31)

02.12.2011. - 21/11/2012 (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/32;C 08 K  5/17 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٩٥ (11) -41

٢٠١٥٠٩١٤٥٨ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

ھووي إنك

كندا, )كندا(٧ام١بي٢تيكاالجاري، البرتا دبلیو . اس رع األول ، الشا٦٠٤-٤٠٠عنایة 

(71)

ماثیوسون، الري- ، ماركدیمایني (72)

(73)

شادى فاروق مبارك  (74)

مفتاح ربط وصلة طرق (54)

                                  13/801,606  - PCT/CA2013/000237 (31)

13.03.2013. - 14/03/2013 (32)

US - CA (33)

Int.Cl.8-B 25 B  13/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٩٦ (11) -42

٢٠١٥٠٩١٤٧٥ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

كالرینت كوربریشین 

الوالیات المتحدة , ٤٠٢١٠ویست ھیل ستریت لویزفیل كینتاكى ١٦٠٠ب اى بى دیبارتمینت . ص 
یكیةاالمر

(71)

باندیتراو سونیل اس -فریدمان فالدیمیر  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة إلغالق مفاعل (54)

                                  61/781,531 - PCT/US2014/024075 (31)

14.03.2013. - 12/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/26;B 01 J  8/04;B 01 J  8/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٩٧ (11) -43

٢٠١٥٠٦٠٩٤٥ (21)

١٠/٠٦/٢٠١٥ (22)

في سیستم جي ام بي اتش-كیھ 

المانیا, برجیستش جالدباتش٥١٤٦٩، ٤٤سنفلدر ستریت 

(71)

ایمبل ، جانتر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

كبسولة جزئیة وطریقة إلنتاج مشروب بواسطة كبسولة جزئیة (54)

                                  10 2012 223 291.5-PCT/EP2013/074716 - (31)

14.12.2012. - 26.11.2013. - (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  85/804 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٧٩٨ (11) -44

٢٠١٥٠٥٠٨٣٠ (21)

٢٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

في سیستم جي ام بي اتش-كیھ 

المانیا, برجیستش جالدباتش٥١٤٦٩، ٤٤سنفلدر ستریت 

(71)

ایبلر ولفیجانج- ثروم اندري-ایمبل جانتر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

قھوة بدون ُمبیّضكبسولة تقدیم فردي ألجل إنتاج مشروب (54)

                                  10 2012 111 684.9-PCT/EP2013/074651 - (31)

30.11.2012. - 25.11.2013. - (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-A 23 F  3/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٧٩٩ (11) -45

٢٠١٢١٢١٩٨٧ (21)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (22)

.ج.سینجینتا بارتیسباشن أ

سویسرا- باسیل ٤٠٥٨سى اتش ٢١٥شفالدیھ 

(71)

فلور، جیفرى، دیفید-كیم، سیجونج (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبات بروبین حلقیھ (54)

                                  61/352,252  - PCT/US2011/039461 (31)

07.06.2010. - 07/06/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/14;A 01 N  27/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٠ (11) -46

٢٠١٥٠١٠٠٤٦ (21)

١٢/٠١/٢٠١٥ (22)

لیندى اكتینجز للشافت

المانیا-میونیخ٨٠٣٣١- , ١.كلوسترھوفستر

(71)

ویلتر ستیفاني- فریتز ھلمیت- شیمدت جینتر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

عملیھ لتحضیر اولفینات بواسطھ تكسیر حراري بالبخار (54)

                                  12005783.1 - PCT/EP2013/002348 (31)

09.08.2012. - 06/08/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 10 G  9/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٠١ (11) -47

٢٠١٤١٢١٩٨٣ (21)

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

برثولد سیشرت جي ام بي اتش

المانیا, بیرلین ٥١٢٢٧٧-١كیتزنج ستریت 

(71)

بیرشون ھولموت-ایرمر جینتر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ربیة تحت األرضخزانة كھ (54)

                                  10 2012 105 274.3      -PCT/EP2013/061829    - (31)

18.06.2012. - 07.06.2013. - (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-H 02 B  7/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٢ (11) -48

٢٠٠٨١٠١٧٥٤ (21)

٢٦/١٠/٢٠٠٨ (22)

ال.را.ساین ریسیرشجى تكی

إیطالیا-میـالنو ، ایطالیا٢٠١٤٥- ١، ٢فیــا ب ، تیلیسـیو 

(71)

MASSIMO ,Ippolito (72)

(73)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

نظام وعملیة للتحكم االلى فى طیران أسطح القوى المجنحة (54)

                                    PCT/IT2006/000343 (31)

  10/05/2006 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-F 03 D  7/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٠٣ (11) -49

٢٠١٦٠٧١١٧٥ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

كورن برودكتس دیفلوبمنت، إنك

.ساو بولو، البرازیل/ ساو باولو –٠٤٣١١–٠٠٠اكند اندار، س–تورا بي -٢٧٧افنیو دو كافیھ، 

(71)

- ھانا كلوین- فلوریان موش- ایرھان یلدیز  - جودیث فاز-فالیري جیزیكیل-كالین سیسترونك
دوجالس مانشیت

(72)

(73)

عمرو الدیب  (74)

عدلةمنتجات زبادي منخفضة محتوى البروتین وتحتوي على مركبات نشا م (54)

                                  15/194,123 -62/196,381 - (31)

27.06.2016. - 24.07.2015. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 C  9/137;C 08 B  31/06;C 08 B  31/00;A 23 L  29/219 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٤ (11) -50

٢٠١٣٠٩١٣٨٨ (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٣ (22)

إیھ.بى. و بیجنون إسفنو

إیطالیا- نس افلور٥٠١٢٧-٢،١یكىاتافیا بیلیس م

(71)

ماسیمو بینزایتى- لوكیانو مى (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

وطریقة الصنعلختم ساكن محكم اإلغالق ، متطابق مع موتور "  مرن"مخروط مطاطي  (54)

                                    PCT/EP2011/054498 (31)

 23/03/2011 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-H 02 K  9/197;H 02 K  5/128 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٠٥ (11) -51

٢٠١٤١٠١٦٣٢ (21)

١٥/١٠/٢٠١٤ (22)

ال كومبانى لیمتد  ، شركھ محدوده المسئولیھسومیتومو كیمیك

الیابان- طوكیو ٨٢٦٠-١٠٤كى ، -شومى ، شو  - ٢شینكاوا ١- ٢٧

(71)

یویشي ماتسوزاكي- یویا یوشیموتو-سادیوكي اریموري (72)

(73)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

مركبات التیترازولینون و استخدامھا كمبیدات حشریھ (54)

                                  2012 -102452  - PCT/JP2013/062875 (31)

27.04.2012. - 26/04/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  403/12;A 01 N  43/713 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٦ (11) -52

٢٠١٥٠١٠٠٢٦ (21)

٠٦/٠١/٢٠١٥ (22)

جى. ه اندكو كى . ب. م. ریفر اكتورى انتلكتوال بروبرتى ج

النمسا-فیینا ١١٠٠، ١١وینر، برجستراس 

(71)

كنیس لبیلد-كیلب رمان- كلكفیش مایكل-تیرمیر برند (72)

(73)

دمحم دمحم بكیر (74)

عنصر تنظیف غاز وخط امداد غاز مقابل (54)

                                  121819023 - PCT/EP2013/066531 (31)

27.08.2012. - 07/08/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-F 27 D  3/16;C 21 C  5/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة
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(21)2012091533 -1

(22)٠٩/٠٩/٢٠١٢

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد(71)

(74)

-٩H- رباعي ھیدرو- ٤، ٣، ٢، ١- )  امینو غیر متجانس -اریل  ( -٣مشتقات (54)
.D٢بروستاجالندین كاربازول و استخداماتھا كمعدالت مستقبل

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد:مـــن
د:الـــى یوتیكالز لیمت یا فارماس ایدورس

05/06/2018 :بـتاریخ

(21)2012122056 -2

(22)١٣/١٢/٢٠١٢

كووك، سوي یي-یینج لو, ونج (71)

سمراحمد اللباد(74)

طریقة لتحضیر تركیبة صیدالنیة تحتوى على مادة ثابتة حراریاً حاملة لألكسجین(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كووك، سوي یي- یینج لو, ونج :مـــن
ي:الـــى ونال ل ج انترناش الیون كین دب مت

28/06/2018 :بـتاریخ



65

بیان
بتعدیل اسم الشركة



66

(21)2009121754 -1

(22)٠٢/١٢/٢٠٠٩

. د-دمحم مصطفى یس الخولى. / د.أ- أحمد محمود عبده معتوق. / د.أ-الشركھ الدولیھ للتجاره والتسویق(71)
طاھر رشاد عویس مصطفى. / د.أ-أحمد ثروت دمحم یوسف/ 

(74)

بیت الحرارى لرجیع االرزتصمیم آلة للتث(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم مصطفى یس . / د.أ- أحمد محمود عبده معتوق. / د.أ- الشركھ الدولیھ للتجاره والتسویق:مـــن

طاھر رشاد عویس مصطفى. / د.أ-أحمد ثروت دمحم یوسف. / د-الخولى
مصطفى طاھر رشاد عویس:الـــى

10/06/2018 :بـتاریخ

(21)2017111847 -2

(22)٠٦/١١/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

إنتاج وقود الغاز بأقل تكلفة ممكنة فى العالم (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم حسین عفیفى حسن:مـــن
السید متولى متولى أبو زید سالمة- دمحم حسین عفیفى حسن:الـــى

05/06/2018 :بـتاریخ
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(21)2017111934 -3

(22)٢٠/١١/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

میكانیكیة وجھاز تتبع طائرة بھا جھاز لتخدیر الحیوانات المفترسة مزود بقاذف بإبرة مدببة وحركة(54)
للحیوان وشبكة الصتیاد الحیوانات المفترسة 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم حسین عفیفى حسن:مـــن
السید متولى متولى أبو زید- دمحم حسین عفیفى حسن:الـــى

21/06/2018 :بـتاریخ
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بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى
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2011122144 (21) -1

٢٥/١٢/٢٠١١ (22)

تترا لوجیك بیرنابانت یو كى ال تى دى

٢b the votec centre ,hambridge lane ,newbury ,England RG١٤٥tn ,
بریطانیا

(71)

N - {١S - [٢R–)٤} -٣–داى فلورو - ,٦،٦S– ٢] -١–ھیدروكسىS– )٢S– میثیل
باى [ ,٢، ٢] -,١H، ١H-{ یل میثیل-٢R- بیرولیدین[بیوتیریل–) بروبیونیل أمینو–أمینو 

میثیل - ٢Sبروبیل -[ كاربونیل –١–بیرولیدین –ھیدروكسى -٤S–) یل میثیل–٣–إندولیل 
لعالج االضطرابات التكاثریة بما فى ذلك السرطان  SMACفیدة كمحاكى بروبیونامید ، م–أمینو 

(54)

سمر اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2012071209 (21) -2

٠٢/٠٧/٢٠١٢ (22)

یوني شارم كوربوراشن

الیابان-٧٩٩٠١١١ایمي , شي-شیكوكیوتشو, شي -كینسي  , شیموبیون, ١٨٢

(71)

جسم عبوة متصل لمنتجات ماصة (54)

سمر اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



2014060968 (21) -3

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

دمحم عبد الرازق احمد دمحم

مصر-شارع االسكندریھ المتفرع من شارع خالد بن الولید مشتول السوق الشرقیھ

(71)

البطاریة المیكانیكیة (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

70



71

بیان

كأن لم تكنبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا 



72

2007050482 (21) -1

١٦/٠٥/٢٠٠٧ (22)

ارینا فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة    

الیات المتحدة ، الو٩٢١٢١-٣٢٢٣نانسى ریدج درایف ، سان دییجو ، كالیفورنیا ٦١٦٦- ١
الوالیات المتحدة االمریكیة-االمریكیة  

(71)

مفیدة فى عالج HT٢A-٥بیرازول كمعدالت لمستقبل سیروتونین - فینیل -٣مشتقات 
االضطرابات المتعلقة بھ

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017081465 (21) -2

٣٠/٠٨/٢٠١٧ (22)

شركة میاه افال للتجارة    

P.O .Box٤٢٤٦٨ ;Riyadh١١٥٤١ ;Saudi Arabia ,المملكة العربیة السعودیة

(71)

قارورة للسوائل لھا غطاء إلحكام الغلق (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

سداد مصروفات الفحص



73

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



74

(21)2017030366
-1

(22)٠٦/٠٣/٢٠١٧

ذى بروكتر أند جامبل كومبانى(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٤٥٢٠٢اوھایو , وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى 

ریةطریقة صنع سلع عط(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2017030367 -2

(22)٠٦/٠٣/٢٠١٧

بانىذى بروكتر أند جامبل كوم(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٤٥٢٠٢اوھایو , وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى 

منتجات تشمل مواد تخفیض الرائحة الكریھة(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2017030368 -3

(22)٠٦/٠٣/٢٠١٧

ذى بروكتر أند جامبل كومبانى(71)

تحدة االمریكیةالوالیات الم-٤٥٢٠٢اوھایو , وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى 

أنظمة توصیل تشمل تركیبات تخفیض الرائحة الكریھة(54)

عمرو الدیب (74)

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



75

بیان

بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون 
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة



76

23004 (11) -1

2001060668 (21)

نیة االنتشار الغشائىوحدات للترشیح الفائق الدقیق ونظم للترشیح منھا باستخدام تق (54)

زینون انفیورونمینتال انك      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

27115 (11) -2

2009111716 (21)

تفسیر الدائرة المغلقة بالزمن الحقیقى ألجھزة وطرق معالجة تجھیز األنابیب                 (54)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

27655 (11) -3

2007121474 (21)

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

ر األنتیل الھولندیة         یراد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد شركة مساھمة  ، جز (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)



77

بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة



78

2008122011 (21) -1

١٥/١٢/٢٠٠٨ (22)

الصیدلىمركب ثالثى الحلقیة و استخدامة (54)

TAKAI, Takafumi-KOIKE, Tatsuki-HOASHI, Yasutaka-TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

2008122011 (21) -2

١٥/١٢/٢٠٠٨ (22)

.مركب ثالثى الحلقیة و استخدامة الصیدلى (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

2007111241 (21) -3

١٤/١١/٢٠٠٧ (22)

.امینو بیرولیدین -٣-مبدل  -مشتقات ثالثى أو رباعى   (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)

محمود رجائى الدقى (74)

2008111935 (21) -4

٣٠/١١/٢٠٠٨ (22)

ببیتیدات متعددة عامل نمو شبیھ االنسولین المستقر  (54)

GLASS, David Jonathan-NOVARTIS AG-FORNARO, Mara (71)

ھدى عبد الھادى  (74)



79

2008122081 (21) -5

٢٤/١٢/٢٠٠٨ (22)

GPR٤٠مركبات حلقیة ملتحمة كمعدالت لمستقبل  (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

2010101826 (21) -6

٢٨/١٠/٢٠١٠ (22)

من خالل التخزین الحراري السلبي للغازت السائلھ كفلتر و كطریقھ لتولید الطاقھ الحراریھ الفائضھ 
CO٢اختزال دوائر التبرید لحراره كبس العادم او الھواء حتي ترشیح غاز معینو فصلھ كالمیثان او 

بالتسیل الجزئى للغاز.. الخ
(54)

Nabil (Mahmoud Talat Wahba) Samak (71)

نبیل محمود طلعت وھبھ سمك (74)

2011061120 (21) -7

٢٨/٠٦/٢٠١١ (22)

الجھاد الدورى الثابت الالت عالج الجذور الدوارهجھز قیاس ا (54)

NATIONAL RESEARCH CENTER (71)

المركز القومى للبحوث (74)

2015060894 (21) -8

٠٧/٠٦/٢٠١٥ (22)

تركیبة لعالج الحروق  (54)

Ahmed Abdul-Qader Ahmed Al-Sayed (71)

(74)



80

2016061044 (21) -9

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

مفتاح اوتوماتیك مطور (54)

Abbas Hassan Shehab Ali (71)

(74)



81

استدراك
كأن لم یكن



82

باعتباره كأن لم یكن٢٠١٦نوفمبر بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٥/ ١٩١٠تم النشر عن الطلب رقم  
فى ھذا البند واستكمال اجراءات الفحص  بالجریدة ویتم استدراك النشر الخطأوحیث ان صاحب الشأن قدم تظلم 

: وبیانات الطلب كاالتى

(21)2015121910 -1

(22)٠٦/١٢/٢٠١٥

جسیمات مغلفة وتركیبات تحتوى علیھا(54)

أل تى دى. فیوم بیوسینسز بى فى تى (71)

أحمد محمد أحمد عالم)٧٤(



83

استدراك    
متنازل عنھ



84

وحیث متنازل عنھباعتباره ٢٠١٥مایوبجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٢/ ١٤٤٨تم النشر عن الطلب رقم  
- :وبیانات الطلب ھى المتنازل لذا تم شطب الطلب من قائمة تظلمان صاحب الشأن قدم 

(21)2012081448 -1

(22)٢٦/٠٨/٢٠١٢

میزان الثقل النوعى(54)

دمحم حمدى طوخى(71)

محمد حمدى طوخى)٧٤(

وحیث متنازل عنھباعتباره ٢٠١٥أغسطسبجریدة براءات االختراع عدد ٢٠١٣/ ٥٣٨تم النشر عن الطلب رقم  
- :وبیانات الطلب ھى المتنازل لذا تم شطب الطلب من قائمة تظلمان صاحب الشأن قدم 

(21)2013030538 -2

(22)٣١/٠٣/٢٠١٣

اشاره مرور الدوار(54)

دمحم عبد الجواد سلیمان عبد الجواد ابو عیطھ(71)

ھ)٧٤( و عیط واد اب د الج لیمان عب واد س د الج د عب محم



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠٤(العدد رقم ٢٠١٨أغسطسعدد 



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  س٢٠١٨یولیوب ار ١- -- --والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  ٢١- ---- ---------------------٢٠١٨یولیوب

انتقال الملكی- ان  67----- -- --------------------------------ةــــــــــــــب

71------------------------------------------------------------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٧-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٧٩---------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

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

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ت الحق ى انقض ام قـًاالت ة انون حمألحك وق الملكی ة حق ای
----------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٨٩

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ت الحق ى انقض انون حمـًاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
----------------------لرسوم السنویةلعدم سداد ا٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٩٤



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ
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العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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



iv

 
ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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بیان

٢٠١٨التى تم قبولھا خالل شھر یولیو بالطلبات 



2

D3٢٠١٠٠٣٠٣٤٩ (21)
-1

٠٣/٠٣/٢٠١٠ (22)

UNI-CHARM CORPORATION - Japan (71)

MAEDA, Yuki-TAKINO, Shunsuke-TANJI, Hiroyuki (72)

سمراحمد اللباد (74)

مستخدم لمرة واحدة ومن نوع السراویل لمریض مصاب بالتبول منتج ارتداء ماص لموائع الجسم
الــال إرادي

(54)

2007-230639-2007-230640-2007-230709-2007-230710-2007-232015 -
PCT/JP2008/065904

(31)

05.09.2007. - 05.09.2007. - 05.09.2007. - 05.09.2007. - 06.09.2007. -
03/09/2008

(32)

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

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/496;A 61 F  13/49 (51)

٢٠٠٨٠٣٠٣٥٥ (21) -2

٠٢/٠٣/٢٠٠٨ (22)

ABRAXIS BIOSCIENCE LLC - USA (71)

Yang Andrew- Desai Neil P-Selvaraj Raj -Soon- SHIONG,PATRICK,M- D (72)

اللبادسمراحمد  (74)

تركیبات تشتمل على عوامل صیدالنیة شحیحة الذوبان فى الماء وعوامل مضادة للمیكروبات (54)

60/712865-60/736931-60/736962-PCT/US2006/033931 - (31)

31.08.2005. - 14.11.2005. - 14.11.2005. - 30.08.2006. - (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/337;A 61 K  9/19;A 61 K  47/42 (51)
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٢٠٠٩٠٥٠٧٥٠ (21) -3

٢٠/٠٥/٢٠٠٩ (22)

مصر-األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة مدینة  (71)

ھالھ ابراھیم ھاشم العدوى-٣یاسر رفعت عبد الفتاح - ٢عبیر السید عبد الوھاب -١ (72)

مفوض- ف دیاب محمود السید عبد اللطی (74)

طریقة الستخالص عدیدة الفینوالت من بذور نبات شوك الجمل  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 07 D  311/40 (51)

٢٠١٠٠٤٠٦٥٥ (21) -4

٢١/٠٤/٢٠١٠ (22)

مصر-یةالتكنولوجالتنمیة صندوق العلوم و (71)

مھا زكریا سلطان -٢د نوار جالل عبد المعین محمو-١ (72)

مفوض- مروة عالء الدین  (74)

طریقة لتحضیر راتنج الیوریا فورمالدھید باستخدام مھضوم ریش الطیور (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 27 N  3/06 (51)
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٢٠١٠١١١٩٣٣ (21) -5

١٤/١١/٢٠١٠ (22)

ALS MOUNTAIN LLC - USA (71)

CHEN, Chien-Hung (72)

سمر احمد اللباد (74)

تركیبة صیدالنیة لعالج أمراض فرط االنتشار (54)

61/127.883-61/212.072 - PCT/US2009/044362 (31)

16.05.2008. - 07.04.2009. - 18/05/2009 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/155;A 61 P  35/00;A 61 K  31/616;A 61 K  31/35 (51)

٢٠١١٠٣٠٤٠٨ (21) -6

١٤/٠٣/٢٠١١ (22)

Shionogi & Co., Ltd - JAPAN (71)

YAMAWAKI, Kenji-TAKEOKA, Yusuke-HISAKAWA, Shinya-
NISHITANI, Yasuhiro-SUGIMOTO, Hideki-Aoki,toshiaki

(72)

سمراحمد اللباد (74)

سیفالوسبورین یشتمل على مجموعة كاتیكول (54)

2008-280828  - PCT/JP2009/068400 (31)

31.10.2008. - 27/10/2009 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/047;A 61 K  31/14;C 07 D  505/24;A 61 P  31/04;C 07
D  501/46;A 61 K  31/43

(51)
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٢٠١٢٠٢٠٢٩٦ (21) -7

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED - USA (71)

EDWARDS, Jeffry, S-CLEM, Nicholas, J-KITZMAN, Jeffery, D-
CORONADO, Martin, P.

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة معالجة بئر لضغط ورزم حصي (54)

12/553,458   - PCT/US2010/046575 (31)

03.09.2009. - 25/08/2010 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-E 21B 33/12 ; 34/06; 43/04 ;43/08 (51)

٢٠١٢٠٤٠٦٢٧ (21) -8

٠٤/٠٤/٢٠١٢ (22)

ALMIRALL, S.A - Spain (71)

BOIX BERNARDINI, Maria, Carmen (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

- ثنائي فینیل   --١، ١-میثوكسي  - -٣- ثنائي فلورو  -٥، ٣] ( -٢عملیھ تصنیع 
حمض نیكوتینیك[ امینو ) یل -٤

(54)

09382212.0 - PCT/EP2010/006283 (31)

16.10.2009. - 14/10/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  211/45;C 07 D  213/803;C 07 D  213/80;C 07 C  211/64 (51)
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٢٠١٢٠٤٠٧٨٩ (21) -9

٢٩/٠٤/٢٠١٢ (22)

SURREY AQUATECHNOLOGY LTD - England (71)

NICOLL, Peter (72)

اللباد أحمدسمر (74)

عملیھ تحلیھ حراریھ (54)

0918916.8 - PCT/GB2010/001984 (31)

28.10.2009. - 26/10/2010 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  1/28 (51)

٢٠١٢٠٦١٠٧٣ (21) -10

١٢/٠٦/٢٠١٢ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث (71)

رشا دمحم -٤عایدة دمحم عبد الستار دمحم -٣یسریة على على مقلد -٢دمحم نبیل یوسف ابو العینین -١
دمحم حسن

(72)

ماجده محسب السید  (74)

إندان - ١كربوكسیمیدات األلكان الحلقى و ]بنزیل أمینو)بنزیل أوكسى(- ٤[ - ١مركبات من مشتقات 
كمضادات للتشنجات

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 P  25/08;C 07 C  237/06;C 07 C  231/00 (51)
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٢٠١٢٠٧١٢١٢ (21) -11

٠٣/٠٧/٢٠١٢ (22)

Renolit HANSEN PACKAGING Tech (bj ) LTD  - China (71)

HO, Kwok Keung Mars (72)

یوسف دمحم حافظ (74)

واصل طبي وغطاء مشترك انحنائي لھ (54)

201020046706.9-201020046707.3-201020046708.8-201020046709.2 -
PCT/CN2011/070003

(31)

05.01.2010. - 05.01.2010. - 05.01.2010. - 05.01.2010. - 01/01/2011 (32)

CN - CN - CN - CN - CN (33)

Int.Cl.8-A 61 J  1/14 (51)

٢٠١٢١٠١٧٢٤ (21) -12

٠٨/١٠/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - Germany

(71)

ROBILLIARD, Julien-DISCH, Sascha-RETTELBACH, Nikolaus-
HELMRICH, Christian-NEUSINGER, Matthias-HILPERT, Johannes-
EDLER, Bernd

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز تشفیر سمعي أو مرئي ، جھاز فك تشفیر سمعي أو مرئي و الطرق المتعلقة بمعالجة إشارات 
سمعیة أو مرئیة متعددة القنوات بإستخدام إتجاه تنبؤ متغیر 

(54)

61/323,683 - PCT/EP2011/052354 (31)

13.04.2010. - 17/02/2011 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/06;G 10 L  19/00 (51)
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٢٠١٣٠١٠٠١٣ (21) -13

٠٢/٠١/٢٠١٣ (22)

CHI, Yu-Fen - China (71)

HSING, Chih-Kuang (72)

محمود عادل الولیلى (74)

غالف اتصال كابل بصري مھیا لعملیھ توجیھ وتوصیل كابل بصري الى منتصف الطریق التفریعي
 .

(54)

PCT/CN2010/074947 (31)

02/07/2010 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-G 02 B  6/44; 6/36; H 02 B  15/013 (51)

٢٠١٣٠٨١٣١٩ (21) -14

١٩/٠٨/٢٠١٣ (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  - Sweden (71)

WYSS, Peter-OBRIST, Gery (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز وطریقة لحقن سائل داخل الشجرة (54)

61/444,873  - PCT/IB2012/000366 (31)

21.02.2011. - 20/02/2012 (32)

US - IB (33)

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



9

٢٠١٣١٠١٥٧٧ (21) -15

١٠/١٠/٢٠١٣ (22)

مصر-فرج زكى دمحم غانم  (71)

نمفرج زكى دمحم غا (72)

(74)

انستانت سبریتور (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  3/00 (51)

٢٠١٣١١١٧٧٩ (21) -16

١٩/١١/٢٠١٣ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A.- Italy (71)

CEREDA, Giuseppe-BREGANTIM, Alexandre-DAGHINI, Guido, Luigi-
ASCANELLI, Alessandro-PIROVANO, Riccardo

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

إطار ھوائي لعجالت عربة حمل ثقیل (54)

MI2011A 000993 -61/535,128  - PCT/IB2012/052574 (31)

31.05.2011. - 15.09.2011. - 23/05/2012 (32)

IT - US - IB (33)

Int.Cl.8-B 60 C  9/20;B 60 C  9/00 (51)
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٢٠١٤١٢١٩٦٩ (21) -17

٠٧/١٢/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC  - USA (71)

AULISA, Lorenzo (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

مركزات لمعلق مبید اعشاب عالیة القوة (54)

61/656,148 - PCT/US2013/043697 - (31)

06.06.2012. - 31.05.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/10;A 01 N  43/90;A 01 N  25/2 (51)

٢٠١٥٠١٠١١٢ (21) -18

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)

MANN, Richard, K-YERKES,Carla ,N - SCHMITZER, Paul, R (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(٦–فلورو –٥–كلورو –٣–امینو –٤تركیبات مبیده لالعشاب تشمل 
حمض كربوكسیلى–٢–بیریدین ) میثوكسي فینیل–٣–فلورو 

(54)

61/675,083 -13/836,653- PCT/US2013/051318 (31)

24.07.2012. - 15.03.2013. - 19/07/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)
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٢٠١٥٠١٠١١٦ (21) -19

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

MANN, Richard, K-YERKES, Carla, N (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(–٦–فلورو –٥–كلورو –٣–امینو -٤مل تركیبات مبیده لالعشاب تش
حمض كربوكسیلى–٢–بیریدین ) میثوكسى فینیل–٣–فلورو 

(54)

61/675,110 -13/834,326 - PCT/US2013/051327 (31)

24.07.2012. -15.03.2013. -  19/07/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٥٢ (21) -20

٠٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

مصر-صبرى عبده عطا هللا األلفى  (71)

صبرى عبده عطا هللا األلفى (72)

(74)

طریقة جدیدة لتصنیع عدسھ فریسینیل  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 B  1/04 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٦٩٤ (21) -21

٠٥/٠٥/٢٠١٥ (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)

SAKAGUCHI, Satoru (72)

اللباداحمدسمر (74)

حفاضة تُستخدم لمرةً واحدة (54)

2012-247871  - PCT/JP2013/080232 (31)

09.11.2012. - 08/11/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/53;A 61 F  13/494;A 61 F  13/49 (51)

٢٠١٥٠٦٠٩٦٣ (21) -22

١٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

BANGEL, Bryston L.-SATCHIVI, Norbert M (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

اوكسي -میث-٣-فلورو-٢-كلورو- ٤(-٦- كلورو-٣-امینو-٤تركیبات مبیدة لألعشاب  تشتمل علي 
حمض الكربوكسیلك او مشتق منھ وفلورتامون- ٢-بیریدین)فینیل

(54)

61/745,044 - PCT/US2013/076439 (31)

21.12.2012. - 19/12/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;C 07 D  213/79;C 07 C  25/13 (51)
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٢٠١٥٠٧١١٠٤ (21) -23

٠٧/٠٧/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

SATCHIVI, Norbert M-WEIMER, Monte R (72)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

اوكسي - میث- ٣- فلورو-٢-كلورو-٤(- ٦- كلورو-٣-امینو-٤تركیبات مبیدة لألعشاب تضم 
حمض الكربوكسیلك- ٢-بیریدین)فینیل

(54)

61/756,913 - PCT/US2014/012897 (31)

25/01/2013. - 24/01/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54;A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٥٠٩١٤٠٥ (21) -24

٠٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

Hutchinson S.A. - France (71)

STUCK, Larry-RENSON, Christopher-Tabone,charles (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز لحمایة تسرب الھواء خارجي (54)

61/775175 - PCT/IB2014/000837 (31)

08.03.2013. - 05/03/2014 (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-B 61 B  13/04 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٢٨ (21) -25

٠٨/٠٩/٢٠١٥ (22)

OXY VINYLS, LP -USA (71)

KRAMER, Keith (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

محفز وعملیة لمعالجة اإلیثیلین بأكسجین وكلورید الھیدروجین للحصول على داي كلورو إیثان (54)

61/798,872-PCT/US2014/030233 - (31)

15.03.2013. - 17.03.2014. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  21/04;B 01 J  23/83;B 01 J  37/02;B 01 J  35/10;B 01 J
27/138

(51)

٢٠١٥٠٩١٤٣٧ (21) -26

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

SCHLUMBERGER Technology B .V - Holland (71)

STILL, John W-POTAPENKO, Dmitriy Ivanovich-RAMSEY, Leland-
LESKO, Timothy M.-WILLBERG, Dean M.-LAFFERTY, Theodore B

(72)

الدیب مفید كمالعمرو (74)

تركیبات وطرق لزیادة موصلیة الصدع (54)

13/832,938 - PCT/US2014/016346 (31)

15/03/2013. - 14/02/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/80 (51)
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٢٠١٥٠٩١٥٢٢ (21) -27

١٤/٠٩/٢٠١٥ (22)

Franklin , L. Christopher  - USA (71)

Franklin , L. Christopher (72)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد (74)

طریقة و نظام لتركیب الشئ على سطح التركیب,جھاز (54)

61/798,054 - PCT/US2014/029091 (31)

15/03/2013. - 14/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 M  11/04 (51)

٢٠١٥٠٩١٥٨٣ (21) -28

٢٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

CARPI TECH B.V.- Holland (71)

SCUERO, Alberto Maria (72)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد (74)

وعزل الماء عن المفاصل في منشآت ھیدرولیكیةطریقة وجھاز لتغطیة (54)

MI2013A000560  -  PCT/EP2014/057153 (31)

09.04.2013. - 09/04/2014 (32)

IT- EP (33)

Int.Cl.8-E 02 B  3/16 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٢١ (21) -29

١١/٠٢/٢٠١٦ (22)

I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD. -Israel (71)

GAFNI, Izhar (72)

جورج عزیز عبد الملك  (74)

ھیكلیة وطریقة تجمیعھامجموعة (54)

61/871,475 - PCT/IL2014/050595 (31)

29.08.2013. - 02/07/2014 (32)

US - IL (33)

Int.Cl.8-F 16 B  17/00 (51)

٢٠١٦٠٢٠٣٠٧ (21) -30

٢٥/٠٢/٢٠١٦ (22)

SAINT-GOBAIN PLACO SAS -France (71)

LELOGEAY, Sophie (72)

سمر احمد اللباد (74)

لوح جبسي معزز لھ مقاومة حریق محسَّنة (54)

13290205.7  - PCT/EP2014/068416 (31)

30.08.2013. - 29/08/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/04;D 21 H  13/40 (51)
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٢٠١٦٠٣٠٤٣١ (21) -31

١٠/٠٣/٢٠١٦ (22)

مصر- ساره دمحم حسن یونس  (71)

ساره دمحم حسن یونس  (72)

(74)

تركیبة لتنقیة حماه الصرف الصحى من المواد متعددة الھیدروكسیل (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  11/00 (51)

٢٠١٦٠٤٠٦٥٩ (21) -32

١٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

Ceraloc  innovation A B - Sweden (71)

PERVAN, Darko (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة لتشكیل طبقة زخرفیة مقاومة للبلى (54)

1351260-3  - PCT/SE2014/051246 (31)

23.10.2013. - 22/10/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-B 32 B  23/08;E 04 F  15/10;B 32 B  38/14 (51)
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٢٠١٦٠٦١٠٥٩ (21) -33

١٩/٠٦/٢٠١٦ (22)

INVENTION CENTER KFT. - Hungary (71)

VATTAY, Antal - VATTAY, Rikard -POSTA, Katalin Andrea - PoTI,
Péter VARGA, Imre -ZARAY, Gyula -LOCZI, Miklos -SZUROP, Gabor
Miklos

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

یحتوي على تركیبة رابطة للتربة) III(أكسید حدید  (54)

P13 00753 - PCT/HU2014/000129 (31)

23.12.2013. - 22/12/2014 (32)

HU - HU (33)

Int.Cl.8-C 05 G  3/04 (51)

٢٠١٦٠٧١١٧٤ (21) -34

١٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

HUBEI JUNJI WATER TREATMENT CO., LTD  - China (71)

LIU, Lujian-XU, Rong-NIE, Zhongwen-DONG, Jun-MING, Yong-DENG,
Le-WU, Liangjun

(72)

الدیبمفید كمال عمرو  (74)

نظام وطریقة لتنقیة میاه الصرف الصحي باستخدام كربون منشط مسحوق (54)

201410028720.9 - PCT/CN2015/074678 (31)

22.01.2014. - 20/03/2015 (32)

CH - CH (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/28 (51)
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٢٠١٦٠٨١٢٦٥ (21) -35

٠١/٠٨/٢٠١٦ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - France (71)

PERROTTON, Cédric-BROCARD, Nathanael (72)

د ودیع رزق ناھ (74)

جھاز لقراءة شفرة تعریف على صفیحة زجاجیة متحركة (54)

1451030 - PCT/FR2014/053482 (31)

11.02.2014. - 19/12/2014 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-G 06 K  7/14;G 06 K  7/10 (51)

٢٠١٦٠٨١٣٤٧ (21) -36

١٤/٠٨/٢٠١٦ (22)

JOINT STOCK COMPANY "ATOMENERGOPROEKT - Russia (71)

Marat Renadovich MUSTAFIN-Aleksandr Grigoryevich GERASIMENKO-
Valentin Ivanovich TSAPALIKOV-Nikolai Anatolyevich IVANOV-
Gennady Alekseevich NOVIKOV-Arnold Borisovich TIKHOMIROV-Ivan
Mikhailovich KHAUSTOV

(72)

راھیم عبدهللا سالمعمرو إب (74)

دخل كابل محكم خالل الحوائط الخارجیة والداخلیة لمبني أحتواء محطة نوویة لتولید القدرة (54)

2014107111  - PCT/RU2015/000100 (31)

26.02.2014. - 17/02/2015 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-H 02 G  3/22;G 21 C  13/04 (51)
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٢٠١٦٠٨١٤٥٠ (21) -37

٢٩/٠٨/٢٠١٦ (22)

مصر-صبرى عبده عطا هللا األلفى  (71)

صبرى عبده عطا هللا األلفى (72)

(74)

تحلیة میاه البحر بالغلیان وتكثیف البخار بخقض الضغط البخارى بدون طاقھ باستخدام وزن عمود 
من الماء

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/22 (51)

٢٠١٦٠٨١٤٥١ (21) -38

٢٩/٠٨/٢٠١٦ (22)

XYLEM IP MANAGEMENT S.A.R.L. - Sweden (71)

UBY, Lars (72)

یوسف میخائیل رزق  (74)

محطة و طریقة تحكم للمعالجة الھوائیة (54)

1450237-1 - PCT/IB2015/051372 (31)

04.03.2014. - 24/02/2015 (32)

SE - IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  3/00 (51)
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انـــــــــــبی
٢٠١٨و ــــبالبراءات الصادرة خالل شھر یولی
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٢٨٨٠٧ (11) -1

٢٠١٥٠١٠١٤٥ (21)

٢٧/٠١/٢٠١٥ (22)

.في. شل انترناشونال ریسیرش ماتشابیج بي

ھولندا, ذا ھاجیو٢٥٩٦ان ال ٣٠كارل فان بیالندتالن 

(71)

سیوجیربیجیك بارثاولمویس جوزفیس ماریا-یرت جوزیف ھیندریكجانسن الب (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام إلنتاج وفصل زیت (54)

                                  61/681.236 - PCT/US2013/053917 - (31)

09.08.2012. - 07.08.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/02;E 21 B  43/34;E 21 B  43/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٨ (11) -2

٢٠٠٩١٠١٥٧٨ (21)

٢٥/١٠/٢٠٠٩ (22)

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھ

ااستریس سویسرجویرب ١٦سى اتش -٤١٢٣ویل یالسش

(71)

رنبرج دورت-ھوبلر ، فرانسیس-.ھیلبرت ، كیرت  (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

مركبات جسریة سداسیة الحلقة تعمل كموانع لقناة الكالسیوم (54)

                                  PCT/IB2007/051581 - PCT/IB2008/051599 (31)

27.04.2007. - 25/04/2008 (32)

IB - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4184;C 07 D  491/04;A 61 P  9/06;A 61 P  9/10;A 61 P
 9/12;C 07 C  215/42;C 07 C  219/24;C 07 D  213/36;C 07 D  215/12;C 07

D  217/14;C 07 D  233/64;C 07 D  235/14;C 07 D  401/12;C 07 D  409/12;C
07 D  413/12;C 07 D  417/12;C 07 D  453/06;A 61 P  9/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٠٩ (11) -3

٢٠١٦٠١٠٠٩٠ (21)

١٩/٠١/٢٠١٦ (22)

سیمیتومو میتال كوربوریشن& نیبون ستیل 

الیابان, شوم شیودا كیھ یو طوكیو  -٢ماریونیشي ١-٦

(71)

ناشمورا تیسینھیسا-میزیتان مورتوشي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

مادة خام من أجل اختزاٍل مباشر، طریقة إنتاج المادة الخام من أجل اختزاٍل مباشر،وطریقة إلنتاج 
حدید مختَزل

(54)

                                  2013-156408 -2014-090491 - PCT/JP2014/069683 (31)

29.07.2013. - 24.04.2014. - 25/07/2014 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 21 B  13/02;C 22 B  1/20;C 22 B  1/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨١٠ (11) -4

٢٠١٥٠٥٠٧٣١ (21)

١٢/٠٥/٢٠١٥ (22)

ال.ار.ان  اس.جى.دى

ایطالیا-مودینا ٤١١٢٣- ١١، فیا مز ریجینا بیدینا سود

(71)

دانیاللى زیتى (72)

(73)

ماجده ھارون (74)

مفصلة اطباقیة ذات غلق متضائل (54)

MO2014A000143 (31)

23.05.2014. (32)

IT (33)

Int.Cl.8-E 05 D  306/00 (51)

سنة٢٠: یةمدة الحما

٢٨٨١١ (11) -5

٢٠١٣١٢١٩٢٦ (21)

١٧/١٢/٢٠١٣ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة االمریكیة-ھویستون تاكسیس  ٤٧٤٠٧٧٢١٠ب بوكس  .ص

(71)

زو ، زھیو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

كتلھ مدمجھ من مسحوق فلزى مبثوقھ (54)

                                  13/194.361 - PCT/US2012/047379 (31)

29.07.2011. - 19/07/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  10/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨١٢ (11) -6

٢٠١٤٠٧١٢١٤ (21)

٢٢/٠٧/٢٠١٤ (22)

او  كى جى ایھ ایةسى& ھینكیل ایھ جى  

المانیا- دسیلدورف ٤٠٥٨٩، ٦٧ھینكیلستر

(71)

بیجیلو ، اریش- رشیق انیس-بوسكیر ، دیتلیف (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

تركیبھ غسیل او تنظیف تحتوي على انزیم وتشتمل على نترات الكالسیوم (54)

                                  10 2012 200 959.0 - PCT/EP2013/051340 (31)

24.01.2012. - 24/01/2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  3/386;C 11 D  3/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨١٣ (11) -7

٢٠١٤١١١٨٤٥ (21)

١٨/١١/٢٠١٤ (22)

ون ستیل آند سومیتومو میتال كوربوریشننیب-٢فالوریك أویل آند غاز فرانس -١

فرنسا-٥٤رو أناتول فرانس، إف-٥٩٦٢٠أولنوي -١

الیابان-١٠٠-٨٠٧١طوكیو -كو-تشومى شیودا٢مارونوتشي 6-1 -٢

(71)

كونیو غوتا (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

محسنھ عند عزم الدوران العاليوصلھ ملولبھ انبوبیھ لھا خواص تركیب  (54)

                                  2012-117550   -PCT/JP2013/064558 (31)

21.05.2013. - 21.05.2013. (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/04 (51)
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سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨١٤ (11) -8

٢٠٠٩٠٨١١٨٥ (21)

٠٤/٠٨/٢٠٠٩ (22)

شركة فرنسیة مساھمة-لي البوراتورز سیرفیر  

فرنسا-كیس یسوریسینس سید ٩٢٢٨٤ریودي فیردون ٣٥

(71)

جیان بیري لیكویف-نیكوالس براجنیر-كریستوف ھاردوین (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة جدیدة لتخلیق أجومیالتین (54)

08.04465 (31)

05.08.2008. (32)

FR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  231/12;C 07 D  209/48;C 07 C  233/91;C 07 C  233/11 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨١٥ (11) -9

٢٠١٤٠٤٠٥٣١ (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

فریشمان، ابي

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٥٠٠٧جشایر كارولتون، تي اكس كامبرید٢٩٢٤

(71)

فریشمان، ابي (72)

(73)

سمراحمد اللباد  (74)

غطاء مصغر لزجاجھ محدد قیاس (54)
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سمیث كالین بیتشام كوربوریشن
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ساى ویكسین- كى اى، زھیمین (72)

(73)

محسن أنور حسن (74)
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٣١/٠٧/٢٠١١ (22)

نوكیا كوربوریشن

اسبوو، فنلندا٠٢١٥٠-، اف اي٤كیالالھدنتِي 
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(21)2013040574 -1

(22)٠٧/٠٤/٢٠١٣

سیالنیز اسیتات ال ال سي(71)

سمراحمد اللباد(74)

وبمرشحات دخان ألجھزة التدخین مزودة بكتل مسامیة ذات حجم فراغي مرغ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
سیالنیز اسیتات ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ونال ال ال س یتات انترناش اس

25/07/2018 :بـتاریخ

(21)2009060985 -2

(22)٢٥/٠٦/٢٠٠٩

یون ، جونج مین-اىلى ، جى ھ-ال جى الیف ساینسز لیمتد-بارك ، كى سوك(71)

محمود رجائى الدقى(74)

ملح أحادى لحامض مالییك لعامل مضاد للفیروسات وتركیب صیدلى یحتوى علیھ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
یون ، جونج مین- لى ، جى ھاى- ال جى الیف ساینسز لیمتد- بارك ، كى سوك:مـــن
د:الـــى م لیمت ى كی ال ج

03/07/2018 :بـتاریخ

(21)2012010154 -3

(22)٢٩/٠١/٢٠١٢

ال جى الیف ساینسز لیمتد(71)

محمود رجـائى الـدقى(74)

مركبات جدیده فعالھ تعمل كمثبطات لزانثین اوكسیداز، وطریقھ لتحضیرھا، وتراكیب صیدلیھ (54)
تحتوى علیھا

نقل الملكیة :تقریر القانونىال
ال جى الیف ساینسز لیمتد:مـــن
د:الـــى م ، لیمت ى كی ال ج

19/07/2018 :بـتاریخ



69

(21)2014081236 -4

(22)٠٣/٠٨/٢٠١٤

ال جى لیف سینیس لیمتد(71)

سھیر میخائیل رزق(74)

تحضیر مركب عن طریق تفاعل اضافھ جدید لمایكل  باستخدام ماء او احماض مختلفھ طریقھ ل(54)
كاضافات

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ال جى لیف سینیس لیمتد:مـــن
د:الـــى م ، لیمت ى كی ال ج

03/07/2018 :بـتاریخ

(21)2015030351 -5

(22)٠٨/٠٣/٢٠١٥

اس كیھ دیسكوفرى كو لیمتد (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

طریقة انتاج بولي سكرید كبسولي لھ نمط مصلي للمكورات الرئویة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اس كیھ دیسكوفرى كو لیمتد :مـــن
د:الـــى و لیمت الز ك ة كیمیك اس كی

11/07/2018 :بـتاریخ

(21)2015030474 -6

(22)٣٠/٠٣/٢٠١٥

ال جى لیف سینیس لیمتد(71)

سلوى مخائیل رزق(74)

أدماج دواء یحتوى جیمیجلیبتین و میتفورمین و طریقة لتحضیره(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ال جى لیف سینیس لیمتد:مـــن
د:الـــى م لیمت ى كی ال ج

29/07/2018 :بـتاریخ



70

(21)2015060891 -7

(22)٠٧/٠٦/٢٠١٥

دیسكوفري لیمتداس كیھ (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

البروتین المتعلقة بالمكورات الرئویة- تركیبة مترافق متعددة التكافؤ من البولي سكارید(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اس كیھ دیسكوفرى كو لیمتد:مـــن
د:الـــى و ، لیمت الز ك ھ كیمیك اس كی

25/07/2018 :بـتاریخ

(21)2015060892 -8

(22)٠٧/٠٦/٢٠١٥

فرى كو لیمتد اس كیھ دیسكو(71)

ناھد ودیع رزق(74)

البروتین المتعلقة بالمكورات الرئویة- تركیبة مترافق متعددة التكافؤ من البولي سكارید(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اس كیھ دیسكوفرى كو لیمتد :مـــن
د:الـــى و ، لیمت الز ك ھ كیمیك اس كی

29/07/2018 :بـتاریخ

(21)2016060930 -9

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٦

.ادفانسد بیونیوتریشن كوربوریشن(71)

سمر أحمد اللباد (74)

مركب لتفتییت المواد الالصقة عن طریق الفم(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
.بوریشنادفانسد بیونیوتریشن كور:مـــن
ي:الـــى ي .ف ونال ب ت انترناش انتیرفی

16/07/2018 :بـتاریخ



71

بیــــــان
ركةــــــل اسم الشــــــبتعدی



72

(21)2010020244 -1

(22)١٤/٠٢/٢٠١٠

دیفرجینس ، انـك(71)

ھدى عبد الھادى (74)

تركیبات وطرق لمكافحھ الدیدان (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فرجینس ، انـكدی:مـــن
مونسانتو تكنولوجى ال ال سى :الـــى

08/07/2018 :بـتاریخ

(21)2011050763 -2

(22)١٦/٠٥/٢٠١١

اس.تاكیدا نیكومید ایة (71)

ناھد ودیع رزق(74)

ثبات انحالل محسن القراص كربونات الكالسیوم(54)

دیل اسم الشركةتع:التقریر القانونى
اس.تاكیدا نیكومید ایة :مـــن
تاكیدا ایھ اس    :الـــى

24/07/2018 :بـتاریخ



73

(21)2011122070 -3

(22)١١/١٢/٢٠١١

ایھ بى بى تكنولوجى أ ج  ، شركة مساھمة(71)

مكتب عبد الھادى (74)

عزل لعازل كھربائى  وسط(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ایھ بى بى تكنولوجى أ ج  ، شركة مساھمة:مـــن
ایھ بي بي شوایز ایھ جى :الـــى

10/07/2018 :بـتاریخ

 (21)2012050919 -4

(22)٢١/٠٥/٢٠١٢

باھرام اسجاریان-ماالي جوش- یسلي ویھسین ھانو- الكون ریسیرش لیمتد(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

معلقات مجھریھ الجزئ تحتوي بولیمر كاربوكسي فینیل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
باھرام اسجاریان-ماالي جوش-ویسلي ویھسین ھان-الكون ریسیرش لیمتد:مـــن

الكون ریسیرش لیمتد :لـــىا
08/07/2018 :بـتاریخ

 (21)2013020297 -5

(22)٢٥/٠٢/٢٠١٣

ال جى الیف ساینسز لیمتد(71)

سھیر میخائیل رزق /أ(74)

طریقة تحضیر مركب وسیط إلنتاج مركبات ذات نشاط تثبیطى لثنائى بیبتیدیل بیبتیداز(54)

تعدیل اسم الشركة:ونىالتقریر القان
ال جى الیف ساینسز لیمتد:مـــن
ال جى كیم لیمتد:الـــى

22/07/2018 :بـتاریخ



74

 (21)2014081376 -6

(22)٣١/٠٨/٢٠١٤

برومیتیك بیوسینسز إنك(71)

شادى فاروق مبارك (74)

تراي جلیسرید الحماض دھنیھ متوسطھ طول السلسلھ طریقھ لتحضیر مركبات (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
برومیتیك بیوسینسز إنك:مـــن
برومیتیك  فارما اس ام تى لیمتد :الـــى

29/07/2018 :بـتاریخ

(21)2015060891 -7

(22)٠٧/٠٦/٢٠١٥

اس كیھ كیمیكالز كو ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

البروتین المتعلقة بالمكورات الرئویة- تركیبة مترافق متعددة التكافؤ من البولي سكارید(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس كیھ كیمیكالز كو ، لیمتد:مـــن
كو ، لیمتد وفرىدیسككیھاس:الـــى

25/07/2018 :بـتاریخ



75

(21)2015060892 -8

(22)٠٧/٠٦/٢٠١٥

اس كیھ كیمیكالز كو ، لیمتد (71)

ناھد ودیع رزق(74)

البروتین المتعلقة بالمكورات الرئویة- تركیبة مترافق متعددة التكافؤ من البولي سكارید(54)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر
اس كیھ كیمیكالز كو ، لیمتد :مـــن
دیسكوفرى كو ، لیمتدكیھاس:الـــى

29/07/2018 :بـتاریخ

(21)2017111906 -9

(22)١٥/١١/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

زود  بقاذف بإبرة مدببة یكون على شكل جراب موبیل جھاز لتخدیر الحیوانات م(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم حسین عفیفى حسن:مـــن
السید متولى متولى أبو زید سالمة- دمحم حسین عفیفى حسن:الـــى

12/07/2018 :بـتاریخ



76

(21)2017122029 -10

(22)٠٧/١٢/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

تحویل الھواء إلى طاقة عن طریق مادة كیمیائیة صدیقة البیئة وجھاز بأقل تكلفة ممكنة فى العالم (54)
ألفادة مصر أم الدنیا والعالم كلھ

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
عفیفى حسندمحم حسین :مـــن
دمحم حسن عفیفى حسن) ١:الـــى

عبدهللا محمود عبد المقصود) ٢
السید متولى متولى أبو زید سالمة) ٣

24/07/2018 :بـتاریخ



77

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



78

2016050753 (21) -1

٠٣/٠٥/٢٠١٦ (22)

دو جلوبال تكنولوجیز إل إل سى

الوالیات المتحدة األمریكیة –٤٨٦٧٤دو سنتر ، میدالند ، أم آى ٢٠٤٠

(71)

قواطع مغلفة لحشوة المرشح الداخلیة مع خواص إنطالق محسنة (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



79

بیان
كأن لم تكنبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا 



80

2017091490 (21) -1

٠٧/٠٩/٢٠١٧ (22)

.  ھیدلبیر جسیمنت أیھ جي

.ھیدلبیرج، ألمانیا٦٩١٢٠، ٦بیرلینر شتراسھ 

(71)

قلویةخلیط ُمثبِّط لعوامل ربط ُمنشَّطة بمادة (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

سداد مصروفات الفحص



81

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



82

(21)2010081291 -1

(22)٠٢/٠٨/٢٠١٠

شركھ مساھمھ ایطالیھ-ایھ . بي . ال الین جینومیز اس (71)

ایطالیا-روما ٠٠١٤٩. ٣٢. فیا بروسبیرو كولونا 

ومشتقات منھاTRKAام مضاده لـاجس(54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2009091402 -2

(22)٢٧/٠٩/٢٠٠٩

او  ، شركة مساھمة. ار. یونلمید فارما ، سبول اس (71)

براتیسالفا ، سلوفاكیا٠٥٨٢١، ١١اورسكوفا 

سلفونامیدات مستبدلة ، عملیة لتحضیرھا ، تركیبة صیدلیة تشملھا واستخدامھا في عالج الجلوكوما    (54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

(21)2009101552 -3

(22)٢١/١٠/٢٠٠٩

ریكین (71)
الیابان, اوتسوكا فارماسیوتمال كولیمتد 

(54)RNAطریقھ النتاجھحلقى منفرد الخیط و

عمرو ھشام مفید الدیب (74)

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



83

(21)2009121742 -4

(22)٠١/١٢/٢٠٠٩

اسباتك آن الكون بیومیدیكال ریسیرش یونت ال ال سى  ، شركة محدودة المسئولیة(71)

شلیرین ، سویسرا٨٩٥٢-واجیستراس ، سى اتش ٢١

الھندسھ الوراثیھ واالستمثال لألجسام المضاده اعتماداً على التتابع(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

(21)2010040561 -5

(22)٠٨/٠٤/٢٠١٠

شركة إنجلیزیة مساھمة-جالكسو سمیث كالین إل إل سى  (71)

الوالیات المتحدة األمریكیة -١٩١٠٢ستریت بنسلفانیا بى إیھ ١٦نورث ٢٠٠ون فرانكلین بالزا 

جدیده واستخداماتھاSEHمثبطات (54)

شركة إنجلیزیة مساھمة-جالكسو سمیث كالین إل إل سى  (74)

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

(21)2010081375 -6

(22)١٦/٠٨/٢٠١٠

ا ل تي دى. اوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه (71)

الیابان - ١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي - ٢.تسوكاساماشي - كاندا  ٩- ١

مركبات بنزوداى ازیبین تعمل كغالقات لقنوات البوتاسیوم مفیدة فى عالج اضطراب النبض(54)

سمر اللباد (74)

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



84

(21)2010101713 -7

(22)١٢/١٠/٢٠١٠

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

منتجات طبیعیھ مضاده لاللتھابات مفصولھ من بعض النباتات المصریھ المستخدمھ فى الطب (54)
)  بذور الخس البلدى  و زھر البابونج,اوراق نبات البرجمان (شعبىال

منى دمحم فرید/ امال یوسف احمد/ ماجده محسب السید(74)

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

(21)2011050879 -8

(22)٣١/٠٥/٢٠١١

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

مشروبات صحیھ من بقایا الخضر والفاكھھ(54)

منى دمحم فرید/ وسف احمدامال ی/ ماجده محسب السید(74)

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

(21)2011122169 -9

(22)٢٧/١٢/٢٠١١

نكزینون فارماسیوتیكالز ا(71)

كولومبیا-٨دابلیو ٤جى ٥جیلمور واى ، بیرنابى ، بریتش كولومبیا  فى ٣٦٥٠

اوكسیندول واستخداماتھا كعوامل عالجیھ- متشاكالت مركبات سبیرو (54)

حازم منیر وھبھ (74)

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



85

(21)2012050820 -10

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٢

.المركز القومى للبحوث(71)

مصر- الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / -شارع البحوث٣٣

اط حامالت عقاقیر من متراكبات بولیمریھ تعتمد علي النشا بھدف توصیل االدویة البروتینیة الي استنب(54)
القولون 

منى دمحم فرید- امال یوسف -ماجده محسب (74)

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

(21)2013040618 -11

(22)١١/٠٤/٢٠١٣

نیبون ستیل آند سومیتومو میتال كوربوریشن- فالوریك مانسمان أویل آند غاز فرانس(71)

كوم، -٢، مارونوتشي ١-٦-آیمیریز، فرنسا- أولنوي  ٥٩٦٢٠- ، رو أناتول فرانس، إف٥٤
، الیابان٨٠٧١- ١٠٠كو، طوكیو -تشیودا 

مكون أنبوبي ملولب ووصلة ناتجة عنھ (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

(21)2014040602 -12

(22)١٥/٠٤/٢٠١٤

ذى جیلیت كومبانى  ، شركھ مساھمھ(71)

، الوالیات المتحده ٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣- بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
االمریكیھ

.یف ممدوده خرطوشھ ازالھ الشعر مع منطقھ تجو(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

85



86

(21)2014060987 -13

(22)١٨/٠٦/٢٠١٤

فى. شلومبرجیر تكنولوجى بى(71)

جیھ جى ، الھاى ، ھولندا٢٥١٤-ام ان ال  ٨٩- ٨٣باركستریت 

.مواد متعددة المكونات قابلة للتحلل واستخدامھا(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

(21)2014121942 -14

(22)٠٢/١٢/٢٠١٤

وائل عبد الفتاح حسین سرحان-ولید فرغلى دمحم صالح(71)

/   بنى سویف  -رمص, الدور الخامس١٥عمارة/شارع الشبان المسلمین منزل رقم/ بنى سویف 
بنى سویف  :مركز 

الدور الخامس١٥عمارة /منزل رقم
مصر, 

مولد الكھرباء االنضغاطیة (54)

(74)

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

(21)2014121974 -15

(22)٠٨/١٢/٢٠١٤

محمود مصطفى محمود الرھوان(71)

مصر, الحى الصناعى شارع ھمازین  –مركز كفر الزیات –محافظة الغربیة 

شجرة غاز الھیلیوم لتولید الطاقة الكھربائیة(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و طلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2015091574 -16

(22)٢٢/٠٩/٢٠١٥

دمحم احمد جاد ابو الوفا جاد عمر(71)

مصر, جىالبحیره كوم حماده منشاه الشورب

الصومعة الذكیة بالطاقة الشمسیة (54)

(74)

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

(21)2016010039 -17

(22)١٠/٠١/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢سیتي ویست بلیفد ھویستون تیكساس ٢١٠١

طرق عالقة التراجع(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2016010040 -18

(22)١٠/٠١/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢سیتي ویست بلیفد ھویستون تیكساس ٢١٠١

تقدیرات االحتیاطي لخزانإنشاء شبكة ُسمك لتحدید (54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

87



88

(21)2016010052 -19

(22)١٢/٠١/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢سیتي ویست بلیفد ھویستون تیكساس ٢١٠١

تحدید تقدیرات االحتیاطي لخزان(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2016010117 -20

(22)٢١/٠١/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوراشن(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢تي اكس , ھوستون٢بیویلدینج , سیتیوست بولیفارد 

إنشاء شبكة عالمیة في مناطق متصدعة عكسیة بواسطة طریقة إزالة تصدع محسَّنة(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2016020260 -21

(22)٢١/٠٢/٢٠١٦

زیاد دمحم سید یونس-یوسف ھانى على حسن(71)

مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع -عة بني سویف جام–مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع 
جامعة بني سویف –

السفینة االخیرة(54)

جامعھ بنى سویف(74)

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

بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون 
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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26562 (11) -1

2010081442 (21)

قلطریقھ لتسھیل نمو مجتمع الھاتف المتن (54)

جى ٢٠٠٧١٩١٤٣. كومبانى ریجیستارشن ان اوه .( ال تى دى . ار دى براند بى تى اى ٣
شركھ محدوده سنغافوریھ     -)  

(71)

سمر احمد اللباد (74)

26760 (11) -2

2011122059 (21)

مزامنھ شبكھ للحصول على بیان رصد زلزالى    (54)

فى   ،  شركھ  مساھمھ     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

23634 (11) -3

2004070319 (21)

جھاز وطرق لتخفیض تأثیرات تیار ثقب الحفر (54)

شلومبرجر سیاكـو انـك  ، شركة متحدة       (71)

مبرجر سیاكـو انـك  ، شركة متحدة شلو (74)

24477 (11) -4

2006070373 (21)

طریقة لتعبئة القھوة وآلھ تستخدم لذلك     (54)

كرافت فودز آر آند دى انـك      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
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25025 (11) -5

2006070287 (21)

بىالمنقذ الكھر (54)

محمــود ســـید عبد المجید سید      (71)

محمــود ســـید عبد المجید سید (74)

25092 (11) -6

2007090952 (21)

صندوق لتعبئة المنتجات متعدد الجوانب  (54)

ھــان ، یھى      (71)

محمود رجائى الدقى (74)

25430 (11) -7

2009010089 (21)

ماده اولیھ لمشروب وطریقھ لتصنیعھا (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

25566 (11) -8

2010020216 (21)

جھاز تصنیع ملبس (54)

شارم كوربوراشن     - یوني   (71)

سمراحمد اللباد  (74)
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25937 (11) -9

2010122220 (21)

فوھھ تفریغ للحقائب المرنھ (54)

یو     . ایھ. فولباك ،اس (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

26205 (11) -10

2010020174 (21)

تجدید المحفزات لنزع الھیدروجین من مركبات االلكان (54)

یو إتش دى إى جى ام بى اتش      (71)

سمراحمد اللباد  (74)

27232 (11) -11

2012010178 (21)

طریق جانبى لسلك وطریقھ للدخول المسیطر علیھ لنسق أنابیب وسلك مجاور لھ  (54)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

27277 (11) -12

2013020268 (21)

عملیة ألعداد منتج شــاى (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)
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27427 (11) -13

2012122037 (21)

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

.     ا.ب.اوفیسین ماكافیرى س (71)

محمود رجائى الدقى (74)
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بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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2006020175 (21) -1

٢٠/٠٢/٢٠٠٦ (22)

مركبات جدیده (54)

ASTRAZENECA AB, A JOINT STOCK COMPANY (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

2008010021 (21) -2

٠٦/٠١/٢٠٠٨ (22)

واستخدامھا صیدالنیاA -NOGOاجسام مضاده خاصھ بـ  (54)

GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)

سمر احمد اللباد (74)

2009030290 (21) -3

٠٤/٠٣/٢٠٠٩ (22)

EDGI/S١P١مشتقات ثیوفین كمساعدات مستقبل  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

2010091654 (21) -4

٣٠/٠٩/٢٠١٠ (22)

باستخدام غرفھ تجفیف ذات درجھ حراره  منخفضھ ممیعھ OTOنظام استرداد محفز برج اخماد  (54)

UOP LLC (71)

سمر احمد اللباد          (74)
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2011122124 (21) -5

١٩/١٢/٢٠١١ (22)

CYP١٧اون كمثبطات لل -٢- ثنائي مستبدل ایمیدازولیدین-٣، ١مشتقات  (54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

2012122118 (21) -6

٢٤/١٢/٢٠١٢ (22)

STEVIAل منتج یشم (54)

UNILEVER PLC (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

2013121943 (21) -7

١٩/١٢/٢٠١٣ (22)

مركب للمحافظة على صحة العظام ولعالج ھشاشة العظام والفصال العظمي للمفاصل (54)

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVESTVENNOSTJU
'PARAFARM'

(71)

ى الدقى وشركاهرجائ (74)

2014010090 (21) -8

٢١/٠١/٢٠١٤ (22)

طریقھ لبناء قائمھ، وطریقھ بحث وجھاز ونظام (54)

TENCENT TECHNOLOGY SHENZHEN COMPANY LIMITED (71)

رجائى الدقى  (74)
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2014071106 (21) -9

٠١/٠٧/٢٠١٤ (22)

) التعشیق(الغلقإسطوانة دبریاج تعمل بنظام  (54)

Michael Romany Fawzy Ibrahim (71)

(74)

2014122074 (21) -10

٢٥/١٢/٢٠١٤ (22)

منتجات منخفضھ المسامیھ وطرق لتخزین الحراره (54)

SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS. INC (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

2015010001 (21) -11

٠١/٠١/٢٠١٥ (22)

مثبطاتPI٣Kمشتقات أزا إندول التي تعمل بمثابة  (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

2015010127 (21) -12

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

نظام للطاقة الحراریة المتجددة ومرفق تولید للطاقة یضم ھذا النظام وطریقة لتشغیلھ (54)

GENERAL ELECTRIC COMPANY (71)

سونیا فائق فرج (74)
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2015010132 (21) -13

٢٦/٠١/٢٠١٥ (22)

كوبولیمر ذا اساس امیدیزول فینیل كاتیوني لفصل مستحلب النفط و الماء (54)

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC (71)

عمرو الدیب  (74)

2015121938 (21) -14

٠٩/١٢/٢٠١٥ (22)

.عضو  إنزالق یشمل مكونات استرطابیة منخفضة حتى اإلنعدام لإلستخدام بشفرة الحالقة (54)

THE GILLETTE COMPANY (71)

عمرو الدیب  (74)

2016071106 (21) -15

٠٣/٠٧/٢٠١٦ (22)

ماكینة فصل الفضالت (54)

Reda Saad Hassan Shalaby (71)

(74)

2016071205 (21) -16

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

نتیجة الكترونیة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)
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2016071206 (21) -17

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

الشاشات العرضیة او شاشات العرض والكالمیةطریقة  (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016071207 (21) -18

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

اظافر او صوابع سیرامیك (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016071208 (21) -19

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

یقة مكبرات الصوت او المیكروفوناتطر (54)

Sana Mohamed Abd Almoez Hassan (71)

(74)

2016071248 (21) -20

٢٧/٠٧/٢٠١٦ (22)

اشارات المرور والصندوق الذكى (54)

sara mahomued ahmed mahomued aed (71)

(74)



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٨٠٥(العدد رقم ٢٠١٨سبتمبرعدد 



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv-------------------ة ــــــــــــــــــــرموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكری-

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١---والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٨أغسطسبیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر-

-- ---------------------- ٢٠١٨أغسطسبیان بالبراءات الصادرة خالل شهر-

-

٢٩

٤٢------- --------------------------------------احكام قضائیه -

٤٤-------------------------------------------------------------------سم الشركة بیان بتعدیل ا-

٤٧-----------------------------------------------------------------استدراك تعدیل أسم الشركة-

٤٩-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٥١---------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

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

٥٧-------------------------------------------------------------------- استدراك الرسوم السنویھ-

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

٥٩

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

٦٤



(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات

ًوالشركات ، وربطها إلكترونیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 
ة التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــ

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة والــصادر 

وره لیكــون ً، وتطلــب ذلــك جهــودا كبیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 
التطـــویر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل 

ق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــ

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة 

.بها حرصت األكادیمیة على الوفاء
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق الم٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

یع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى جم

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"

(ii)
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا
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٢٠١٣٠٩١٣٨٢ (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED -USA (71)

O'MALLEY, Edward J (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز و طریقة الستكمال اآلبار باستخدام خلیط لین یحتوي علي جسیمات مادة تحتفظ بشكلھا (54)

13/074,594 - PCT/US2012/030859 (31)

29.03.2011. - 28/03/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/00;E 21 B  33/13 (51)

-10
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٢٠١٣٠٩١٤٣٣ (21)

١٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

HFI Innovation Inc. - Taiwan (71)

CHEN, Yi-Wen-HUANG, Yu-Wen-LEI, Shaw-Min-TSAI, Yu-Pao-LIN,
Jian-Liang

(72)

الدقىمحمود رجائى (74)

جھاز وطریقة لتوجیھ ناقل متجھ متحرك مكانى مرشح و التنبؤ بناقل الحركة المرشح (54)

13/177,808-61/453,666 - PCT/CN2011/080093 (31)

07.07.2011. - 17.03.2011. - 23/09/2011 (32)

US - US- CN (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/32 (51)

-11

٢٠١٣١١١٦٨٧ (21)

٠٣/١١/٢٠١٣ (22)

شاكر مبروك إبراھیم -شریف حسین قندیل -مسعد عطیة محمد القصبي - معتز با محمد سلیمان 
جامعة االسكندریة- معھد الدراسات العلیا والبحوث -حسن النجار حسن إبراھیم -

(71)

شاكر مبروك إبراھیم -ندیل شریف حسین ق-مسعد عطیة محمد القصبي - معتز با محمد سلیمان 
حسن النجار حسن إبراھیم -

(72)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

طریقة لتحضیر بولیمر یعتمد علي االنیلین كخافض لدرجة االنسكاب للزیت الخام (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 L  23/02 (51)

-12
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٢٠١٣١١١٧٨٣ (21)

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

SIEMPELKAMP MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH & CO.
KG - GERMANY

(71)

TRUMMEL, Rolf-OHLENDORF, Rudolf Christopher-STAUB, Gunter (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

جھاز و طریقة للصق االلیاف (54)

10 2011 103 326.6 - PCT/EP2012/059833 (31)

27.05.2011. - 25/05/2012 (32)

DE -EP (33)

Int.Cl.8-B 27 N 1/02 (51)

-13

٢٠١٣١٢١٨٤٩ (21)

٠٢/١٢/٢٠١٣ (22)

LG LIFE SCIENCES LTD. - Korea (71)

SO, Jin Eon-CHOI, Suk Young-KO, Youn Kyung (72)

سمراحمد اللباد (74)

تة من إیتانرسیبتطریقة سائلة ثاب (54)

10-2011-0053890 - PCT/KR2012/004369 (31)

03.06.2011. - 01/06/2012 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/198 (51)

-14
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٢٠١٤٠١٠٠٨٤ (21)

٢١/٠١/٢٠١٤ (22)

INNOCORE TECHNOLOGIES B.V.- Holland (71)

STEENDAM, Rob-ZUIDEMA, Johan-HIEMSTRA, Christine-FLIPSEN,
Theodorus Adrianus Cornelius

(72)

سمراحمد اللباد (74)

بولیمرات مشتركة متعددة الكتل متلدنة بالحرارة، منفصلة األطوار، شبھ بلوریة، قابلة للتحلل 
ًالحیوي إلطالق مقنن لمركبات فعالة حیویا

(54)

11174987.5 - PCT/NL2012/050529 (31)

22.07.2011. - 23/07/2012 (32)

EP - NL (33)

Int.Cl.8-C 08 L  87/00 (51)

-15

٢٠١٤٠٢٠٢١٢ (21)

١٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

HEIDELBERGCEMENT AG -Germany (71)

BULLERJAHN, Frank-BEN HAHA, Mohsen-SCHMITT, Dirk (72)

كریھشركة سماس للملكیھ الف (74)

كالسیوم-بلیت-طریقھ النتاج كلنكر من كبریتوالومینات ترنسیت (54)

11006757.6-11008570.1-12001488.1-12002111.8-12002342.9 -12003718.9
- PCT/EP2012/002978

(31)

18.08.2011. - 26.10.2011. - 05.03.2012. - 26.03.2012. - 30.03.2012. -
10.05.2012. - 16/07/2012

(32)

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

Int.Cl.8-C 04 B  7/345;C 04 B  7/32 (51)

-16



10

٢٠١٤٠٣٠٣٣٤ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

PGS Geophysical AS -Norway (71)

oyvind Hillesund - TorbjOn Ursin - Toralf Lund (72)

صطفىمحمد كامل م (74)

التحكم الجانبى اآللى للمسماعات الزلزالیة (54)

13/831.362 - (31)

14.03.2013. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/38 (51)

-17

٢٠١٤٠٤٠٥٢١ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٤ (22)

مصر- الھیئة الھندسیة للقوات المسلحة  (71)

بدیعأشرف محمد وجیھ محمد عبد ال (72)

حازم أحمد حسن (74)

الحائط الخرسانى المطور لوقایة المنشأت ضد االنفجارات واالقتحام واالختراق  (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 42 D  5/045;F 41 H  5/24 (51)

-18
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٢٠١٤٠٤٠٦٥٩ (21)

٢٨/٠٤/٢٠١٤ (22)

CASTFUTURA SPA - Italy (71)

BIANCHI, Raoul-CORBELLA, Marco-CANAVESI, Mauro-COLATTI,
Marco

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

نظام اشعال و تحكم في لھب (54)

GE2011A000135 - PCT/IB2012/056483 (31)

22.11.2011. - 16/11/2012 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-F 23 N  5/10 (51)

-19

٢٠١٤٠٤٠٦٩١ (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

BENECKE-KALIKO AG - Germany (71)

HAARBURGER, Tobias-STOLTING, Andreas (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

غطاء لوحي عائم ذات وحدة شمسیة (54)

10 2011 056 284.2 - PCT/EP2012/072962 (31)

12.12.2011. - 19/11/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 L  31/024 (51)

-20
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٢٠١٤٠٦٠٩٩٣ (21)

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

ISOLINE EU, S.R.O – Czech Republic (71)

Pichrt, Vladislav (72)

وجدى نبیھ عزیز (74)

أداة غلق إلضافة مواد منكھة في زجاجة بھا سائل (54)

PUV 2011-25343 - PCT/IB2012/050626 (31)

19.12.2011. - 13/02/2012 (32)

CZ - IB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  51/28 (51)

-21

٢٠١٤٠٦١٠٥٧ (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

QUANTRILL ESTATE INC - (71)

KOMRAKOV, Evgeny Vyacheslavovich (72)

جورج عزیز عبد الملك (74)

جھاز لتركیز الطاقة (54)

- PCT/RU2011/001042 (31)

 - 29/12/2011 (32)

RU (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/13;F 24 J  2/18;F 24 J  2/14 (51)

-22
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٢٠١٤٠٨١٣٤٤ (21)

٢٥/٠٨/٢٠١٤ (22)

1- CENTER OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS, ACADEMY OF
SCIENCES OF UZBEKISTAN, MINISTRY OF AGRICULTURE AND
WATER RESOURCES OF UZBEKISTAN, AND 'UZPAKHTASANOAT'
ASSOCIATION - Uzbekistan 2-THE TEXAS A & M UNIVERSITY
SYSTEM - USA  3-THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented
by THE SECRETARY OF AGRICULTURE - USA

(71)

ALAN E. PEPPER-ZABARDAST T. BURIEV-ABDUSATTOR
ABDUKARIMOV-JOHNIE NORTON JENKINS-SUKUMAR SAHA-
IBROKHIM Y ABDURAKHMONOV

(72)

جورج اسحاق مینا (74)

طریقة تكنولوجیا حیویة جدیدة لتحسین خصائص نباتات القطن (54)

445.696/13 -PCT/US2013/027801-IAP 2012 0069 (31)

12.04.2012. - 26.02.2013. - 28.02.2012. (32)

US - US - UZ (33)

Int.Cl.8-A 01 H  5/00;C 12 N  15/82;C 12 N  15/29 (51)

-23

٢٠١٤٠٩١٥٠٦ (21)

٢٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر-محمود جالل یحي كامل أحمد  (71)

محمود جالل یحي كامل أحمد (72)

(74)

التوزیع الجانبي لألحمال بالمباني شاھقة اإلرتفاع بغرض تقلیل اثار قوة الریاح والزالزل 
والتفجیرات مع زیادة المساحات المستغلة

(54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 04 H  9/02 (51)

-24
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٢٠١٤٠٩١٥٢١ (21)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

مصر-عماد الدین صبرى زكى السید أبوعلم  (71)

عماد الدین صبرى زكى السید أبوعلم (72)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

طاقة الشمسیة یعمل بطریقة زیادة سطح التبخیرجھاز لتحلیة میاه البحر بأستخدام ال (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/14 (51)

-25

٢٠١٤١١١٨٥٣ (21)

١٩/١١/٢٠١٤ (22)

مصر- محمد یوسف محمد حسانین  (71)

محمد یوسف محمد حسانین (72)

(74)

ًئیا لمحتویات كرش الحیوانًجھاز للمعالجة األمنة صحیا و بی (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 K  1/10 (51)

-26
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٢٠١٤١٢٢٠١١ (21)

١١/١٢/٢٠١٤ (22)

HENKEL AG & CO. KGAA  - Germany (71)

EISSA, Hesham -OSMAN, Walaa-BARHOUMI, Moncef -
ELGHANDOUR, Nahla

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

تركیبھ سائلھ عالیھ الرغوه لغسل نسیج (54)

12171648.4 - PCT/EP2013/061913 (31)

12.06.2012. - 10/06/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  1/22;C 11 D  1/29;C 11 D  1/37;C 11 D  3/36;C 11 D
3/00;C 11 D  3/20;C 11 D  1/83

(51)

-27

٢٠١٥٠١٠٠٠٥ (21)

٠١/٠١/٢٠١٥ (22)

SYSTEM S.P.A -Italy (71)

STEFANI, Franco-CAMORANI, Carlo Antonio (72)

اللبادأحمدسمر (74)

مادة خزفیة للتزیین وعملیة لتحضیرھا (54)

MI2012A001163 - PCT/IB2013/055285 (31)

02.07.2012. - 27.06.2013 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 03 C  8/14;C 09 D  11/00;C 09 C  3/04;C 04 B  41/86 (51)

-28
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٢٠١٥٠١٠٠٤٥ (21)

١٢/٠١/٢٠١٥ (22)

TATA MOTORS LIMITED - India (71)

TADIGADAPA, Suresh, Babu-NAGARHALLI, Prasanna V-KAPOOR,
Sangeet H

(72)

محمود عادل عبد الحمید اسماعیل (74)

نظام إلدارة مقصورة السیارات (54)

2027/MUM/2012 - PCT/IB2013/055748 (31)

13.07.2012. - 12.07.2013. (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-B 60 H  1/32;B 60 H  1/00 (51)

-29

٢٠١٥٠١٠٠٨١ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٥ (22)

مصر- مود على أحمد محمد مح (71)

محمد محمود على أحمد (72)

جامعھ اسیوط (74)

آلة حقن الحبوب علي الخطوط أو السرایب (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 C  5/04 (51)

-30
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٢٠١٥٠١٠١١٤ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)

MANN, Richard, K.-SATCHIVI, Norbert, M.-WEIMER, Monte, R.-
CARRANZA GARZON, Nelson, M.-YERKES, Carla, N.

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(٦–فلورو –٥–كلورو –٣–امینو –٤تركیبات مبیده لالعشاب تشمل 
حمض كربوكسیلى–٢–بیریدین ) میثوكسي فینیل–٣–فلورو 

(54)

13/839,043- 61/675,103 - PCT/US2013/051320 (31)

15.03.2013. - 24.07.2012. - 19/07/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

-31

٢٠١٥٠١٠١٢٩ (21)

٢٦/٠١/٢٠١٥ (22)

Efficient Fuel Solutions, LLC - USA (71)

Parsons, Bruce Briant-MAY, Walter R (72)

خالد على الشلقانى  (74)

إضافات جزیئیة الحجم لدعم الوقود (54)

61/741,686 - 61/850,897 - PCT/JP2013/065898 (31)

26.07.2012. - 26.02.2013. - 31.05.2013. (32)

US - US - JP (33)

Int.Cl.8-C 10 L  1/02;C 10 L  1/12;C 10 L  1/30;F 23 D  17/00;F 02 B
7/00;F 02 C  1/00;C 10 L  10/20

(51)

-32
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٢٠١٥٠١٠١٣٩ (21)

٢٦/٠١/٢٠١٥ (22)

CASALE SA - SWITZERLAND (71)

SCOTTO, ANDREA (72)

اللبادأحمدسمر (74)

حلول الیوریا في عملیة لتخلیق الیوریاتركیز م (54)

12178262.7- PCT/EP2013/064045 - (31)

27.07.2012. - 03.07.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/16 (51)

-33

٢٠١٥٠٢٠١٦٧ (21)

٠١/٠٢/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

أحمد محمود - محمود عطیھ البیومي -ھبھ عبد هللا محمد عبد هللا - لعظیم الجندي أیمن طھ عبد ا
حسن شعالن

(72)

ماجده محسب السید  (74)

جھاز لتحضیر االغشیة المسطحة (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  69/12 (51)

-34



19

٢٠١٥٠٣٠٤٠٠ (21)

١٦/٠٣/٢٠١٥ (22)

SYSTEM S.P.A -ITALY (71)

CAMORANI, CARLO ANTONIO - STEFANI , FRANCO (72)

اللبادأحمدسمر (74)

ماكینة نقل زخرفة وطریقة لنقل صورة (54)

MO2012A000224 - PCT/IB2013/058632 (31)

20.09.2012. -18.09.2013. (32)

IT -  IB (33)

Int.Cl.8-B 05 C  19/00;B 05 C  19/04;B 05 C  5/00;B 41 M  5/025;B 28 B
11/04;B 41 M  5/00;B 28 B  11/00

(51)

-35

٢٠١٥٠٤٠٥٧٢ (21)

١٥/٠٤/٢٠١٥ (22)

مصر - طارق عبد هللا الطیب أحمد - ٢مصر -) اد رنأ( شركة تطویر وتنمیة البحوث المبتكرة -١
مصر- أحمد عبد الصمد سید سیده -٤مصر -در محمود ھاشم عبد القا-٣

(71)

سیده سید أحمد عبد الصمد- ٣محمود ھاشم عبد القادر- ٢طارق عبد هللا الطیب أحمد- ١ (72)

(74)

تركیبة طبیعیة لمكافحة افات الزراعة (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  15/00;A 01 N  25/12;A 01 N  25/08 (51)

-36
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٢٠١٥٠٤٠٦٠٢ (21)

٢٠/٠٤/٢٠١٥ (22)

PMP INDUSTRIES S.P.A - ITALY (71)

POZZO, Luigino (72)

سمر احمد اللباد (74)

مدلفنة ووحدة طحن بالدلفنة  (54)

UD2012A000178 - PCT/EP2013/003157 (31)

24.10.2012. - 21/10/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 21 B  35/04 (51)

-37

٢٠١٥٠٤٠٦١٥ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٥ (22)

1- BOREALIS AG-Austria  2-ABU DHABI POLYMERS CO LTD
(BOROUGE) - United Arab Emirates

(71)

MOTHA, Kshama-NILSSON, Anette-NIKHADE, Prashant-DASGUPTA,
Chanchal -ASTING, Johan

(72)

عمرو الدیب  (74)

تركیب بولیمر یتألف من مزیج من بولي إیثیلین متعدد االنماط  وبولیمر إیثیلین أخر  مناسب  إلنتاج 
أنابیب الري بالتنقیط

(54)

12007622.9 - PCT/EP2013/003351 (31)

09.11.2012. - 07/11/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 G  25/02;C 08 K  3/04;F 16 L  37/54;F 16 L  1/00;F 16 L
1/06;C 08 L  23/08

(51)

-38



21

٢٠١٥٠٤٠٦٦٧ (21)

٣٠/٠٤/٢٠١٥ (22)

Po-Hui CHEN (71)

Po-Hui CHEN (72)

محمود عادل عبد الحمید (74)

فلتر لتصفیة السوائل من الشوائب (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  45/06 (51)

-39

٢٠١٥٠٦٠٩٢٥ (21)

٠٩/٠٦/٢٠١٥ (22)

BAYER CROPSCIENCE AG - Germany (71)

HAIN, Rüdiger-JOHANN, Gerhard (72)

ھالھ وحید محمد احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

لمكافحة نمو النبات غیر المرغوب في نباتات بنجر قادرة على ALSبیدات أعشاب مثبط استخدام م
ALSتحمل مبید أعشاب مثبط 

(54)

61/736,620 - 12196862.2- PCT/EP2013/075998 (31)

13.12.2012. -  13.12.2012. - 10.12.2013. (32)

US - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  13/02;A 01 N  43/54;A 01 N  43/50 (51)

-40
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٢٠١٥٠٧١٠٧١ (21)

٠١/٠٧/٢٠١٥ (22)

1- CARBO CERAMICS INC -USA  2- SANDIA CORPORATION - USA (71)

CANNAN, Chad -BARTEL, Lewis-PALISCH, Terry (72)

اللبادأحمدسمر (74)

صلة للكھرباء وطرق للكشف عن، تحدید موضع وتمییز مادة الحشو الدعمي مادة حشو دعمي مو
الموصلة للكھرباء

(54)

61/749,093- PCT/US2014/010228 - (31)

04.01.2013. - 03.01.2014. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/267 (51)

-41

٢٠١٥٠٨١٣١٥ (21)

٢٤/٠٨/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

SCHULZ, Thomas (72)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

تركیبات مبیدة لالعشاب تضم ایزوكسابن و فلوفیناست (54)

61 /775040 - PCT/US2014/021627 (31)

08.03.2013. - 07/03/2014 (32)

US- US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/32 (51)
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٢٠١٥٠٩١٣٨٤ (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

FISCHER, Lindsey, G-YERKES, Carla, N.-ECKELBARGER, Joseph, D-
EPP, Jeffrey, B-GIAMPIETRO, Natalie, C-IRVINE, Nicholas, M-KISTER,
Jeremy-LO, William, C-LOWE, Christian, T-PETKUS, Jeffrey-ROTH,
Joshua-SATCHIVI, Norbert, M.-SCHMITZER, Paul, R.-SIDDALL,
Thomas, L.

(72)

مكتب عبد الھادى للملیكھ الفكریھ  (74)

- ٤- بیریمیدین-)فینیل- مستبدل - ٤(-٢-أمینو-٦بیكولینات و - )فینیل-مستبدل -٤(-٦-أمینو-٤
ات لألعشاب كربوكسیالت واستخدامھا كمبید

(54)

13/840,233 - PCT/US2014/024388 (31)

15.03.2013. - 12/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/90;A 01 N  43/40 (51)

-43

٢٠١٥٠٩١٥٤٥ (21)

١٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

مود على حمزاويعصمت مح- ٢الكسندر كارامنوف -١ (72)

منى محمد فرید- منى محمد -ماجده محسب السید - محمد زكریا فیھم (74)

زجاج سیرامیكى رغوى من خبث الحدید وطریقة لتحضیره (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 03 C  10/16;C 03 C  3/112;C 03 C  3/089;C 03 C  3/078 (51)
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٢٠١٥١٠١٦٩٧ (21)

٢١/١٠/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

-٤أماني عبدالمنعم مصطفى -٣محمد حسن محمد سرور - ٢عبد الغني محمد جمال أبوالنور -١
إیمان سمیر سید عبدالعال-٦ھبھ أحمد ھاني على - ٥ھیام فھیم شعالن 

(72)

نجالء على احمد- محمد زكریا فھیم - فرید منى محمد -ماجده محسب السید  (74)

طریقھ لتحضیر ھیدروجیل من قش االرز ذو قدره على ازالة المعادن الثقیلھ من المحالیل المائیھ (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/62;C 08 H  5/04;C 02 F  103/02;C 02 F  101/22 (51)

-45

٢٠١٥١٠١٧٢٦ (21)

٢٩/١٠/٢٠١٥ (22)

مصر-محمد عبد الوھاب وھبى عبد الفتاح سویدان -١

مصر-أحمد عبد الوھاب وھبى عبد الفتاح سویدان -٢

(71)

أحمد عبد الوھاب وھبى عبد الفتاح سویدان-٢محمد عبد الوھاب وھبى عبد الفتاح سویدان-١ (72)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

نظام توفیر الطاقة بمحطات تحلیة المیاه   (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/02 (51)
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٢٠١٦٠١٠١٢٨ (21)

٢٦/٠١/٢٠١٦ (22)

industrial advanced services fz - llc  - United Arab Emirates (71)

FRANCOIS-MATHIEU, Winandy (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طرق ومنشآت للتقطیر الحراري بضغط البخار المیكانیكي (54)

PCT/EP2013/065933 - PCT/EP2014/066278 (31)

29.07.2013. - 29/07/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  1/28;C 02 F  1/04;B 01 D  3/10 (51)

-47

٢٠١٦٠٢٠٢٢٠ (21)

١١/٠٢/٢٠١٦ (22)

-محمد نافع متولى - ٣مصر -عمانوئیل بشارة میالد - ٢مصر - محمد سالمة عبد الھادى -١
مصر

(71)

محمد نافع متولى-٣عمانوئیل بشارة میالد  -٢محمد سالمة عبد الھادى -١ (72)

(74)

ًلتر میاة عذبة یومیا٢٠عدل انتاج ذات م–وحدة تحلیة میاة للمنزل تعمل بالطاقة الشمسیة  (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D 1/00, C 02 F 1/14 (51)

-48
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٢٠١٦٠٢٠٢٨١ (21)

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

Thomas & Betts International LLC - USA (71)

Robert Fong (72)

ناھد ودیع رزق (74)

وصل تنظیف سلك كابلم (54)

62/120,050 - (31)

24.02.2015. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-H 01 R  11/05;H 02 G  3/04;H 01 R  11/09 (51)

-49

٢٠١٦٠٢٠٢٨٧ (21)

٢٤/٠٢/٢٠١٦ (22)

Evermore United S.A.- British Virgin Islands (71)

Moshe MELLER-Eran MELLER (72)

شادى فاروق مبارك (74)

نظام للتحكم في المیل واسترجاع الطاقة لنظام تنظیف األلواح الشمسیة (54)

14/243,796-61/871,017 - PCT/US2014/059937 (31)

02.04.2014. - 28.08.2013. - 09/10/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 08 B  1/00 (51)

-50
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٢٠١٦٠٦١٠١٧ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC -USA (71)

SORRIBAS AMELA, Monica-MANN, Richard K.-PETERSON, Mark-
WRIGHT, Terry R.-MCMASTER, Steve-NOLTING, Steven Paul

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

ـــ كولین ، جلیفوسات و D- ٢,٤عشاب تآزرى من مجموعات من مكافحة االعشاب الضارة بمبید ا
جلوفوسینات

(54)

61/918,997-61/919,025 - PCT/US2014/069660 (31)

20.12.2013. - 20.12.2013. - 11/12/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  57/06;A 01 N  57/18;A 01 N  57/10 (51)

-51

٢٠١٦٠٦١٠١٨ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

SORRIBAS AMELA, Monica-MANN, Richard K.-PETERSON, Mark-
WRIGHT, Terry R.-MCMASTER, Steve-NOLTING, Steven Paul

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

D-٢,٤و نحمل محاصیل محسن من مجموعات من مكافحة االعشاب الضارة بمبید اعشاب تآزرى
، كولین ، جلیفوسات و جلوفوسینات فى فول الصویا ، الذرة او القطن و مساحات المحاصیل 

.  ، جلیفوسات  و جلوفوسیناتD-٢,٤االخرى المحتملة 

(54)

61/918,997-61/919,025 - PCT/US2014/069658 (31)

20.12.2013. - 20.12.2013. - 11/12/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  39/04 (51)
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٢٠١٦١١١٨٩٥ (21)

٢٠/١١/٢٠١٦ (22)

مصر- صالح أحمد على حامد  (71)

صالح أحمد على حامد (72)

(74)

جھاز معالجة میاة الصرف الصحى  (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00 (51)
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٢٨٨٧٧ (11)

٢٠١١٠٦١٠٤٨ (21)

٢١/٠٦/٢٠١١ (22)

ایھ. كریابیلیس اس 

لوكسمبورج- لوكسمبورج  ٢٦٣٦-ال . ریو لیون ثیس . ١٢

(71)

- كریسكولو دومینیكو-برتاریون رافا روسا لویزا-بیكاریا لوكا-ماینرو فالنتینا-بینسیلي كارلو
الیساندرا. ماركوني -رافایال. باجنود -كیارا. لورنزیتو -ترافیرسا سیلفیو

(72)

(73)

سمر أحمد اللباد (74)

تخلیق مترافقات بولیمریھ من مركبات اندولوكربازول (54)

                                  61/139.816-61/152.055 - PCT/EP2009/067817 (31)

22.12.2008. - 12.02.2009. - 22/12/2009 (32)

-1

US - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/765;A 61 K  47/48;A 61 P  17/00;C 08 G  73/06;A 61 P
 25/00;A 61 P  35/00;C 08 G  61/12;A 61 P  19/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٧٨ (11)

٢٠١٥٠٦٠٩٣٨ (21)

١٠/٠٦/٢٠١٥ (22)

زیلیم اى بى مانجمینت، أس ایھ أر أل

سینینجیربیرج، لوكسمبورج١٢٥٩- بریدیویس أل١١

(71)

براثھال، جون (72)

(73)

سلوى مخائیل رزق (74)

عدة لضخ سائلنظام تبرید لمضخة م (54)

                                  1251424-6 - PCT/EP2013/075217 (31)

14.12.2012. - 02/12/2013 (32)

-2

SE - EP (33)

Int.Cl.8-F 04 B  17/03;F 04 B  53/08;F 04 D  13/06;H 02 K  9/14;F 04 D
29/58;H 02 K  5/20;F 04 D  29/40

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٧٩ (11)

٢٠١٦٠٤٠٦٩٨ (21)

٢٠/٠٤/٢٠١٦ (22)

روتام اغروشیم انترناشیونال كومباني لیمتد

الصین, شیونغ لي ستریت ، شاي وان ، ھونغ كونغ٢٩اف ، تریند سینتر ، /٢٦، ٦یونیت 

(71)

جیمس تیموثي بریستو (72)

(73)

د العلیم أحمدمحمد عبد العال عب (74)

تركیبة مبیدة للفطریات وطرق استغاللھا (54)

                                  1319424.6 - PCT/CN2014/085369 (31)

04.11.2013. - 28/08/2014 (32)

-3

GB - CN (33)

Int.Cl.8-A 01 N  47/24;A 01 P  3/00;A 01 N  59/20 (51)

سنة٢٠: ایةمدة الحم
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٢٨٨٨٠ (11)

٢٠٠٩١٢١٩٣٣ (21)

٣٠/١٢/٢٠٠٩ (22)

سعودى بیزك أندیستربز كوربوریشن

، المملكھ العربیھ السعودیھ١١٤٢٢، الریاض ٥١٠١ب .ص

(71)

كوسترز بیتر ھوبیرتوس (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

لوحة مفاعل للعملیات الحفازة (54)

                                  07013192.5 - PCT/EP2008/005266 (31)

05.07.2007. - 25/06/2008 (32)

-4

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/06;B 01 J  19/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٨١ (11)

٢٠١٠٠٦١٠٤٢ (21)

١٧/٠٦/٢٠١٠ (22)

ولوجى ال ال سى أوبتیس ویرلیس تكن

الوالیات المتحدة االمریكیة, 

(71)

ھیدلوند لیو- یوھانسون اندیرس (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقھ ونظام فى نظام االتصاالت عن بعد (54)

                                  61/015,347 - PCT/SE2008/051275 (31)

20.12.2007. - 07/11/2008 (32)

-5

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  72/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٨٢ (11)

٢٠١٥٠٤٠٥٠١ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

ال.النجل سیستم انترناشیونال اس

أسبانیا, زارجوزا٥٠٠٠٨اي ٤٥ھیندل / سي 

(71)

سانشیز زارزا البیرتو (72)

(73)

اھد ودیع رزقن (74)

تجمیعة مرتبة (54)

                                  ES201231201U-ES201231203U-ES201330472U-
ES201330502U-ES201330905U - PCT/EP2013/072759

(31)

13.11.2012. - 13.11.2012. - 19.04.2013. - 25.04.2013. - 22.07.2013. -
31/10/2013

(32)

-6

ES - ES - ES - ES - EP - ES (33)

Int.Cl.8-A 47 C  17/32;A 47 C  27/00;A 47 C  21/08;A 47 C  19/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٨٣ (11)

٢٠١٥٠٢٠٢١٢ (21)

٠٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

زافربولیوس جیرجیریوس 

الیونان, انو لوسیا اتكیس١٣٣٤١سوراي ستریت & كوراي ١٦

(71)

جیرجیریوس زافربولیوس (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام االطارات المنزلقة المضادة للسطو (54)

                                  20120100417-PCT/GR2013/000042 - (31)

09.08.2012. - 08.08.2013. - (32)

-7

GR - GR (33)

Int.Cl.8-E 05 B  65/08;E 06 B  5/11;E 05 C  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٨٤ (11)

٢٠١٥٠٥٠٧٠٤ (21)

٠٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

كوربوراشن.شارم - یوني  

الیابان-٧٩٩٠١١١اھیم . شو شیكوكوشیو شي . كینسي . شیمویون ١٨٢

(71)

تسونیو, شیمیزي-یاسوھیرو, یامانكا -ساتوري  , ي ساكاجیوتش (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ًحفاضة تستخدم لمرة واحدة ُ (54)

                                  2012-247993  - PCT/JP2013/080281 (31)

12.11.2012. - 08/11/2013 (32)

-8

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/56;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٨٥ (11)

٢٠١٤٠٩١٥٥٣ (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٤ (22)

یوني شارم كوربوراشن

الیابان, ٧٩٩٠١١١ایمي , شي- شیكوكیوتشو, شي -كینسي  , شیموبیون, ١٨٢

(71)

ساتوریو, اسكاجیوتشي- كانا, سوا (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

حفاضة تستخدم لمرة واحدة فقط (54)

                                  2012-081143  - PCT/JP2013/059247 (31)

30.03.2012. - 28/03/2013 (32)

-9

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/49;A 61 F  5/44;A 61 F  13/56;A 61 F  13/53 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٨٦ (11)

٢٠١٥٠٣٠٤٠٤ (21)

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

نیبون ستیل اند سومیتومو میتال كوربوریشن-٢فالوریك اویل اند جاز فرانس-١

تشوم -٢، مارونوتشي ١- ٦-- ٢ایمیریز، فرنسا-اولنوي٥٩٦٢٠-، رو اناتول فرانس، اف٥٤
الیابان, ، الیابان٨٠٧١- ١٠٠كو ،طوكیو -،تشیودا

(71)

یوسوكى أوكو-برتراند مایلون- ایلدر روسیل (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

وصلة أنبوبیة ملولبة (54)

                                  13/623,904 - PCT/EP2013/069514 (31)

21.09.2012. - 19/09/2013 (32)

-10

US - EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  25/10;E 21 B  17/042 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٨٧ (11)

٢٠١٤٠١٠٠٥١ (21)

١٢/٠١/٢٠١٤ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

- كارل دیمایكیس- وانج. نیك اكس-ویلیام ھنتر دینت-توماس سي سباركس-نورموھامید ام نیاز
دایفید ایھ -كروس. جراى د- لیندساى جایل فیشیر-باوم. اریك دبلیو-ناتالى كریستیان جیامبیترو

دیمیتر

(72)

(73)

عمرو مفید الدیب (74)

تركیبات مبیدة لالفات وعملیات متعلقة بھا (54)

                                  61/506,743  - PCT/US2012/046131 (31)

12.07.2011. - 11/07/2012 (32)

-11

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٨٨ (11)

٢٠١٣١١١٧٢٠ (21)

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

مونسانتو تكنولوجى ال ال سى

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٦٣١٦٧نورث لیندنبرج بولیفارد ، سانت لویس ، میسورى ٨٠٠

(71)

یونج ب- و راندل شولتز- ویل ایكسبینج-محمد اوفاتولى-سى باریت فوتا- ستانیسالو فالسینسكى
ھو وى- شایو یانج

(72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

طریقة لزیادة مستویات التعبیر الجینى فى نباتات تضم عناصر تنظیمیة لتحمل مبیدات االعشاب (54)

                                  61/485,876 - PCT/US2012/037561 (31)

13.05.2011. - 11/05/2012 (32)

-12

US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 N  15/82 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٨٩ (11)

٢٠١٥٠٣٠٤٥٥ (21)

٢٥/٠٣/٢٠١٥ (22)

انكوریوراتید. مارس 

الوالیات المتحدة االمریكیة-٢٢١٠١فرجینیا . مكلیان . ایلم ستریت ٦٨٨٥

(71)

-لیس شیرلي-ھیس ماریلیان- میرس میري-وینتیزیل جونا-ویلد كریان- بیري دیفیدجالزیر 
ھاسمان دیفید

(72)

(73)

حسان حسن مصطفى  (74)

شیكوالتة مقاومة للحرارة (54)

                                  61/707,330-61/789,863-PCT/US2013/061400 - (31)

28.09.2012. - 15.03.2013. - 24.09.2013. - (32)

-13

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 G  1/40;B 65 D  85/60;B 65 D  75/38;A 23 G  3/42 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٩٠ (11)

٢٠١٥٠٦٠٩٦٨ (21)

١٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

ستروشاین، رودى-٢بیوس، مارك، أیھ-١

الوالیات المتحدة األمریكیة- ٣٢٦٥٣١بالس جاینسفیل فلورید ٥٦إن دبلیو٣٧٠٥-١

الوالیات المتحدة األمریكیة- ٣٢٦٦٧میكانوبى فلوریدا ٤٤١ھایواى ١٢١٠٩-٢

(71)

بیوس، مارك، أیھ-ستروشاین رودى (72)

(73)

باھر حسنین محمد حافظ  (74)

لتركیز والتجفیفنظام االستخالص المستمر ووحدات ا (54)

                                  13/840,546-61/736,211 - PCT/US2013/074559 (31)

15.03.2013. - 12.12.2012. - 12/12/2013 (32)

-14

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 D  11/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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39

٢٨٨٩١ (11)

٢٠١٥٠٩١٥٢٦ (21)

١٤/٠٩/٢٠١٥ (22)

انك, سیرتاینتید جیبسیم 

الوالیات المتحدة , ٤١٥٧-٣٣٦٠٧فلوریدا , تامبا ٥٠٠سویتي , سیبریس سترایت .دبلیو ٤٣٠٠
االمریكیة

(71)

بامیال , شینكودا -جي , توماي , جارفي-كي , كریستوفر , اثاري  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

لوح بناء بمادة رغویة صوتیة (54)

                                  13/837,109  - PCT/US2014/029206 (31)

15.03.2013. - 14/03/2014 (32)

-15

US - US (33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/288 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٩٢ (11)

٢٠١٥٠٩١٤٦٨ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

سابرانتلكتشویل بروبرتي ھولدینجز ال ال سي

الوالیات المتحدة االمریكیة, ١٢١٥٩نیو سكوتالند روود سیلینجر الندز نیویورك ١٨٩١

(71)

ماسون ، جون واي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

ء وموائع منتجة باستخدام ثاني أكسید كلور إلعادة االستخدامطریقة ونظام لمعالجة ما (54)

                                  13/837.936-61/930.688 - PCT/US2014/030654 (31)

15.03.2013. - 23.01.2014. - 17/03/2014 (32)

-16

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 01 B  11/02 (51)

سنة٢٠: لحمایةمدة ا
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٢٨٨٩٣ (11)

٢٠١٥١٢١٩٦٧ (21)

١٤/١٢/٢٠١٥ (22)

سینجینتا بارتسبیشنز ایھ جي

سویسرا, بازل٤٠٥٨سي اتش ٢١٥شورزوالدال 

(71)

لویسلر ، -موندییر ، رجیس ، جین جورجیس-اوسلیفان ، انثوني ، كورنلیس-بیترنا ، توماس
جودنیو ، -دیمنییر ، رافییل-جینجانیت ، اندرو- لوكاش ، تورستان-اسسیمجكال ، توم-اولیفر
ادوارد

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

كربوكسامیدات حلقیة رباعیة االعضاء تستخدم كمبیدات للدیدان الخیطیة (54)

                                  13175632.2-13175940.9 - PCT/EP2014/063895 (31)

08.07.2013. - 10.07.2013. - 01/07/2014 (32)

-17

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  35/08;A 01 N  43/00;C 07 D  239/28;C 07 D  213/81;C 07
D  231/14;C 07 C  233/66

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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30

٢٨٨٩٤ (11)

٢٠١١٠٨١٣٥٠ (21)

١١/٠٨/٢٠١١ (22)

دجیراسیم لو بیمادجل

تشاد, تشاد- ان دجامینا ٥٤١٦بى بى 

(71)

دجیراسیم لو بیمادجل (72)

(73)

ھشام رؤوف محمود (74)

"اسس االخماد واالنضغاط المتسلسل التلقائي"نظام وطریقة النتاج تلقائى والكھرباء  (54)

                                  1200900059-PCT/OA2010/000001 - OA2010/000001 (31)

13.02.2009. - 19.01.2010. - 19/01/2010 (32)

-18

OA - TD - OA (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٩٥ (11)

٢٠١٥٠٣٠٤١٢ (21)

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

تشانج- ین, یي 

تایتشینج سیتي ٤٠٨٦٩نانتین دیستریكت , رواد.ویكیان دبلیو , ٢.اس اي سي, ٦٦٦.نو٤-اف١٢
الصین, تایوان  

(71)

تشانج- ین, یي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز توجیھ میاه في قناة یعمل بالطاقة الموجیة (54)

                                  201210347071 - PCT/CN2013/083301 (31)

18.09.2012. - 11/09/2013 (32)

-19

CN - CN (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة
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ائیةـــام قضـــــان باحكــــــبی



43

أصدرت محكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد واالستثمار الدائرة السابعة حكمھا في ٢٦/٦/٢٠١٨بتاریخ   -
ضد السید االستاذ "اى اس سى كوربوریشن"وكیال عن شركةخالد على الشلقاني /من السید المقامة ق  ٦٦/ ٣٢٩٨٩م  الدعوى رق

على بناء )بصفتھ(أكادیمیة البحث العلمى رئیس /والسید األستاذ الدكتور، )بصفتھ ( والتكنولوجیا وزیر البحث العلمى/ الدكتور 
یتعلق بالطلب الحكم، وھذاموضوعا ، وألزمت الشركة المدعیة المصروفاتحكمة بقبول الدعوى شكال ، ورفضھاأسبابھا حكمت الم

:المقدم لمكتب البراءات من المدعى علیھ وبیاناتھ كالتالي 

٢٠٠٨PCT/ ٣٤٢: رقم الطلب -
٢٨/٠٢/٢٠٠٨: تاریخ تقدیم الطلب -
"الت الحفرألتجمیع غطاء : " تسمیة الطلب -
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بیــــــان
ركةــــــل اسم الشــــــبتعدی



45

(21)2016060952

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٦

مجدى محمد السقا اللوزى(71)

احمد مصطفى ابراھیم الفخرانى(74)

منظومھ تدریب وتقییم التمرینات البدنیھ الیا(54)

اسم الشركةتعدیل :التقریر القانونى
مجدى محمد السقا اللوزى:مـــن
جھاز الریاضة للقوات المسلحة-مجدى محمد السقا اللوزى:الـــى

15/08/2018 :بـتاریخ

-1

(21)2016101717

(22)١٨/١٠/٢٠١٦

عمر عصام فوزى زكى محمد(71)

(74)

نبعاثتحنیط لال(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
عمر عصام فوزى زكى محمد:مـــن
عمر عصام فوزى زكى محمد - ١:الـــى

محمد جمال محمد األربعین -٢
08/08/2018 :بـتاریخ

-2
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(21)2017121989

(22)٠٣/١٢/٢٠١٧

محمد حسین عفیفى حسن(71)

(74)

وتحویلة إلى أعلى ملیون وحدة حراریة بریطانیة وتولید ) السوالر(جھاز لمضاعفة أنتاج الجاز (54)
الكھرباء بأقل تكلفة ممكنة فى العالم 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
محمد حسین عفیفى حسن:مـــن
محمد حسین عفیفى حسن - السید متولى متولى ابو زید سالمھ :الـــى

02/08/2018 :بـتاریخ

-3
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استدراك
تعدیل أسم شركھ



48

عن الطلبات التالى ارقامھا عن ٨٠٤العدد ٢٠١٨بجریدة اغسطس تم النشر
:طریق الخطأ ببند انتقال الملكیة والصحیح ھو بند تعدیل اسم الشركة 

اوال 
٢٠١٢لسنة ١٥٤الطلب رقم : ١
٢٠١٤لسنة ١٢٣٦الطلب رقم : ٢
٢٠١٥لسنة ٤٧٤الطلب رقم : ٣

:ثانیا 
تم ذكر اسم الوكیل عن طریق الخطأ واالسم ٢٠١٢لسنة ١٥٤بالنسبة للطلب رقم 

سلوى میخائیل رزق. الصحیح ھو أ



49

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



50

2011071240 (21)

٢٦/٠٧/٢٠١١ (22)

احمد اسامھ ربیع الحرایرى

مصر-شارع الثوره مركز فارسكور دمیاط

(71)

حل مشكلھ نقص طبقھ االوزون في نفس مواد كیمیائیھ تعمل على حل مشكلھ االحتباس الحراري و
الوقت 

(54)

احمد اسامھ ربیع الحرایرى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-1

2016020192 (21)

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

محمد الطاھر ابراھیم بدوى

مصر, الشاطبي–كلیة الزراعة –الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان 

(71)

ماكینة إنتاج مركب الشیتوزان من مخلفات القشریات البحریة (54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-2



51

بیان
كأن لم تكنبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا 



52

2010050805 (21)

١٧/٠٥/٢٠١٠ (22)

بیوریلال ایھ جى

البناش دورف، ٦٠٥٥-، سى اتش٢١او ریفدیس ترویھاند ایھ جى، اندستریستراس /سى
المانیا, سویسرا

(71)

فاكس امن طریقھ وجھاز الرسال  (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-1



53

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



54

(21)2008122065

(22)٢٢/١٢/٢٠٠٨

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-  قىالد- مكتب اتصال براءات االختراع - المركز القومى للبحوث / شارع البحوث ٣٣

من ببتیدات مصنعة من الغالف األول والثانيCإنتاج  طعم واقي للفیروس الكبدي (54)

(74)

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

-1

(21)2010040613

(22)١٥/٠٤/٢٠١٠

یــابان توباكــو انـك  ، شركھ متحده(71)

الیابان-٨٤٢٢- ١٠٥كى ، طوكیو -شومى ، میناتو  - ٢تورانومون  ١- ٢

مركبات اسـبیرو واستخدامھا الصیدلى (54)

ھدى عبد الھادى (74)

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

-2

(21)2011030366

(22)٠٧/٠٣/٢٠١١

عبد الحلیم عبد القادر عبد الحلیم(71)

مصر-اإلسكندریة-كرموز - شارع راغب باشا  شارع الشیخ خفاجة متفرع من٣٠

الطریقة اآللیة واألوتوماتیكیة لوقف التسرب النفطي    (54)

عبد الحلیم عبد القادر عبد الحلیم(74)

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

-3



55

(21)2012111962

(22)٢٦/١١/٢٠١٢

المركز القومى للبحوث(71)

مصر- الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

: الصرف الصناعى باستخدام الفطریات البحریة واألرضیةالعالج الحیوى للعالئق الملوثة بمیاه(54)
دراسات وراثیة جزیئیة وكیمیائیة حیویة وأمراض نسیجیة فى الفئران

منى محمد فرید, امال یوسف احمد ,ماجده محسب السید (74)

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

-4

(21)2014101720

(22)٢٩/١٠/٢٠١٤

عمرو محمد محفوظ احمد ندا(71)

مصر- ٥٦/٨قطعة ٦دمیاط الجدیدة  حى اول مجاورة -دمیاط  

منصة تولید الكھرباء من الماء المتحرك والساكن(54)

عمرو محمد محفوظ احمد ندا(74)

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

-5

(21)2014111882

(22)٢٣/١١/٢٠١٤

ب كوربوریشن نورث امریكا انـك . ب (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٧٠٧٩ویست لیك بارك بولفارد ھیوستن، تكساس ٥٠١

ّطرق وأنظمة إلختبار سالمة مكونات نظام بئر ھیدروكربون(54)

عمرو الدیب(74)

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

-6
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(21)2016030395

(22)٠٨/٠٣/٢٠١٦

ثناء محمد عبد المعز حسن(71)

مصر-الفیوم/ مركز إطسا –منیة الحیط 

الثالجة المحمولة او الفریزر المحمول(54)

(74)

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

-7

(21)2016030471

(22)٢٠/٠٣/٢٠١٦

ندى خالد كمال عبد الھادى النعناعى(71)

مصر- ٣٣٧٧٤. ب . قریة الخادمیة    ص –كفر الشیخ 

مرشد للمیاه(54)

(74)

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

-8



استــــدراك 
رســــــوم سنویــــة



58

المقدم بتاریخ  بخصوص النشر عن سقوط ٢٠٠٥/ ٠٠٤٠٧رقم    النشر بطریق الخطأ عن سقوط الطلب تم 
ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات ٢٠١٨بجریدة ینایر )٧٩٨(عدد الطلب فى جریدة براءات االختراع 

-:الطلب ھى 

(21)2005090407

(22)٠٨/٠٩/٢٠٠٥

میالمین والوحدات المتصلة/ عملیة متكامة النتاج الیوریا (54)

اى.یوریا كاسلى اس(71)

اد)٧٤( د اللب مر احم س

-1



59

بیان

ألحكام قانون حمایة حقوق ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



60

23608 (11)

2004080340 (21)

)AMANأمـان  (طارد طبیعى للبعوض  (54)

محمد عبد الرحمن على الوكیل      (71)

محمد عبد الرحمن على الوكیل (74)

-1

23916 (11)

2005030096 (21)

مشفر متغیر الطول قابل للتكییف یعتمد على النص خاص بمحوالت كتل قابلة للتكییف (54)

نوكیـا كوربوریشـن      (71)

مد عبد الھادىھدى اح (74)

-2

24956 (11)

2003080747 (21)

فرن إلعداد تركیبات زجاج تحتوى على مستوى منخفض من جسیمات غیر منصھرة (54)

سانت جوبان جالس فرانس      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-3



61

25174 (11)

2008081431 (21)

)  ف .ك٦٦ف ، .ك١١(مقبض الحمایھ لقواطع التیار ضد اخطاء التشغیل فى لوحات توزیع جھد  (54)

عصام ماھر خالد عوض      (71)

عصام ماھر خالد عوض (74)

-4

25608 (11)

2006040196 (21)

افیھ واحده على االقل طریقھ تسجیل و اعاده عرض اشاره مرئیھ و اشاره معلومات اض (54)

ف     . كونینكلیجـك فیلیبس الكترونیكس ن  (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

-5

26041 (11)

2010030384 (21)

)الثیانین(طریقھ لتصنیع مشروب الشاى االسود من ماده اولیھ  (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

-6



62

26839 (11)

2010020323 (21)

تحسینات متعلقھ بمكیفات االقمشھ  (54)

یونیـلیفر بى ال سى ، شركھ محدوده المسئولیھ      (71)

یونیـلیفر بى ال سى ، شركھ محدوده المسئولیھ (74)

-7

26996 (11)

2011020223 (21)

ھیكل مصباح امامي لمركبھ نقل (54)

شركھ مساھمھ برازیلیھ     - ایھ  . ماركو بولو اس  (71)

سمر اللباد  (74)

-8

27403 (11)

2013020323 (21)

وسائط مرشح من كتلھ الومینــا (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-9



63

27406 (11)

2013020299 (21)

غشاء مضاد  للمیكروبات (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-10

27634 (11)

2013020267 (21)

تج شاىعملیة لتحضیر من (54)

یونیـلیفر بى ال سى ، شركة محدودة المسئولیة      (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-11



64

انـــــــــــــــبی

ألحكام قانون حمایة حقوق ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 
لعدم سداد الرسوم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

السنویة



65

2013020238 (21)

١٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

أداة تنقیة المیاه تعمل بالجاذبیة (54)

UNILEVER PLC (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-1

2014081359 (21)

٢٧/٠٨/٢٠١٤ (22)

زعانف شمسیة لسباحة الصدر  (54)

Ahmed Ibrahem Abd elrahman El gohary (71)

احمد ابراھیم عبدالرحمن الجوھرى (74)

-2

2015020244 (21)

١٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

.ودواء مضاد الرتفاع ضغط الدمSGLT٢فھ من مثبط تولی (54)

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

(74)

-3

2015081277 (21)

١٧/٠٨/٢٠١٥ (22)

)سالح ردع(تعطیل صاروخ بواسطة شعاع (54)

Mahmoud mohamed abdelaal ali (71)

(74)

-4



66

2015081324 (21)

٢٤/٠٨/٢٠١٥ (22)

نظام حمایة للسیارات وااللتزام بحزام االمان (54)

Mahmoud mohamed abdelaal ali (71)

(74)

-5

2015081335 (21)

٢٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

ومواصفات البنزین ٩٥لتحویلھ الى جازولین ٨٠الخلطة المثالیة باستخدام المیثانول على بنزین 
العالمیة بیئیا واقتصادیا

(54)

Manal Mohamed Metwally Sobiha (71)

(74)

-6

2015081362 (21)

٣١/٠٨/٢٠١٥ (22)

مولد كھربى ذاتى التشغیل (54)

Ashraf abd el gafaar abd el hamid amar (71)

(74)

-7

2016081332 (21)

١١/٠٨/٢٠١٦ (22)

مبرد میاه موفر (54)

Abdalrhman Amro Mohamed Ali (71)

(74)

-8



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠٦(العدد رقم ٢٠١٨أكتوبرعدد 



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  س٢٠١٨سبتمبرب ار ١- --والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  ٢٩--- ------- ---------------٢٠١٨سبتمبرب

٦٧------------- ------------------------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٣-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٧٥---------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

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

٨٩-------------------------------------------------------------------------- بیان بانتقال الملكیھ-

٩٥-------------------------------------------------------------------- ---متنازل عنھ–استدراك -

٩٧-------------------------------------------------------------------- -----------الن الرغبھاع-

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

٩٩

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

١٠٢



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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



iv

 
ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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٢٠٠٦٠٦٠٢٦٥ (21) -1

٢٥/٠٦/٢٠٠٦ (22)

مصر- باسم عبد الفتاح الجزار  (71)

باسم عبد الفتاح الجزار (72)

(74)

منظار طبى غیر عائق للرؤیا (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  1/00 (51)

٢٠٠٧٠٨٠٨٠٢ (21) -2

٠١/٠٨/٢٠٠٧ (22)

ASTRAZENECA  A.B -  (SWEDEN) (71)

WANG, BIN-DAVIES, AUDREY-LAMB, MICHELLE-LYNE, PAUL-
WANG, TAO-MOHR, PETER-YU, DINGWEL

(72)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

ازولیل امینو بیریدین مفیده كمثبطات للكینازمشتقات بیر (54)

PCT/GB2006/000334-60/650.053-60/653.329-60/721.633 - (31)

01.02.2006. - 04.02.2005. - 16.02.2005. - 29.09.2005. - (32)

GB - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4439;C 07 D  401/14;A 61 P  35/00 (51)



3

٢٠٠٩٠٤٠٤٤٧ (21) -3

٠٥/٠٤/٢٠٠٩ (22)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED - JAPAN (71)

UJIKAWA, Osamu-YASUMA, Tsuneo-ITOH, Masahiro-AOKI, Kazuko (72)

عبد الھادى أحمد ھدى  (74)

مركب إنـدول  (54)

2006-285551 – PCT/JP2007/070772 (31)

19.10.2006. - 18/10/2007 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/427;A 61 K  31/433;C 07 D  417/14;A 61 P  3/10;A 61
P  3/04

(51)

٢٠١٠١١١٨٨٣ (21) -4

٠٧/١١/٢٠١٠ (22)

مصر-دمحم طارق دمحم عبد هللا  (71)

طارق دمحم عبد هللا  (72)

(74)

مخلوط یحتوى على حمض  االزیلیك والبیروكسید والناتج من التحلیل االوزوي للزیوت النباتیھ 
ك وطریقھ تحضیرهیالمحتواه على حمض االزیل

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 07 C  51/34;C 07 C  51/16 (51)



٢٠١٠١٢٢٠٨٩ (21) -5

٠٩/١٢/٢٠١٠ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

حسام الدین عبد الفتاح أحمد حامد–جالل عبد المعین محمود نوار  (72)

.مكتب براءات االختراع بالمركزنقطھ اتصال  (74)

) الفلتر الشعبى(وحده لتنقیھ المیاه عند االستخدام بالطاقھ الشمسیھ  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/14 (51)

٢٠١١٠٢٠٢٣٥ (21) -6

١٠/٠٢/٢٠١١ (22)

SMK-_logomotion corporation - JAPAN (71)

MASARYK, Michal-FLOREK, Miroslav (72)

للملكیة الفكریةعبد الھادىمكتب  (74)

بطاقھ قابلھ للفصل للتوصیل بدون تالمس ،  وطریقھ انتاجھا (54)

PP 00058 - 2008 - PP50014- 2009  - PCT/IB2009/053513 - (31)

29.08.2008. - 12.03.2009. - 10.08.2009. - (32)

SK - SK - IB (33)

Int.Cl.8-H 01 Q  7/06;G 06 K  19/077 (51)
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٢٠١١٠٢٠٣٠٧ (21) -7

٢٣/٠٢/٢٠١١ (22)

مصر- السمان أحمد عبد اللطیف أحمد (71)

أحمد عبد اللطیف أحمد السمان (72)

(74)

لى ذو المجداف المتارجح آانسان (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 63 H  1/14;B 63 H  5/07;B 63 H  1/26 (51)

٢٠١٢١١١٩٦٤ (21) -8

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

SONY CORPORATION  - JAPAN (71)

SATO Kazushi (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز معالجة صورة و طریقة (54)

2010-129414 -2010-222300 -2011-053479 -2011-054816  -
PCT/JP2011/062797

(31)

04.06.2010. - 30.09.2010. - 03.10.2011. - 11.03.2011. - 03/06/2011 (32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)
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٢٠١٣٠٢٠٣٠٨ (21) -9

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

مصر-حمدى عصام دمحم مختار سلیمان  (71)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان (72)

(74)

رصیف بحرى عائم من الممكن حملھ جواً  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 36 B  22/00 (51)

٢٠١٣٠٤٠٧٠٩ (21) -10

٢٤/٠٤/٢٠١٣ (22)

ENI S.P.A.  - ITALY (71)

BELLUSSI, Giuseppe-RISPOLI, Giacomo Fernando (72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیھ لتكریر النفط الخام (54)

MI2010A001999 - PCT/EP2011/068842 (31)

27.10.2010. - 27/10/2011 (32)

IT- EP (33)

Int.Cl.8-C 10 G  45/16;C 10 G  47/26;C 10 G  69/14;C 10 G  65/14;C 10 G
67/16;C 10 G  49/12

(51)
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٢٠١٣٠٦١٠٠٦ (21) -11

١٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

مصر- دمحم فھمى مصطفى القاضى  (71)

دمحم فھمى مصطفى القاضى (72)

(74)

جزء من دباسة تعمل بضغط الھواء للمستندات (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/04 (51)

٢٠١٣٠٧١١٩٥ (21) -12

١٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

مصر-سھام دمحم سالم  (71)

سھام دمحم سالم (72)

نقطھ اتصال جامعھ طنطا (74)

الدورة الشھریةجھاز للتغلب على أالم  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 H  39/04 (51)
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٢٠١٤٠٢٠١٩٠ (21) -13

١١/٠٢/٢٠١٤ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) - SWEDEN (71)

SORRENTINO, Stefano (72)

سمر احمد اللباد (74)

لمعالجھ اشارات مرجعیھ في شبكھ خلویھطرق واجھزه (54)

61/522,858  - PCT/SE2011/051583 (31)

12.08.2011. - 22/12/2011 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)

٢٠١٤٠٣٠٣٧٩ (21) -14

١١/٠٣/٢٠١٤ (22)

MERIAL INC - United States Of America (71)

BELANSKY, Carol-TEJWANI-MOTWANI, Monica-SOLL, Mark, D-
ROSENTEL, Joseph, K-PATE, James-SHUB, Natalya

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

تركیبات مبیدة للطفیلیات كعامل أیزوزازولین نشط ، وطرق استخدامھا (54)

61/533,308  - PCT/US2012/054719 (31)

12.09.2011. - 12/09/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 61 P  33/00;A 61 K  31/42 (51)
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٢٠١٤٠٣٠٤٠٤ (21) -15

١٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

مصر -طارق دمحم شعبان دمحم غنیم  (71)

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم (72)

(74)

توالیت مزدوج الدفع  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 03 D  1/38;E 03 D  11/18;E 03 D  11/13 (51)

٢٠١٤٠٣٠٤٨٩ (21) -16

٢٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

مصر- ف ادق یوس د ص محم (71)

ف ادق یوس د ص محم (72)

(74)

لتقطیع العجینھ اللینھ آلىخراط  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 21 C  5/00 (51)
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٢٠١٤٠٥٠٧٣٨ (21) -17

٠٧/٠٥/٢٠١٤ (22)

Wesco Equity Corporation - United States Of America (71)

ALLEN, Jerry L (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

نظام إستعاده مساحة انبوبة (54)

13/622,173-61/562,035 - PCT/US2012/065763 (31)

18.09.2012. - 21.11.2011. - 19/11/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 G  1/12;H 02 G  1/08 (51)

٢٠١٤٠٥٠٨٦٢ (21) -18

٢٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION - Saudi Arabia (71)

SELVANATHAN, Anthonisamy-SUBHASH, Chandra Laha (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

او زنك مفیده لنزع ھیدروجین االلكان/عامل محفز من الومینات مانجانیز و (54)

11010141.7   - PCT/EP2012/005211 (31)

22.12.2011. - 17/12/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/00;C 07 C  5/333;B 01 J  37/03;B 01 J  23/34 (51)
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٢٠١٤٠٦١٠٣٨ (21) -19

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

Integrated Plastics Pty Limited - AUSTRALIA (71)

BEALE, Glenn Robert (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

میكانیكیھ تحریك مقبض فى قالب (54)

2011905444  - PCT/IB2012/002783 (31)

24.12.2011. - 24/12/2012 (32)

AU - IB (33)

Int.Cl.8-B 29 B  11/14;B 29 C  49/42;B 29 C  49/08 (51)

٢٠١٤٠٩١٣٩٧ (21) -20

٠٣/٠٩/٢٠١٤ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. - JAPAN (71)

YAMADA, Ryu-OKAMOTO, Hiroyuki-TERADA, Takashi (72)

سلوى میخائیل .أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

تركیب مبید للحشائش  (54)

2012-052563  - PCT/JP2013/056032 (31)

09.03.2012. - 05/03/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/58;A 01 P  13/02;A 01 N  47/36 (51)
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٢٠١٤٠٩١٤٨١ (21) -21

١٨/٠٩/٢٠١٤ (22)

1- ENEA, AGENZIA NATIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE-Holland
2-STAMICARBON B.V. ACTING UNDER THE NAME OF MT
INNOVATION CENTER - Italy

(71)

FABRIZI, Fabrizio-GAGGIOLI, Walter-BARSI, Adriano-RINALDI, Luca-
IAQUANIELLO, Gaetano-Giaconia,alberto

(72)

سمراحمد اللباد (74)

نظام غالیة مساند لمحطة قدرة شمسیة حراریة أساسھ تقنیة ملح منصھر، ومحطة قدرة شمسیة 
حراریة، وطریقة لتشغیل محطة القدرة الشمسیة الحراریة

(54)

12160187.6 - PCT/NL2013/050203 (31)

19.03.2012. - 19/03/2013 (32)

EP - NL (33)

Int.Cl.8-F 22 B  1/02;F 01 K  3/24 (51)

٢٠١٤١٠١٦١٨ (21) -22

١٣/١٠/٢٠١٤ (22)

THERMOWATT S.P.A - ITALY (71)

NERI Giampaolo-CAPITANELLI Claudio (72)

سمر احمد اللباد (74)

موصالت محسنة لمصباح المؤشر الخاص بمنظم حرارة (54)

AN2013U000093 - (31)

15.10.2013. - (32)

IT (33)

Int.Cl.8-G 05 D  23/02;F 24 H  9/20 (51)
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٢٠١٤١٠١٧٣٧ (21) -23

٣٠/١٠/٢٠١٤ (22)

NUOVO PIGNONE SRL - ITALY (71)

TOGNARELLI, Leonardo-BAGAGLI, Riccardo (72)

سونیا فائق فرج (74)

ترددي وطریقةضبط أزمنة فتح صمام یعمل بكامة وضاغط (54)

CO2012A000023  - PCT/EP2013/059060 (31)

02.05.2012. - 01/05/2013 (32)

IT – EP (33)

Int.Cl.8-F 16 K  31/52;F 04 B  39/10 (51)

٢٠١٤١١١٨٩٣ (21) -24

٢٤/١١/٢٠١٤ (22)

NOVARTIS AG  - SWITZERLAND (71)

BRYANT, Andrew-BUETTGEN, Heinrich-PAPST, Wolfgang-PICCI,
Marie

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

محقن (54)

12170628.7 - PCT/EP2013/061215 - (31)

01.06.2012. - 30.05.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/00;A 61 M  5/31;A 61 M  5/28 (51)
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٢٠١٤١٢٢٠٣٨ (21) -25

١٧/١٢/٢٠١٤ (22)

CASALE SA  - SWITZERLAND (71)

BEDETTI, Gianfranco (72)

اللبادأحمدسمر (74)

طریقھ وجھاز لتحبُّب سائل، وبالتحدید لتحبُّب الیوریا (54)

12172431.4  - PCT/EP2013/058083 (31)

18.06.2012. - 18/04/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 05 C  9/00;B 01 J  2/04 (51)

٢٠١٥٠٢٠١٧٣ (21) -26

٠١/٠٢/٢٠١٥ (22)

Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V. -
Germany

(71)

KASTNER, Thorsten-HERRE, Jürgen-PAULUS, Jouni-TERENTIV, Leon-
HELLMUTH, Oliver-FUCHS,HARALD

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

وحدة ترمیز، وحدة فك ترمیز، نظام و طریقة تستخدم مفھوم اإلشارات المتبقیة
من أجل التشفیر البارامتري للكائنات الصوتیة

(54)

61/681.730 - PCT/EP2013/057932- (31)

10.08.2012. -16.04.2013 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/008 (51)
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٢٠١٥٠٢٠٢٤٥ (21) -27

١٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

TESSELLATED GROUP, LLC  - United States Of America (71)

GALE, Gregory W (72)

خالد مجدى مختار حماده (74)

وسیلة لطي لوح من مادة لتكوین بنیة دعم (54)

-61/683,171- 61/682,702  - PCT/US2013/054813 - (31)

14.08.2012. - 13.08.2012.- 13.08.2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 21 D  5/00 (51)

٢٠١٥٠٢٠٢٩٩ (21) -28

٢٤/٠٢/٢٠١٥ (22)

THE PRODUCT MAKERS (AUSTRALIA) PTY LTD - Australia (71)

KANNAR, David -KITCHEN, Barry James-SPARROW, Lance-SZTO,
Gregory Yu Foo

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

طریقة النتاج مستخلص  مشتق من قصب السكر (54)

2012903726 - PCT/AU2013/000964  - (31)

28.08.2012. - 28.08.2013. - (32)

AU - AU (33)

Int.Cl.8-B 01 D  11/00 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٣٤٠ (21) -29

٠٤/٠٣/٢٠١٥ (22)

FORM 700 PTY LTD  - Australia (71)

ROSATI, Emilio (72)

سمر احمد اللباد   (74)

جھاز وطریقة لوضح لوح قائم لمبنى (54)

2012903915 - PCT/AU2013/001002 - (31)

07.09.2012. - 06.09.2013. - (32)

AU - AU (33)

Int.Cl.8-E 04 G  11/48;E 04 B  1/38 (51)

٢٠١٥٠٣٠٣٦٩ (21) -30

١١/٠٣/٢٠١٥ (22)

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE – CZECH REPUBLIC (71)

PAVEL, Fiala (72)

خالد مجدى مختار حماده (74)

عنصر شمسي یشتمل على رّنان لالستخدام في مجال الطاقة (54)

PV 2012-636 -PCT/CZ 2012/000105 - (31)

14.09.2012. -22.10.2012 (32)

CZ - CZ (33)

Int.Cl.8-H 01 L  31/052 (51)



17

٢٠١٥٠٣٠٤٤١ (21) -31

٢٤/٠٣/٢٠١٥ (22)

Defendi Italy S.R.L.- ITALY (71)

BESATI, Davide-DUGNANI, Massimo-PEDRETTI, Luca-TAPPA, Mauro-
VALZI, Giuseppe( deceased)

(72)

رزق ترزىناھد ودیع (74)

صمام ثرموستاتي (54)

MI2012A001633 - PCT/IB2013/059000 (31)

01.10.2012. -30.09.2013 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-F 23 N  5/14;F 23 N  5/02 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٧٤ (21) -32

١٥/٠٤/٢٠١٥ (22)

Unilever Plc – United Kingdom (71)

CHATTERJEE, Jaideep-GUPTA, Santosh Kumar-MATTATHIL
SUKUMARAN, Suma-RAMACHANDRAN, Rajeesh, Kumar

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

وسط مرشح یحتوي على ألیاف (54)

12190931.1- PCT/EP2013/071411 - (31)

01.11.2012. - 14.10.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/50 (51)



٢٠١٥٠٤٠٦٣٠ (21) -33

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED – United States Of America (71)

BHAMIDIPATI, PhaniKumar K-RAVEENDRAN, Vijayalakshmi R-
HUANG, Xiaolong   -WANG, Xiaodong  -JIANG, Hongyu

(72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة لنقل بیانات جھاز حاسوب ووحدة نظام صوتي مجسم بسیارة (54)

13/801,118 - 61/729,917  - 61/719,873  - PCT/US2013/066965 (31)

13.03.2013. -- 26.11.2012. -29.10.2012. -  25/10/2013 (32)

US  - US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  29/08 (51)

٢٠١٥٠٥٠٦٩٨ (21) -34

٠٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  – United States Of America (71)

DAMNJANOVIC, Jelena -WEI, Yongbin -GAAL, Peter (72)

اللبادأحمدسمر (74)

إرسال قنوات التحكم في وصلة صاعدة إلى عقد متعددة (54)

61/725,399  - 61/725,368 -14/076,907  -  PCT/US2013/069608 (31)

12.11.2012. - 12.11.2012. - 11.11.2013. - 12/11/2013 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)

18



19

٢٠١٥٠٥٠٧٠٥ (21) -35

٠٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - United States Of America (71)

MOHAN, Siddharth -KAPOOR, Rohit-SUN, Haitong -SAMBHWANI,
Sharad Deepak

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

جھاز وطرق إلدارة حركة معززة (54)

61/725,358  - 14/060,350 -PCT/US2013/066437 (31)

12.11.2012. - 22.10.2013. - 23/10/2013 (32)

US  - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  36/00 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٦٢ (21) -36

١٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES  - France

(71)

FLEURY, Gatien -BREGEARD, Etienne-CIGNA, Julien   -COUTURIER,
Raphaël

(72)

لبادالأحمد سمر  (74)

جھاز استقبال الطاقة الشمسیة لمحطة فرینل للطاقة الشمسیة المركزة یتضمن إطار مصنوع من مادة 
عازلة، وطریقة لتصنیعھ 

(54)

1203115  - PCT/FR2013/000295 (31)

20.11.2012. - 15/11/2013 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/07 (51)
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٢٠١٥٠٥٠٨٠٩ (21) -37

٢٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - United States Of America (71)

XU, Wentao -QIU, Gang-ZHOU, Xiaoming  -QURASHI, Farrukh -
ZHANG,XIAOPENG

(72)

اللبادأحمد سمر (74)

نظام وطریقة لضبط اتجاه الفیدیو الملتقط (54)

13/686,466 - PCT/US2013/069860 - (31)

27.11.2012. - 13.11.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  5/262;H 04 N  5/232 (51)

٢٠١٥٠٦٠٩١٦ (21) -38

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

مصر-كلیة الفنون التطبیقیة - ٢مصر -المركزالقومي للبحوث -١ (71)

أشرف على - منى محمود سالم -تامر فاروق دمحم على خلیفة - رى دعاء الجوھرى حنفى الجوھ
نرمین دمحم على دمحم- إلھام عبد الجواد حسن -الدسوقى شمعة 

(72)

نقطة اتصال براءات االختراع بالمركز (74)

ة القلب من التضخم للحیواناتطریقة لتصمیم و تشكیل و إنتاج شبكات نسجیة لتدعیم عضل (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  6/04 (51)
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٢٠١٥٠٦٠٩١٨ (21) -39

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

Nagaarjuna Shubho Green Technologies Private Limited  - INDIA (71)

DASGUPTA, Dhruva, Jyoti (72)

محمود بدران  (74)

اسب طینیة و مستحلباتعملیة لمعالجة نفط خام و رو (54)

2339/CHE/2012-PCT/IN2013/000764 - (31)

13.12.2012. - 11.12.2013. - (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/04 (51)

٢٠١٥٠٧١١٥٦ (21) -40

٢٢/٠٧/٢٠١٥ (22)

YU-FEN CHI - TAIWAN (71)

CHIH-KUANG HSING (72)

الولیلي محمود عادل  (74)

تغلیف توصیل كابل (54)

 - PCT/CN2013/070901 (31)

 - 23/01/2013 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-H 02 G  15/18;G 02 B  6/44 (51)
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٢٠١٥٠٨١٢٢٤ (21) -41

٠٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

ALPHA-E APS - DENMARK (71)

NIELSEN, Stig Kejser (72)

فاروق مبارك شادى (74)

تجمع وحدة شمسیة محسنة وطریقة لبناء ھذا التجمع (54)

PA 2013 70109  - PCT/DK2014/050038 (31)

26.02.2013. - 24/02/2014 (32)

DK - DK (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/14 (51)

٢٠١٥٠٩١٤٥٩ (21) -42

١٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC – United States Of America (71)

SATCHIVI, Norbert, M-ROTH, Joshua-PETKUS, Jeff-ECKELBARGER,
Joseph, D.-EPP, Jeffrey, B.-FISCHER, Lindsey, G.-LOWE, Christian, T.-
SIDDALL, Thomas, L.;-SCHMITZER, Paul, Richard;

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

-٤-بیریمیدین) حلقي غیر متجانس(-٢-أمینو- ٦بیكولینات و ) حلقي غیر متجانس(-٦-أمینو-٤
كربوكسیالت لمكافحة االعشاب الغیر مرغوب فیھا

(54)

 61 / 790,391 - PCT/US2014/024749 (31)

15.03.2013. - 12/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 D  401/04 (51)
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٢٠١٥١٠١٦٤٠ (21) -43

١١/١٠/٢٠١٥ (22)

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) - Sweden (71)

PARKVALL, Stefan-SORRENTINO, Stefano (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

طریقة وجھاز السلكي لتزوید اتصال جھاز بجھاز (54)

61/811,292 - PCT/SE2014/050447 (31)

12.04.2013. - 11/04/2014 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  76/02;H 04 W  72/04 (51)

٢٠١٥١١١٨٢٧ (21) -44

١٩/١١/٢٠١٥ (22)

1- NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  - JAPAN
2- VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE – FRANCE

(71)

MARTIN, Pierre Bernard-COLIN, Sébastien-MENCAGLIA, Xavier-
RUFFIN, Karine

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تجمیعة النتاج وصلة ملولبة لحفر و تشغیل آبار ھیدروكربونیة و الوصلة الملولبة الناتجة عنھا (54)

1354626 - PCT/EP2014/060472 (31)

23.05.2013. - 21/05/2014 (32)

FR- EP (33)

Int.Cl.8-E 21 B  17/042 (51)
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٢٠١٥١٢١٩٣٣ (21) -45

٠٨/١٢/٢٠١٥ (22)

PGS GEOPHYSICAL AS - NORWAY (71)

Stian Hegna-Tilman Kluver (72)

دمحم كامل مصطفى   (74)

ئم بین استجابات المستشعرات فى متدفقات عملیة  فصل المجاالت الموجیھ بناءا على معامل مال
متعددة المكونات

(54)

14/571.656 (31)

16.12.2014. (32)

US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/38;G 01 V  1/36 (51)

٢٠١٦٠١٠٠٥٥ (21) -46

١٣/٠١/٢٠١٦ (22)

1- NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  - JAPAN
2- VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE - FRANCE

(71)

MARTIN, Pierre-LEGRAND, Bruno-MOREAU, Régis (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تجمیعة إلنتاج وصلة لولبیة لحفر وتشغیل آبار الھیدروكربون، ووصلة لولبیة ناتجة (54)

1357082 - PCT/EP2014/064636 (31)

18.07.2013. - 08/07/2014 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-E 21 B  17/042;F 16 L  15/06;F 16 L  15/00 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٧٦ (21) -47

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

QUALCOMM INCORPORATED – United States Of America (71)

MERLIN, Simone-BARRIAC, Gwendolyn Denise-SAMPATH, Hemanth-
VERMANI, Sameer

(72)

سمر احمد اللباد (74)

طرق وجھاز لوصلة صاعدة متعددة المستخدمین  (54)

14/469,111 -61/871,269  - PCT/US2014/052839 (31)

28.08.2013. - 26.08.2014. - 27/08/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  74/08 (51)

٢٠١٦٠٣٠٣٣٣ (21) -48

٠١/٠٣/٢٠١٦ (22)

ALION ENERGY, INC – United States Of America (71)

FRENCH, Adam-HENNESSY, Kevin (72)

سمر احمد اللباد (74)

أنظمة، ومركبات، وطرق لصیانة مصفوفات أساسھا القضبان لوحدات فولطیة ضوئیة (54)

61/874,290  - PCT/US2014/053787 (31)

05.09.2013. - 03/09/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 08 B  1/00 (51)
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٢٠١٦٠٥٠٨٢٢ (21) -49

١٧/٠٥/٢٠١٦ (22)

مصر-أحمد على دمحم طراد  (71)

أحمد على دمحم طراد (72)

(74)

)PETD(جھاز التمرینات المیكانیكي لالطفال (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 C  5/14 (51)

٢٠١٦٠٦١٠٣٦ (21) -50

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

مصر-عوض ابراھیم أحمد -٢مصر-نیرة سمیر المصرى متولى  -١ (71)

عوض ابراھیم أحمد- ٢نیرة سمیر المصرى متولى -١ (72)

رهمكتب براءات االختراع جامعھ المنصو (74)

تحضیر وتوصیف بعض المواد النانونیھ الجدیدة ذات النشاط السطحى وفاعلیتھا و ثباتھا على بعض 
مستحضرات المبیدات الحشریة

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  7/00;A 01 N  25/02 (51)
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٢٠١٦٠٧١١٤٠ (21) -51

١٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

UNILEVER PLC – United Kingdom (71)

MAHAPATRA, Samiran-BARUWATI, Babita-SARKAR, Ayan-
SOMASUNDAR, Yogesh

(72)

ناھد ودیع رزق  (74)

طریقة لتعدیل الخصائص السطحیة لأللومینا (54)

14152046.0 - PCT/EP2015/050733 (31)

22.01.2014. - 16/01/2015 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  20/00 & C 09 C  1/40 & C 01 F  7/02 (51)

٢٠١٦٠٨١٣٥٢ (21) -52

١٥/٠٨/٢٠١٦ (22)

BAYER CROPSCIENCE AG - GERMANY (71)

FISCHER, Rüdiger-ALIG, Bernd-ILG, Kerstin-MALSAM, Olga-
GORGENS, Ulrich TURBERG, Andreas-LI, Jun-ZHERSH, Sergey-ARLT,
Alexander-

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

كعوامل للسیطرة على اآلفات) مخلط(أریل -٢مشتقات حلقة مخلقة ثنائیة متكاثفة مستبدلة على  (54)

14155372.7 - PCT/EP2015/052351 (31)

17.02.2014. - 05/02/2015 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/90;C 07 D  498/04;C 07 D  471/04 (51)
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٢٠١٦٠٨١٤٣٠ (21) -53

٢٥/٠٨/٢٠١٦ (22)

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. - JAPAN (71)

ARAI Hirokazu -NAKAJIMA Yukiko -IKEUCHI Toshihiro-SATO Atsushi (72)

سمر احمد اللباد (74)

تركیبة مادة كیمیائیة زراعیة لمعالجة أوراق النبات (54)

2014-039836  - PCT/JP2015/055348 (31)

28.02.2014. - 25/02/2015 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/12;A 01 N  25/28;A 01 N  25/26 (51)

٢٠١٦١٠١٧٦١ (21) -54

٢٦/١٠/٢٠١٦ (22)

مصر-د المجید أبو زید نادیة عب (71)

نادیة عبد المجید أبو زید  (72)

(74)

طریقھ النتاج مش فى صورة جافة لتجنب اصابتة بذبابة الجبن (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 C  19/09 (51)
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بیـــــــــــان
٢٠١٨بالبراءات الصادرة خالل شھر سبتمبر 



30

٢٨٨٩٦ (11) -1

٢٠١٥١٢١٩٧٨ (21)

١٥/١٢/٢٠١٥ (22)

المركز القومى للبحوث

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

(71)

سید قناوى حامد ابراھیم- دمحم لطفى حسن دمحم (72)

(73)

منى دمحم فرید- منى دمحم - ماجده محسب السید -دمحم زكریا فیھم (74)

طریقة لتحضیر انابیب نانومتریة من االلومینا عالیة النقاء المحملة على قوالب من الھالم الھوائي 
اللیاف السلیولوز النانومتریة

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 08 B  15/04;B 32 B  5/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٩٧ (11) -2

٢٠١٣٠٥٠٧٨٩ (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٣ (22)

محمود عبد اللطیف محمود دمحم

مصر-١١٢٣١القاھره رمز بریدى - روض الفرج- شارع جزیره بدران ٨١

(71)

محمود عبد اللطیف محمود دمحم (72)

(73)

(74)

مفتاح كھربائى اوتوماتیكى لتشغیل طلمبات المیاه وفصلھا لمال الخزانات العلویھ ویعمل بدون عوامھ 
.لخزان ومحرك الطلمبھ كھربائیھ وبدون اى وصالت كھربائیھ بین ا

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 04 D  15/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٨٩٨ (11) -3

٢٠١٤١٢١٩٩١ (21)

١٠/١٢/٢٠١٤ (22)

سعد فتح هللا احمد ابو - دمحم احمد صباح-محمود احمد االمام دمحم-جامعھ االسكندریھكلیھ الزراعھ 
سلیمان نصیف سلیمان-زید

مصر -الشاطبى-كلیھ الزراعھ - الدور االرضى قسم علوم وتكنولوجیا االلبان  

(71)

سلیمان نصیف سلیمان-سعد فتح هللا احمد ابو زید-دمحم احمد صباح-محمود احمد االمام دمحم (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

الة لحصاد وتنظیف بذور محصول الھوھوبا (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8- A 01 D  46/28; A 47 L  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٨٩٩ (11) -4

٢٠١٤٠٦٠٩٧١ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث

مصر-الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

(71)

ھبھ عبد هللا دمحم عبد هللا-الھام ابو الفتوح الزناتي (72)

(73)

منى دمحم فرید - امال یوسف-ماجده محسب  (74)

وحدة تحتوي على مفاعل میكروني النتاج استرات عضویة عالیة النقاء (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٩٠٠ (11) -5

٢٠١٢٠٥٠٨٧٧ (21)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (22)

احمد دمحم عبدهللا ابو الوفا

-دمنھور البحیرة شارع صالح الدین أمام مسجد سیدي أبو السعود منزل المرحوم دمحم أبوا لوفا
مصر

(71)

احمد دمحم عبدهللا ابو الوفا (72)

(73)

(74)

جھاز وقائي (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 47 B  88/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٠١ (11) -6

٢٠١٢٠٥٠٨٥٤ (21)

١٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفي

مصر-القاھره-الملك الصالح-ارض السادات-ش الزبیر بن العوام١٣

(71)

د حافظ مصطفيھبھ الرحمن احم (72)

(73)

(74)

طریقھ التعریض غیر المباشر لمعالجھ االلیاف القصیره والمواد النانومتریھ والمیكرو متریھ باللیزر (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 82 Y  40/00;B 82 Y  30/00 (51)

سنة٢٠: دة الحمایةم
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٢٨٩٠٢ (11) -7

٢٠١٥٠٩١٥٧٣ (21)

٢٢/٠٩/٢٠١٥ (22)

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ

-شارع القصر العیني، القاھره١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ 
مصر

(71)

ایمان دمحم دمحم السید-حسن شكرى حسن احمد-مروه فاروق محمود القاضى (72)

(73)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

مبادل كاتیوني مغناطیسي من الزركونیوم تنجستو فانیدات اللیفي النانومتري المحمل بالمجناتیت 
وطریقة لتحضیره لمعالجة میاة الصرف الصناعي

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 22 C  16/00;C 22 C  27/02;C 22 C  38/14;C 22 C  38/12;C 22 C
38/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٠٣ (11) -8

٢٠١٥٠٤٠٥٠٤ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ

, شارع القصر العیني، القاھره١٠١اره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ مبنى وز
مصر

(71)

دمحم احمد الجمیل احمد (72)

(73)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

مباشر التشغیل و سریع اإلنتقال بین وضعي تشغیلھ٢/٣صمام تحكم توجیھى ھیدرولیكي  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 16 K  11/00;F 15 B  13/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٠٤ (11) -9

٢٠١٤٠٥٠٨٢٧ D1 (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

اسكو كوربوراشن

الوالیات المتحدة االمریكیة - ٢٥٧٨- ٩٧٢١٠بورتالند أور , تي اتش افینیو ٢٥و ان دبلی٢١٤١

(71)

-دي , ولیام , روسي -.بي, ملیكل  , روسكا -ام , دونالد , كونكلین -ایھ , كریستوفر , جونستون 
اس, كیفن , ستانجیالند

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ھتراءقفل لعضو مانع لإل (54)

                                  61/563,448 -61/720,928  - PCT/US2012/065689 (31)

23.11.2011. - 31.10.2012. - 16/11/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٠٥ (11) -10

٢٠١٤٠٥٠٨٢٧ (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

اسكو كوربوراشن

المدینة اوه ار - امریكا ٢٥٧٨-٩٧٢١٠اوه ار . بورتالند . تي اتش افینیو ٢٥ان دبلیو ٢١٤١
الوالیات المتحدة االمریكیة-٢٥٧٨- ٩٧٢١٠: ب . ص 

(71)

-روسي، ولیام، دي-جونستون، كریستوفر، ایھ-ستانجیالند، كیفن، اس- كونكلین، دونالد، ام
.روسكا، مایكل، بي

(72)

(73)

سمر اللباد (74)

مجموعة مانعة لإلھتراء (54)

                                  61/563,448 -61/720,928  - PCT/US2012/065689 (31)

23.11.2011. - 31.10.2012. - 16/11/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٠٦ (11) -11

٢٠١٥٠٩١٤٢٤ (21)

٠٧/٠٩/٢٠١٥ (22)

كي جي .سي او & ریفراكتوري اینتیلیكتیوال بروبیرتي جي ام بي اتش 

كیرجستان, ویین  ١١٠٠- ایھ١١وینیربیرج سترابي 

(71)

كیري   , سیرفوس - الكسندر , مارانیتش -ساره   , كوھلیر  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

الجزء السفلي لمغرفة، ومغرفة (54)

                                  13165484.0  - PCT/EP2014/055083 (31)

26.04.2013. - 14/03/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٠٧ (11) -12

٢٠١٣٠٦١١٠٠ (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

أیھ. بي. ایني   أس

ایطالیا-رومي ٠٠١٤٤- أي ١بیزالي ماتي، 

(71)

اندریوسسل ، باولو- دي اي رینزو ، دومینیكو انطونیو (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

جھاز فصل التحام لخلیط أطوار غیر قابلة لالمتزاج ذي كثافة ُمحددة (54)

                                  MI2010A 002450  - PCT/EP2011/074194 (31)

29.12.2010. - 28/12/2011 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  17/02;E 21 B  43/34;C 10 G  33/06;B 01 D  17/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٩٠٨ (11) -13

٢٠١٣٠٦١٠٩٩ (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

شركة مساھمھ ایطالیة- .  أیھ. بي. ایني   أس

اإیطالی-٠٠١٤٤- أي ١: ب . رومي ص : ایطالیا المدینة  - رومي ٠٠١٤٤- أي ١بیزالي ماتي، 

(71)

اندریوسسل ، باولو- دي اي رینزو ، دومینیكو انطونیو (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

فصل اثنین من األطوار القابلة لالمتزاج بالمائع لالستخدام في تطبیقات أسفل البئر (54)

                                  MI2010A 002451 - PCT/EP2011/074190 (31)

29.12.2010. - 28/12/2011 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  17/02;E 21 B  43/34;C 10 G  33/06;B 01 D  17/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٠٩ (11) -14

٢٠١٥٠٢٠٢٤٨ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

ایندیوستریال كوربوراشین ان بي اوه ماشینوسترویناجوینت استوك كومباني میلیتاري 

روسیا االتحادیة, ١٤٣٩٦٦, .ریوتوف موسكوفسكایا اوبي ٣٣, جاجارینا 

(71)

الیكیاندر , الفرینوف - فیاتشیسالف ایفانوفتش , مارتینوف -الیكساندر  جورجفیتش, لیونوف 
, سافین-فالیمیر بیتروفیتش , انوف ایف-میكسایل سیرجیفیتش , بیتشكوف - نیكوالیفیتش  
, بولشاكوف -میخائیل فالینتینوفیتش , بولشاكوف - اندریا نیكوالیفیتش , ستراكھوف-دیلشاتوفیتش  

, ایاتكیك- میوراد دیلشاتوفیتش , سافین -فالدیمیربیتروفیتش , ایفانوف-میخائیل فالینتینوفیتش 
, سفیرین-ایلیا الكسندروفیتش, ایفانوف-جورجفیتش, يسیرج, میلوتشینكو -فالدیمیر سامیولوفیتش
, سوركوف -فالدیمیر اناتولفیتش, اوجنیف - رومان اندریفیتش, بیتیوخوف- نیكوالي استیبانوفیتش 
دیمتري میكسایلوفیتش 

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

حجره امامیھ لمركبھ ھوائیھ (54)

                                  2012134714 - PCT/RU2013/000126 (31)

15.08.2012. - 15/02/2013 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-F 42 B  15/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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30

٢٨٩١٠ (11) -15

٢٠١٥٠٦٠٩١٩ (21)

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

د كوالكوم اینكوربوراتی

-٩٢١٢١سي ایھ , موري ھوسي  دریفي سان دیجو ٥٧٧٥انترناشونال اي بي ادمینتستراشن 
الوالیات المتحدة االمریكیة, المدینة١٧١٤

(71)

, اكیوال -سي-جین, كو - سیشجیري, كریشنامورتي - زھیجي , اكسونج - ھسیانج  -اي, لین 
دیسونج, زھاو - ھیواي كیفین ھسي , وانج -لیانج, زھاو -براشانث

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لخفض فقد أثر الھوائيRFICتصمیم دائرة  (54)

                                  13/712,607-PCT/US2013/074823 (31)

12.12.2012. - 12.12.2013. (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B H04B 1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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31

٢٨٩١١ (11) -16

٢٠١٦٠١٠١٤١ (21)

٢٧/٠١/٢٠١٦ (22)

كي جي  . سي اوه & ریفراكتوري اینتیلیكتول بروبیرتي حي ام بي اتش 

النمسا, وین١١٠٠-ایھ ١١وینیربیرجسترابي 

(71)

ساره, كوھلیر -جیرنوت, ھاكل -جیرنوت  , لیكیش  (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

حشوة ارتطام خزفیة مقاومة للحریق (54)

                                  13189666.4  - PCT/EP2014/064230 (31)

22.10.2013. - 03/07/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/00 (51)

سنة٢٠: لحمایةمدة ا

٢٨٩١٢ (11) -17

٢٠١٥١١١٧٥٧ (21)

٠٥/١١/٢٠١٥ (22)

كاسالي اس ایھ 

سویسرا, لیجانو ٦٩٠٠-سي اتش ٦فیا جیلیو بوكوبیلي 

(71)

ایرمانو , فیلیبي -رافایلي   , اوستینو  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

بدرجة حرارة إزاحة عالیة ومعدل بخار إلى كربون منخفضعملیة إلنتاج غاز تخلیق األمونیا  (54)

                                  13167211.5 - PCT/EP2014/059055 (31)

10.05.2013. - 05/05/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/02;C 01 B  3/48;C 01 B  3/38 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
42



٢٨٩١٣ (11) -18

٢٠١٤٠١٠٠٩١ (21)

٢١/٠١/٢٠١٤ (22)

بیجن جینجدونج شانجك انفورمشن تكنولوجى كو ، لیمتد

، ذى فورث دیستریكت اوف ویست سدار ١١الدور الرابع ، بلدنج رقم -ذى ویسترن االول 
بى (، الصین ١٠٠١٩٥، ھیدیان دیستریكت ، بیجن ، ٦٥كریتیف بارك ، اكسینجشیكو روود رقم 

الصین, )سى. ار . 

(71)

لیو، جونیو-لیو، یوانھونج-لیو، زیاوفى-تان، یاوھوا (72)

(73)

محمود رجائى الدقى (74)

طریقة و نظام لعرض نتیجة البحث عن سلعھ  (54)

                                  201110205665.2 - PCT/CN2012/076996 (31)

21.07.2011. - 15/06/2012 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-G 06 F  14/30 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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33

٢٨٩١٤ (11) -19

٢٠١١٠٩١٥٥٠ (21)

١٨/٠٩/٢٠١١ (22)

، انكان تى تى دوكومو

الیابان, ١٠٠-٦١٥٠طوكیو , و-شیودا, شوم-٢ناجاتاشو , ١١- ١

(71)

تاوكا، ھایدیكازو-كیشیاما، یوشیھیدا-سواھاشى، مامورو (72)

(73)

محمود رجائى الدقى (74)

جھاز محطھ قاعده رادیو وجھاز محطھ محمول و طریقھ لالتصال الالسلكى (54)

                                  2009-063594 - PCT/JP2010/054397 (31)

16.03.2009. - 16/03/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 J  1/00;H 04 W  6/28;H 04 J  99/00;H 04 J  11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩١٥ (11) -20

٢٠١١٠٩١٥٥٠ (21)

١٨/٠٩/٢٠١١ (22)

ان تى تى دوكومو ، انك

الیابان, ١٠٠-٦١٥٠طوكیو , و-داشیو, شوم-٢ناجاتاشو , ١١- ١

(71)

سواھاشى، مامورو- تاوكا، ھایدیكازو  -كیشیاما، یوشیھیدا   (72)

(73)

(74)

جھاز محطھ قاعده رادیو وجھاز محطھ محمول و طریقھ لالتصال الالسلكى (54)

                                   2009-063594 - PCT/JP2010/054397 (31)

16.03.2009 - 16/03/2007 (32)

 JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 J  11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩١٦ (11) -21

٢٠١٥٠٥٠٧٨٨ (21)

٢٠/٠٥/٢٠١٥ (22)

شركة امریكیة-كوالكوم انكوربوراتید 

یات المتحدة االمریكیةالوال- ٩٢١٢١مورھاوس دریف ساندیاجو سى ایھ ٥٧٧٥

(71)

جورج  , تشیریان  (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

ارتباط سریع واستمرار في العنوان لتسلیم بین نقاط وصول غیر مدارة (54)

                                  14/090,789 -61/730,432  - PCT/US2013/072134 (31)

26.11.2013. - 27.11.2012. - 27/11/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  12/06;H 04 W  36/34;H 04 W  36/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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35

٢٨٩١٧ (11) -22

٢٠١٥٠٦٠٨٥٣ (21)

٠٢/٠٦/٢٠١٥ (22)

كوالكوم اینكوربوراتید

, ٩٢١٢١كالیفورنیا , موري ھوس دریفي سان دیجو ٥٧٧٥نال أي بي ادمینستراشن انترناشو
الوالیات المتحدة االمریكیة

(71)

مورالي بي , بھارادواج -فھد اي  , زاوایدیھ  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

أجھزة وطرق لإلتاحة الدینامیكیة لوظائف جھاز اتصال السلكي (54)

                                  13/692,107-PCT/US2013/071736 - (31)

03.12.2012. - 25.11.2013. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  4/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩١٨ (11) -23

٢٠١٥١١١٧٧٨ (21)

١٠/١١/٢٠١٥ (22)

ل إل إل سىتوماس آند بتس إنترناشیونا

الوالیات المتحدة األمریكیة١٩٨٠٩ویلمنجتون ، دیالور ٦٧سیلفرساید رود ، سویت ٥٠١

(71)

بورجستروم. آالن دى -سیبنس. الرى إن  (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

وصلة تأریض آللیة موصل كھربائي (54)

62/080,496 (31)

17.11.2014. (32)

US (33)

Int.Cl.8-H 02 G  9/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩١٩ (11) -24

٢٠١٥٠٩١٤١٤ (21)

٠٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

جوزیھ مانویل , شانتشیز دي ال كریز 

أسبانیا, كاستیلدیفیلز بارشیلونا  ٠٨٨٦٠-اي٣٠٨افینیدا 

(71)

جوزیھ مانویل  , دي ال كریز شانتشیز  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

حاجز حمایة واقي للطرق (54)

                                  P201330308 - PCT/ES2013/070815 (31)

05.03.2013. - 25/11/2013 (32)

ES - ES (33)

Int.Cl.8-E 01 F  9/03 (51)

سنة٢٠: لحمایةمدة ا

٢٨٩٢٠ (11) -25

٢٠٠٦١٠٠٥٥٩ (21)

١٨/١٠/٢٠٠٦ (22)

فكریة احمد فتحي قاسم/ عمر محمود عطیھ الراوى 

العراق, -, القاھرة- شارع متحف المنیل ٨٤/ المعادى الجدیدة - شارع الجزائر 

(71)

عمر محمود عطیھ الراوى- فكریة احمد فتحي قاسم (72)

(73)

(74)

طریقة  لتصنیع فوسفات الیوریا  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)
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مانشین المانیا٨٠٦٨٦سي و٢٧ھانزاسترابي 

(71)

رھیلمیث اولیف-ترینتف لیون-ھیري جارجین- كاستنر ثورسیتین (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز وطریقھ لفك ترمیز الكائنات الصوتیھ المشفره بشكل عام والمرسلھ عبر المكان فى حاالت 
دمج القنوات الصوتیھ متعدده وتحسین ناتج اختالطھا

(54)

                                  PCT/EP2013/066405-61/679.404 - (31)

05.08.2013. - 03.08.2012. - (32)

EP - US (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/008 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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52

٢٨٩٤٤ (11) -49

٢٠١٦٠١٠١٥٥ (21)

٣١/٠١/٢٠١٦ (22)

انجینیرینج-ایھ كیھ ام اى

, ١١٥٠٣٥: ب . ة  االتحاد الروسي  المدینة   موسكو  ص الدول١، ص ١٣شارع بیانتسكیا، 
روسیا االتحادیة

(71)

توشینسكي، جورجي إلیتش (72)

(73)

عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

طریقة خزن طویل األجل للوقود النووي المستنفد (54)

                                  2013135672  - PCT/RU2014/000169 (31)

31.07.2013. - 19/03/2014 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-G 21 F  9/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٤٥ (11) -50

٢٠١٣١١١٧٤٩ (21)

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

ة االمریكیةالوالیات المتحد-٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

ثوماس ، أنثوني-بیري ، كیفین ، جیھ (72)

(73)

(74)

جھاز لتشغیل صمامات عن بعد وطریقة لتنفیذ ذلك (54)

                                  13/173,541  - PCT/US2012/042707 (31)

30.06.2011. - 15/06/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/16;E 21 B  34/16;E 21 B  34/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٤٦ (11) -51

٢٠١٢٠٣٠٤٥٢ (21)

١٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة االمریكیة-٤٧٤٠- ٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص:

(71)

جونسون میكائیل اتش-ریتشارد بینیت ام (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام و جھاز لفحص بئر شامال طبقھ رغویھ (54)

                                  12/567,166 - PCT/US2010/050226 (31)

25.09.2009. - 24/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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54

٢٨٩٤٧ (11) -52

٢٠١٥٠٦٠٨٧٥ (21)

٠٤/٠٦/٢٠١٥ (22)

العامرى موسى عیسى

االمارات العربیة المتحدة, ، دبي١٤٤٢٧الریم تاور مكتوم ستریت، ص ب 

(71)

العامري ، موسي عیسي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

نظام لتوفیر الوصول إلى اإلنترنت (54)

                                  P1243/2012-PCT/IB2013/056211 -
PCT/IB2013/060590

(31)

04.12.2012. - 29.07.2013. - 03/12/2013 (32)

IB - AE - IB (33)

Int.Cl.8-H 04 M  11/06;H 04 L  12/28 (51)

سنة٢٠: دة الحمایةم
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55

٢٨٩٤٨ (11) -53

٢٠١٥٠٨١٢٦٨ (21)

١٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

أ.بى.لوناتى إس

ایطالیا - بریشا ٢٥١٢٤-،  إ٣فیا فرانشیسكو لوناتى

(71)

لوناتى،  فاوستو-لوناتى،  تیبیرویو-لوناتى، إتورى (72)

(73)

اتھ ھارونماجده  شح (74)

طریقة للقیام بالغلق االوتومى للطرف المحورى لمنتج مصنع أنبوبیا و إلزالتھ مقلوبا و جھاز للقیام 
بھذه الطریقة

(54)

                                  MI2013A000296 - PCT/EP2014/053720 (31)

28.02.2013. - 26/02/2014 (32)

IT – EP (33)

Int.Cl.8-D 05 B  23/00;D 04 B  15/92 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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67

بیــــــان
ركةــــــل اسم الشــــــبتعدی



68

(21)2007020092 -1

(22)٢١/٠٢/٢٠٠٧

كیمبردج انتیبودى تكنولوجى لیمتد-٢ویــث- ١(71)

حسان حسن–نور وشركاه بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه (74)

ا      االدمى واستخداماتھ٢٢- ILاالجسام المضاده لـ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كیمبردج انتیبودى تكنولوجى لیمتد- ٢ویــث-١:مـــن
مید لمیون لیمتد-٢ویــث- ١:الـــى

12/09/2018 :بـتاریخ

(21)2006010016 -2

(22)٠٨/٠١/٢٠٠٦

ب همیدیون دیاجنوستكس ج م (71)

وكیل براءات-ھدى عبد الھادى (74)

جھاز وطریقة للقیام المتزامن بتحدید فصیلة الدم ، التأكید بالمقارنة لمصل الدم واختبار الكشف عن (54)
الجسم المضاد 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میدیون دیاجنوستكس ج م ب ه:مـــن
یدیون جریفولس دیاجنوستكس ایھ جىم:الـــى

19/09/2018 :بـتاریخ



69

(21)2005040200 -3

(22)١٩/٠٤/٢٠٠٥

شركة سویسریة مساھمة-ایھ بي بي تیكنولوجي ایھ جي  (71)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ (74)

از مفاتیح للغاز معزولة جھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة سویسریة مساھمة- ایھ بي بي تیكنولوجي ایھ جي  :مـــن
ایھ بي بي شوایز ایھ جى :الـــى

10/09/2018 :بـتاریخ

(21)2006111110 -4

(22)٢١/١١/٢٠٠٦

اس.كیدا نیكومید ایة تا(71)

ھدى سراج الدین (74)

حبیبات تتضمن مركب یحتوى على الكلسیوم وكحول السكر(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس.تاكیدا نیكومید ایة :مـــن
تاكیدا ایھ اس    :الـــى

16/09/2018 :بـتاریخ



70

(21)2007080851 -5

(22)١٤/٠٨/٢٠٠٧

فیسوفیوس كروسیبلى كومبانى-٢فسیوفیوس جروب اس ایة- ١(71)

سمر احمد اللباد(74)

دلفین خزفى ناقل ذو اغطیھ معدنیھ طرفیھ وتجمیعھ لھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فیسوفیوس كروسیبلى كومبانى- ٢اس ایةفسیوفیوس جروب-١:مـــن
فیزوفیوس یو اس ایھ كوربورایشن:الـــى

10/09/2018 :بـتاریخ

(21)2011061083 -6

(22)٢٢/٠٦/٢٠١١

لیمتد) بتى ( موبایل مونى س ا (71)

محمود رجائى الدقى(74)

المالیھطریقھ و نظام لتامین الصفقات (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لیمتد) بتى ( موبایل مونى س ا :مـــن
لیمتد) بروبریتارى(اولینو :الـــى

20/09/2018 :بـتاریخ



71

(21)2012010015 -7

(22)٠٣/٠١/٢٠١٢

دمحم على عبد المجید المقطف(71)

دمحم احمد ابراھیم دمحم(74)

جھاز ضبط الخروج من مكعبات البدء(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم على عبد المجید المقطف:مـــن
جامعة االسكندریھ :الـــى

دمحم علي عبد المجید المقطف 
19/09/2018 :بـتاریخ

(21)2013121977 -8

(22)٢٥/١٢/٢٠١٣

انھبركس ال ال سي(71)

سمراحمد اللباد(74)

بولي بتبیدات اندماج من نوع سیربین وطرق الستخدامھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
انھبركس ال ال سي:مـــن
انھبركس ال بي:الـــى

09/09/2018 :تاریخبـ



72

(21)2017122217 -9

(22)٢٨/١٢/٢٠١٧

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

و الھواء الى طاقة عن طریق المادة الكیمیائیة و الجھاز بأقل ) CO2(تحویل ثانى اكسید الكربون (54)
تكلفة ممكنة فى العالم 

ل اسم الشركةتعدی:التقریر القانونى
دمحم حسین عفیفى حسن:مـــن
السید متولى أبو زید- ٣عبد هللا محمود عبد المقصود- ٢دمحم حسین عفیفى حسن- ١:الـــى

06/09/2018 :بـتاریخ

(21)2018020304 -28

(22)٢٠/٠٢/٢٠١٨

دمحم حسین عفیفى حسن(71)

(74)

نع الى طاقة كھربائیة او طاقة ااو اى عوادم منبعثة من المصا) CO2(تحویل ثانى اكسید الكربون (54)
حراریة عن طریق استخدام جھاز االختراع و ذلك للوصول الى بیئة نظیفة خالیة من التلوث الفادة مصر و 

العالم كلھ 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
حسین عفیفى حسندمحم:مـــن
السید متولى متولى أبو زید - ٣عبد هللا محمود عبد المقصود- ٢دمحم حسین عفیفى حسن- ١:الـــى

سالمھ
25/09/2018 :بـتاریخ



73

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



74

2009111684 (21) -1

١٧/١١/٢٠٠٩ (22)

نوفارتیس ایھ جى

سویسرا-بازل ٤٠٥٦سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

(71)

قھتركیبھ طویلھ المفعول تحتوى على مشتقات سوماتوستاتین فى جسیمات دقی (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2016030360 (21) -2

٠٢/٠٣/٢٠١٦ (22)

ثناء دمحم عبد المعز حسن

مصر, الفیوم/ مركز إطسا –منیة الحیط 

(71)

السریر الحاجز (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2016101640 (21) -3

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

ثناء دمحم عبد المعز حسن

مصر, الفیوم/ مركز إطسا –منیة الحیط 

(71)

قلم رقّام (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى



75

بیان
كأن لم تكنبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا 



76

2014050824 (21) -1

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

كوردسا جلوبال اندیستریال ابلیك في اي كورد بیزي صانایا في اي تیكریت  أنونیم سیركتي

تركیا-, كوكیلي٤١٣١٠ازمیت ٩٠الیكاھیا فاتیح ماھلیسي صانایا كادیسي ان او 

(71)

طریقھ انتاج ماده مركبھ (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

اد مصروفات الفحصسد

2015030468 (21) -2

٢٩/٠٣/٢٠١٥ (22)

یونیلیفیر بي ال سي

١٠٠یونیلفیر ھوس ٤١٤٢٤ایة كومباني ریجسترد  ان انجلند اند ویلز اندر كومباني ان او 
بریطانیا, دي واي٠واي ٤فیكتوریا امبانكمنت لندن جریتر لندن اي سي 

(71)

یع كیسعملیة لتصن (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص



77

2015040490 (21) -3

٠١/٠٤/٢٠١٥ (22)

یرسیتى أوف نیو چیرسى?ستیت یوني?راتجرز ، ذى 

سومرست ستریت ، نیو برانسویك ، ٨٣أولد كویینز ، 
.،  الوالیات المتحدة األمریكیة ٨٩٠١- ١٢٨١ن چى -
الوالیات المتحدة االمریكیة, 

(71)

رى المائىمركبات لتشكیل بادئھ وطرق النقل لتلبید الطور السائل الحرا (54)

سونیا فائق فرج (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017111843 (21) -4

٠٦/١١/٢٠١٧ (22)

ذا چیلیت كومباني إل إل سي

إي، وان چیلیت بارك، بوسطن، ٣-لیجال باتنت دیبارتمنت/ینج ھیدكوارترز، أي بي?ورلد شا
الوالیات المتحدة االمریكیة, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٠٢١٢٧ماساتشوستس 

(71)

.خرطوشة ماكینة حالقة (54)

عمرو الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



78

2017111974 (21) -5

٢٨/١١/٢٠١٧ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –جز ال ال سي جي بي سي بي أي بي ھولدین

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٣٠٣٠٣جورجي , اتالنتا .اي .ان , بیاتشتري ستریت ١٣٣

(71)

رقائق ماصة لینة، وأنسجة لھیكلة تلك الرقائق، وطرق لتصنیعھا (54)

سمر أحمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



79

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



80

(21)2009101586 -1

(22)٢٦/١٠/٢٠٠٩

ایلى لیلى اند كومبانى(71)

-, االمریكیھان  الوالیات المتحده ٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر  مدینھ اندیانا بولیس والیھ اندیانا 
الوالیات المتحدة االمریكیة

CXCR4مضادات مستقبالت السیكلو بیبتید (54)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

(21)2014030351 -2

(22)٠٩/٠٣/٢٠١٤

كوینسل أوف ساینتیفیك أند اندستریال ریسیرش(71)

الھند١١٠٠٠١انوساندھان بھاوان، رافى مارج، نیودیلھى 

طریقة لتحضیر تكوینات ملح طبیعیة للوقایة والتحصین المعدني إلستبدال ماء البحر (54)

وجدى نبیھ عزیز(74)

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

(21)2014040608 -3

(22)١٦/٠٤/٢٠١٤

دمحم ھاشم مرسي حریره(71)

مصر-٤٤٦٩٤: ب . شلشلمون شرقیھ ص 

الحدیقة البسیطة(54)

دمحم ھاشم مرسي حریره(74)

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



81

(21)2014040684 -4

(22)٢٩/٠٤/٢٠١٤

بایر انتلیكشوال بروبرتي جي ام بي اتش(71)

المانیا-٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ - نوبل- الفره: ب . مونھایم ص 

مركبات لھا نشاط مبید للدیدان الخیطیھ(54)

شادى فاروق مبارك (74)

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

(21)2014050763 -5

(22)١٣/٠٥/٢٠١٤

بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش(71)

المانیا- , ٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -نوبل-الفرد: ب . المانیا   المدینة  مونھایم ص 

جھاز للترشیح، التجفیف والتخزین(54)

شادى فاروق مبارك (74)

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

(21)2014061033 -6

(22)٢٢/٠٦/٢٠١٤

احمد دمحم عبد الوھاب ابراھیم(71)

مصر- , المنیا-بني مزار  - أبو حرب البحریة  

جھاز قیاس سرعة رد الفعل لالعبي الكونغ فو(54)

احمد دمحم عبد الوھاب ابراھیم(74)

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



82

(21)2014061092 -7

(22)٢٦/٠٦/٢٠١٤

شركھ مساھمھ ایطالیھ-.ایھ.بي.بیتا رینیوابلیس  اس(71)

إیطالیا-, )ایطالیا) (الیساندریا(تورتونا  ١٥٠٥٧-یھا١١سترادا ریبروككا،  

عملیھ نقع اولي محسنھ لتحویل الكتلھ الحیویھ(54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2014081243 -8

(22)٠٣/٠٨/٢٠١٤

عادل الدنقالوى سید الدنقالوى(71)

مصر- , قنــــا- نجع حمادى  -ھـــــو  - حارة الدنقالوى  -ش القنطرة٤٦

اقة الشمسیة والطاقة المخزنة مروحة كھربیة تعمل بالتیار المستمر المقوم والتیار المستمد من الط(54)
بالبطاریات

(74)

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

(21)2014091475 -9

(22)١٧/٠٩/٢٠١٤

ھنســلى ایندستریز انـــك(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة٧٥٢٢٩جو فیلد رواد، داالس، تكساس٢١٠٨

تثبیت مقرن  لشفة الدلو(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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



83

(21)2014101725 -10

(22)٢٩/١٠/٢٠١٤

داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركة محدودة المسئولیة(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

تركیبات جاذبة للحشرات و مكافحة الحشرات(54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

(21)2014101732 -11

(22)٢٩/١٠/٢٠١٤

تزینغ تشیوان وانغ(71)

، جمھوریھ كوریا٨٧٣- ١٠٠غو، سیئول - غا، جونغ١دونغ -، ھوھیون  ٦-١٤٧

جھاز تسخین وتولید قدره باستخدام الطاقھ الشمسیھ(54)

شركة سماس للملكیة الفكریة(74)

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

(21)2014111757 -12

(22)٠٣/١١/٢٠١٤

اشرف احمد محمود احمد(71)

مصر-, الفیوم قحافة شارع  القاھرة بجوار ورشة عاشور

الكھرباء وسد لتطھیر البحار وتحلیل الماء المالح الى عذب سد لتولید(54)

(74)

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



84

(21)2015030344 -13

(22)٠٤/٠٣/٢٠١٥

سید احمد دمحم السید احمد(71)

مصر, األقصر  –القرنة –البعیرات 

االرضبطنمنالماءالستخراجللحركھناقل(54)

احمد امین دمحم طایع(74)

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

(21)2015050710 -14

(22)١٠/٠٥/٢٠١٥

جاسر عادل دمحم فتحى احمد(71)

مصر, جامعة الفیوم–نقطة إتصال مكتب براءات االختراع 

. الحیاةدائرة كھربائیة لتشغیل السیارة الكھربیة مدى (54)

جامعة الفیوم–نقطة إتصال مكتب براءات االختراع (74)

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

(21)2015060932 -15

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٥

ال. ار . نوفو بیجنون اس (71)

فلورانس ، ایطالیا٥٠١٢٧، ٢فیا فبیلیس ماتیكى 

طریقة لموازنة قوة الدفع، توربین ومحرك توربیني(54)

عمرو الدیب (74)

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



85

(21)2015060933 -16

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٥

ال ، شركة مساھمة. ار . نوفو بیجنون اس (71)

فلورانس ، ایطالیا ٥٠١٢٧- ، اي٢فیا فیلیس ماتیكى 

ینھ توربو مكافئھ و طریقھ تصنیع شفره توربینھشفره ماكینھ توربو، ماك(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2015081242 -17

(22)١١/٠٨/٢٠١٥

ذى جیلیت كومبانى(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-٠٢١٩٩برونتشیال تاور بیلدینج ، بوسطن ، ماساشوستس 

.شفرة حالقة للحالقة الرطبة(54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

(21)2015081253 -18

(22)١٣/٠٨/٢٠١٥

ذى جیلیت كومبانى(71)

، الوالیات المتحدة٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , اى وان جیلیت بارك ٣- بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
االمریكیة

شفرة حالقة لھا عضوي انزالق تتمحور حول محور فردي (54)

عمرو الدیب (74)

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



86

(21)2015081352 -19

(22)٣٠/٠٨/٢٠١٥

زیاد دمحم الخولى (71)

مصر, الطابق الخامس–عماره برج ماس - میدان كلیھ العلوم- بنھا-القلیوبیھ

الكھرباء وقدرتھا الالسلكیھ (54)

(74)

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

(21)2015121961 -20

(22)١٣/١٢/٢٠١٥

یونیلیفیر بي ال سي(71)

فیكتوریا١٠٠یونیلفیر ھوس ٤١٤٢٤ایة كومباني ریجسترد  ان انجلند اند ویلز اندر كومباني ان او 
بریطانیا, دي واي٠واي ٤امبانكمنت لندن جریتر لندن اي سي 

تركیبة منّظف(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2015122008 -21

(22)١٧/١٢/٢٠١٥

دمحم على اسماعیل دمحم-سید سعد ثابت دمحم(71)

شارع الجمھوریة الجدید ٩-القاھرة –البساتین –استصالح االراضى –شارع دمحم عبد العاطى ١٣
القاھرة –المعادى –من احمد زكى 

جھاز تخمیر نحاس احمر (54)

(74)

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



87

(21)2015122017 -22

(22)٢١/١٢/٢٠١٥

جابر دمحم عبد المجید احمد(71)

مصر-, االسكندریھ- ابو قیر - شارع احمد عرابى ١٥

محرك میكانیكى یعمل بالطاقھ الھیدرولیكیھ(54)

(74)

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

(21)2015122066 -23

(22)٣٠/١٢/٢٠١٥

المركز القومى للبحوث (71)

مصر- الدقى-تب اتصال براءات االختراعمك-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

أنتاج مبید حیوى بأستخدام التحسین الوراثي   لمكافحة أمراض   جذور النباتات  (54)

نجالء على احمد-دمحم زكریا فھیم - منى دمحم فرید - ماجده محسب السید (74)

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

(21)2016030349 -24

(22)٠٢/٠٣/٢٠١٦

بایر أنیمال ھیلث جي أم بي أتش(71)

المانیا, لیفركوزن٥١٣٦٨: ب . المانیا   المدینة  ص 

جھاز لتشخیص العدوى(54)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ ومفوضھ ھالھ وحید دمحم (74)

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



88

(21)2017060935 -25

(22)٠١/٠٦/٢٠١٧

اس/ لیندبیك ایھ.اتش(71)

الدنمارك, فالبي ٩٢٥٠٠ا اوتیلیافیج 

الج اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط والباركنسونلعA٢Aجرعات منخفضة من مضاد(54)

سمر احمد اللباد(74)

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



89

بیـــــــــان
راءةـــــــة البــــــــال ملكیــــــــبانتق



90

(21)2005100688 -1

(22)٢٩/١٠/٢٠٠٥

بایر ھیلثكیر اج(71)

سھیر میخائیل رزق (74)

ثنائي ھیدروكینازولینات مستبدلھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
یر ھیلثكیر اجبا:مـــن
جى.كى.وریس جى ام بي اتش اند كویایك:الـــى
انفاكتیف كیورز جى ام بى اتش-وریس انتي یایك: الـــى

06/09/2018 :بـتاریخ

(21)2007080854 -2

(22)١٥/٠٨/٢٠٠٧

إل جى الیف ساینسز لیمتد(71)

رزقسھیر میخائیل(74)

مشتق أیزوكسازولین وطریقة جدیدة لتحضیره(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
إل جى الیف ساینسز لیمتد:مـــن
د:الـــى م لیمت ى كی ال ج

13/09/2018 :بـتاریخ

(21)2012122132 -3

(22)٢٥/١٢/٢٠١٢

شركھ مساھمھ سویسریھ-اس ایھ  .سال كا. امونیا (71)

سمراحمد اللباد(74)

عملیھ ومفاعل الزالھ منتج من نظام غازي انتقائى(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اس ایھ  .كاسال . امونیا :مـــن
اس ایھ. كاسال:الـــى

19/09/2018 :بـتاریخ



91

(21)2015101615 -4

(22)٠٥/١٠/٢٠١٥

طومسون لیسینج(71)

یوسف میخائیل رزق(74)

،و األجھزة المناظرة LUTطریقھ للترمیز و فك الشفرة لـ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
طومسون لیسینج:مـــن
یونال:الـــى بى انترناش دول ى ھ ب ای

05/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017020289 -5

(22)٢٢/٠٢/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

جھاز معالجة الماء وطریقة لتشغیلھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
استریز لیمتدمیتسوبیشي ھیفي اند:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز إینجین ي انداس ي ھیف میتسوبیش

20/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017040631 -6

(22)١٣/٠٤/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

نظام معالجة للمیاه الطبیعیة، طریقة للتحكم في معالجة المیاه , عیةأجھزة تحكم في معالجة المیاه الطبی(54)
الطبیعیة، وبرنامج

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

24/09/2018 :بـتاریخ
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(21)2017071137 -7

(22)٠٤/٠٧/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

وسیط مرشح، عملیة إلنتاج وسیط مرشح، جھاز ترشیح، طریقة لتشغیل جھاز ترشیح، ونظام ترشیح(54)
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د:الـــى یرینج لیمت تریز إینجین ي انداس ي ھیف میتسوبیش
20/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017071215 -8

(22)٢٤/٠٧/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

ظیف غشاء معالجة المیاهطریقة تن(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

24/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017081390 -9

(22)١٥/٠٨/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

وسیلة لمراقبة جودة المیاه، وسیلة لمعالجة المیاه، نظام لمعالجة المیاه، طریقة لمراقبة جودة المیاه، (54)
وبرنامج لذلك

نقل الملكیة :التقریر القانونى
دمیتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمت:مـــن
میتسوبیشي ھیفي انداستریز اینجینرینج لیمتد:الـــى

24/09/2018 :بـتاریخ



93

 (21)2017091531 -10

(22)١٧/٠٩/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

وسیلة معالجة میاه(54)

ملكیة نقل ال:التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد:مـــن
د:الـــى تریزإینجینیرینج  لیمت ي اندیس ي ھیف میتسوبیش

24/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017091532 -11

(22)١٧/٠٩/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد(71)

رزيناھد ودیع رزق ت(74)

وسیلة معالجة میاه، وطریقة لتشغیل وسیلة معالجة میاه(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

19/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017091533 -12

(22)١٧/٠٩/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

وسیلة معالجة میاه، وطریقة لتشغیل وسیلة معالجة میاه(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي اندیستریز لیمتد:مـــن
دم:الـــى یرینج  لیمت تریز اینجین ي اندیس ي ھیف یتسوبیش

19/09/2018 :بـتاریخ
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(21)2017122220 -13

(22)٢٨/١٢/٢٠١٧

أسامھ دمحم السید تره- المعھد القومي للمعایرة(71)

(74)

جھاز لقیاس المسافات  في الھواء عن طریق ربط أنماط اللیزر(54)

نقل الملكیة :انونىالتقریر الق
أسامھ دمحم السید تره-المعھد القومي للمعایرة:مـــن
اییرة:الـــى دالقیاس والمع معھ

09/09/2018 :بـتاریخ

(21)2017122221 -14

(22)٢٨/١٢/٢٠١٧

المعھد القومي للمعایرة(71)

(74)

ع ضوئينظام لمعا(54) یرة أجھزة دوبلر اللیزر لقیاس السرعة بإستخدام ُمقّطِ

نقل الملكیة :التقریر القانونى
المعھد القومي للمعایرة:مـــن
ایرة:الـــى اس والمع د القی معھ

09/09/2018 :بـتاریخ

(21)2018020352 -15

(22)٢٨/٠٢/٢٠١٨

دینیس , جروب (71)

سمر أحمد اللباد (74)

نظام عزل عاكس متعدد الطبقات(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
دینیس , جروب :مـــن
ي:الـــى یز ، ال ال س یرجي  تیكنولوج س این اى اف اك

13/09/2018 :بـتاریخ
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النشر
عن منح ترخیص باستغالل البراءة
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)١(
"رتس أى جى فانو: " مالك البراءة
سویسرا-سویسرا –بازل ٤٠٥٦–سى اتش , ٣٥لیختستراس :المركز العام 

٢٠٠٧PCTلسنة ٦٧٢:رقم الطلب 
٢٧/٠٦/٢٠٠٧:تاریخ تقدیم الطلب 

"معدلة مركبات فوق جزیئیة تتألف من مضادات مستقبل انجیوتنسین ومثبطات اندوبیبتیداز " :تسمیة الطلب 
ھدى عبد الھادى:الوكیل 

٢٨٣٢٤:رقم البراءة 
٢٦/١١/٢٠١٧:تاریخ صدور البراءة 

"نوفارتس أى جى " شركة :ص المرخ
) "م .م.ش( نوفارتس فارما " شركة :المرخص لھ 

)٢(
"نوفارتس أى جى : " مالك البراءة
سویسرا-سویسرا –بازل ٤٠٥٦–سى اتش , ٣٥لیختستراس :المركز العام 

٢٠٠٥PCTلسنة ١٣٠:رقم الطلب 
١٢/٠٤/٢٠٠٥:خ تقدیم الطلب تاری

"اقراص دیفیراسیروكس قابلة للتشتت " :تسمیة الطلب 
ھدى عبد الھادى:الوكیل 

٢٥٤٥٣:رقم البراءة 
١٩/٠١/٢٠١٢:تاریخ صدور البراءة 

"نوفارتس أى جى " شركة :المرخص 
) "م .م.ش( نوفارتس فارما " شركة :المرخص لھ 

)٣(
"نوفارتس أى جى : " مالك البراءة
سویسرا-سویسرا –بازل ٤٠٥٦–سى اتش , ٣٥لیختستراس :المركز العام 
٢٠٠٣PCTلسنة ٤٤٩:رقم الطلب 

١٤/٠٥/٢٠٠٣:تاریخ تقدیم الطلب 
"للبول الكالسیوم ومدراتمجموعة مؤتلفة من حاجب مستقبل االنجیوتنسن وحاجب قناة " :تسمیة الطلب 

ھدى عبد الھادى:الوكیل 
٢٤٧١٦:رقم البراءة 

٣٠/٠٦/٢٠١٠:تاریخ صدور البراءة 

"نوفارتس أى جى " شركة :المرخص 
) "م .م.ش( رتس فارما نوفا" شركة :المرخص لھ 



استـــــــــدراك    
متنازل عنھ
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ن    ر ع م النش ق الخطأت راع طری راءات االخت دة ب دد  ٢٠١٧بجری ب٧٩٣ع ار الطل م  باعتب رق
دیم التماسمتنازًال عنھ وتم تصحیح الخطأ ٢٠١٤/ ٠١٤١٨ ى إجراءات وتق واستكمال السیر ف

. الفحص للطلب

(21)2014091418 -1

(22)٠٨/٠٩/٢٠١٤

توربینة محط الرمل(54)

نجیب احمد دمحم شكرى(71)

)٧٤(
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النشر
عن منح ترخیص باستغالل البراءة
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١٢/٠٤/٢٠٠٥:خ تقدیم الطلب تاری
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ھدى عبد الھادى:الوكیل 
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١٩/٠١/٢٠١٢:تاریخ صدور البراءة 

"نوفارتس أى جى " شركة :المرخص 
) "م .م.ش( نوفارتس فارما " شركة :المرخص لھ 

)٣(
"نوفارتس أى جى : " مالك البراءة
سویسرا-سویسرا –بازل ٤٠٥٦–سى اتش , ٣٥لیختستراس :المركز العام 
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١٤/٠٥/٢٠٠٣:تاریخ تقدیم الطلب 
"للبول الكالسیوم ومدراتمجموعة مؤتلفة من حاجب مستقبل االنجیوتنسن وحاجب قناة " :تسمیة الطلب 

ھدى عبد الھادى:الوكیل 
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٣٠/٠٦/٢٠١٠:تاریخ صدور البراءة 

"نوفارتس أى جى " شركة :المرخص 
) "م .م.ش( رتس فارما نوفا" شركة :المرخص لھ 
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بیان

بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون 
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة
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25450 (11) -1

2009030330 (21)

أجھزة السلكیة وطرق للحصول على بیانات الزلزال (54)

.     فى. جیكو تكنولوجى بى (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

25938 (11) -2

2009030390 (21)

ومسجل) جھاز إحساس(إتصال مجس (54)

فى     . جیكو تكنولوجى بى  (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

26113 (11) -3

2011040595 (21)

مرشح من كتلھ كربونیـھ  (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

یونیـلیفر بى ال سى (74)
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27248 (11) -4

2009030349 (21)

جھاز تعبئة حصى یشمل عنصر قابل لإلنتفاخ  (54)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد  ، شركة مساھمة  ، جزر األنتیل الھولندیة      (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

27285 (11) -5

2011030451 (21)

جھاز لتنقیھ المیاه المغذاه بالجاذبیھ (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

د ودیع رزقناھ (74)
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انـــــــــــــــبی
ألحكام قانون حمایة حقوق ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

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



103

2007020227 (21) -1

٢٧/٠٢/٢٠٠٧ (22)

طریقة لتجمیع وسیلة لتوصیل عقار (54)

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (71)

سمر اللباد (74)

2012030393 (21) -2

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

بیرازول كربوكسامید) سیانو فینیل(-Nصیغھ مائیھ من  (54)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (71)

سمراحمد اللباد  (74)

2012040597 (21) -4

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

مركبات مایتانسینوید جدیده واستخدام مركبات المیتانسینوید المذكوره لتحضیر مترافقات مع جسم 
مضاد

(54)

SANOFI (71)

سمر اللباد  (74)

2012081362 (21) -5

٠٥/٠٨/٢٠١٢ (22)

لسعال خالیھ من التبغ ولیس لھا اضرار صحیھ وتقضى على امراض ا) سجائر ( لفافات  (54)

Mahmoud Abdul Rahim Hassan Abolhassan (71)

(74)
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2015081287 (21) -6

١٩/٠٨/٢٠١٥ (22)

منتج لبني وظیفي لألطفال الذین یعانون من اإلسھال المستمر (54)

Abdullah Mohammed Ahmed El-Harmeel (71)

جامعھ طنطا (74)

2015091390 (21) -7

٠٢/٠٩/٢٠١٥ (22)

تحویل المعادن الرخیصة الى معادن نفیسة أو ثمینة (54)

Adel fathy hamza derbala (71)

(74)

2015091542 (21) -8

١٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

ت ورجال الشرطھ والجیش والمدنیین من قنابل االرھابیین بابطال جھاز لحمایھ خبراء المفرقعا
مفعولھا ومنع شظایا القنابل من االنتشار فى مكان التفجیر  

(54)

ى یح ذك د المس ورج عب ج (71)

(74)

2015091543 (21) -9

١٦/٠٩/٢٠١٥ (22)

بوات المتفجره بمختلف أنواعھا درع األمان لحمایة خبیر المفرقعات من قنابل االرھابیین والع
وأحجامھا وقوتھا التدمیریة

(54)

ى یح ذك د المس ورج عب ج (71)

(74)
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2016081281 (21) -10

٠٣/٠٨/٢٠١٦ (22)

ناسخ الطاقة المیكانیكى  (54)

hamada said abd elkreem ahmed (71)

(74)

2016081287 (21) -11

٠٤/٠٨/٢٠١٦ (22)

مجموعة التوأم األوتوماتیكیھ لمساعدة األم (54)

Eman Mostafa Kamal Farag Elnimr (71)

(74)



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠٧(العدد رقم ٢٠١٨نوفمبرعدد 



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  رب س٢٠١٨أكتو ار -- --والمقدمة فى اطارمعاهدة 

-

١

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  رب ٢٥--- ------- ----------------٢٠١٨أكتو

٨٣-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٨٥---------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

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

٩٨------------------------------------------------ ---- ---------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٢-------------------------------------------------------------------------- بیان بانتقال الملكیھ-

١٠٧------------------------------------------------------------------------- --- رسوم–استدراك -

١٠٩-------------------------------------------------------------- ---تعدیل أسم الشركھ–استدراك -

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

١١١

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

١١٥



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م
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GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
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D1٢٠١٢١١١٩٦٤ (21) -1

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

Sony Corporation - Japan (71)

SATO Kazushi (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز وطریقة تشفیر (54)

2010-129414-2010-222300-2011-053479-2011-054816 -
PCT/JP2011/062797

(31)

04.06.2010. - 30.09.2010. - 10.03.2011. - 11.03.2011. - 03/06/2011 (32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)

٢٠٠٩٠٢٠٢٠٨ (21) -2

١٥/٠٢/٢٠٠٩ (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.- Japan (71)

TADA, Nobuhito-FUJITA, Nobuhisa-TSUJI, Koichi-YAMAGUCHI,
Taizo-MUGURUMA, Yasuaki-TSUJIMORI, Hisayuki-OKAICHI,
Yoshihiko-Nomi,Daisuke

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

أوكتیل باي جوانید أو ملح منھ-٥-) داي كلورو بنزیل-٤، ٣( - ١عملیة إلنتاج المركب  (54)

2006-232922 - PCT/JP2007/067107 (31)

30.08.2006. - 28/08/2007 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  279/26;C 07 C  277/08 (51)
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٠١/٠٧/٢٠٠٩ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - France (71)

BILLERT, Ulrich-NADAUD, Nicolas-KHARCHENKO, Andriy-GY, Rene (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

طبقة رقیقة و المنتج المتحصل علیھ بھا) ترسیب ( طریقة إلیداع  (54)

0752550 - PCT/FR2008/050009 (31)

05.01.2007. - 04/01/2008 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/09;C 03 C  17/36;C 03 C  17/245 (51)

٢٠١٠٠٩١٥٥٨ (21) -4

١٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA - Japan (71)

TANGE, Kyoichi-NAKAMURA, Norihiko-ARIKAWA, Hidekazu-
NAKANISHI, Haruyuki

(72)

سمراحمد اللباد (74)

مولد ھیدروجین محرك احتراق داخلى بحرق االمونیا وخلیھ وقود (54)

2008-070360 - PCT/JP2009/056013 (31)

18.03.2008. - 18/03/2009 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/04;H 01 M  8/06;F 02 M  21/02 (51)
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٢٠١٠١١١٨٩٨ (21) -5
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SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - France (71)

MAUVERNAY, Bruno-RONDEAU, Veronique-BELLIOT, Sylvain (72)
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تزجیج مجھز بتراكم من طبقات رقیقھ  (54)
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FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/36;C 03 C  17/34 (51)

٢٠١٠١٢٢١٧٠ (21) -6

٢١/١٢/٢٠١٠ (22)

SABAF S.P.A - Italy (71)

BETTINZOLI, Angelo (72)

سمر احمد اللباد (74)

موقد غاز الفران او شوایات (54)

 - PCT/IT2008/000422 (31)

 - 23/06/2008 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-F 23 Q  9/04 (51)



٢٠١١١٠١٧٩٦ (21) -7

٢٤/١٠/٢٠١١ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

منى سمیر ھاشم -مصطفى كامل العوضي -محمود أحمد عبد الغفار  (72)

نقطة اتصال المركز القومي للبحوث (74)

تولیفھ من بولیمرات طبیعیھ مطوره وامنھ تستخدم فى التخلص من فیروس االلتھاب الكبدي الوبائي  
سى 

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 K  47/48 (51)

٢٠١٢١١١٩٤٢ (21) -8

٢٢/١١/٢٠١٢ (22)

مصر-صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  (71)

دمحم أحمد أسعد عبد الحمید-قجابر عبد المنعم أبو قاھو-د العزیز مھلل عربي دمحم عب (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

طریقھ لبدء تشغیل دوائر التحكم لتتبع اعلي قدره النظمھ طاقھ الخالیا الضوئیھ الموزعھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H 02 J  3/38;H 02 J  3/24 (51)

٥
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٢٠١٣٠٢٠٢٧٢ (21) -9

١٨/٠٢/٢٠١٣ (22)

1-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE- France

 2-NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION - Japan

(71)

DURIVAULT, Jerome-CROSS, Nigel-PEUCHOT, Florian (72)

للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید دمحم احمدشركھ سماس (74)

طریقة و جھاز لفحص لولبة لوصلة أنبوبیة لصناعة النفط (54)

10/03414  - PCT/EP2011/064236 (31)

20.08.2010. - 18/08/2011 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 B  3/16;G 01 B  3/48;G 01 B  3/26 (51)

٢٠١٣١١١٧٦١ (21) -10

١٤/١١/٢٠١٣ (22)

K & K MASCHINENENTWICKLUNGS GMBH & CO. KG -Germany (71)

DEHMEL, Wolfram Peter (72)

سمراحمد اللباد (74)

مركبة تشغیل سكة حدید (54)

10 2011 101 636.1-10 2011 111 026.0 -10 2012 005 287.1-
PCT/EP2012/059052

(31)

16.05.2011. - 19.08.2011. - 15.03.2012. - 15/05/2012 (32)

DE - DE - DE- EP (33)

Int.Cl.8-B 61 D  15/00 (51)



7

٢٠١٤٠٢٠١٦٨ (21) -11

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

مصر- دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان  (71)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان (72)

(74)

دعامة دمعیة دائمة من السیلیكون (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 F  9/007 (51)

٢٠١٤٠٣٠٣٨٤ (21) -12

١٢/٠٣/٢٠١٤ (22)

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

SCHINDLER, Albert-HEHENBERGER, Reinhold (72)

اد اللبأحمدسمر (74)

جھاز ایقاف حركة شریط سداة ونول دائرى (54)

11181287.1  - PCT/EP2012/066625 (31)

14.09.2011. - 27/08/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-D 03 D  37/00;D 03 D  51/30;D 03 D  51/28 (51)



8

٢٠١٤٠٣٠٤٢٢ (21) -13

١٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

LONATI S.p.A - Italy (71)

LONATI, Ettore-LONATI, Tiberio-LONATI, Fausto (72)

ماجده ھارون ونادیھ ھارون (74)

ماكینھ دائریھ مزدوجھ االسطوانات لصنع منتجات انابیبیھ محبوكھ، و بصفھ خاصھ لصنع المالبس 
الداخلیھ 

(54)

MI2011A001681 - PCT/EP2012/064383 (31)

19.09.2011. - 23/07/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-D 04 B  9/10 (51)

٢٠١٤٠٤٠٦٩٧ (21) -14

٢٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

مصر-عالء الدین دمحم یوسف دمحم عبده  (71)

عالء الدین دمحم یوسف دمحم عبده (72)

(74)

ركة ولیست ثابتة للحصول على أكبر طاقةانتاج الطاقة من الریاح بنظام ریش مراوح متح (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 D  7/06 (51)
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٢٠١٤٠٥٠٨٤٨ (21) -15

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - Germany

(71)

KUCH, Fabian - DEL GALDO, Giovanni-HABETS, Emanuel-
THIERGART, Oliver-CRACIUN, Alexandra

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز و طریقھ لوضع میكروفون علي اساس كثافھ الطاقھ المكانیھ (54)

11191828.0-13/445.560 - PCT/EP2012/073906 (31)

02.12.2011. - 12.04.2012. - 29/11/2012 (32)

EP - US- EP (33)

Int.Cl.8-H 04 R  3/00 (51)

٢٠١٤٠٥٠٨٤٩ (21) -16

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

UNIVERSITY OF CAPE TOWN - South Africa (71)

HENDRICKS, Mogamat Rushdie-BOONZAIER, James Angus-VICATOS,
George

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تشتیت نقلجھاز  (54)

2011/08678  - PCT/IB2012/056664 (31)

25.11.2011. - 23/11/2012 (32)

ZA - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/66 (51)
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٢٠١٤٠٦٠٩٩٦ (21) -17

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

TOCIRCLE INDUSTRIES AS - Norway (71)

VADING, Kjell (72)

بادسمراحمد الل (74)

الھ دواره (54)

20111749 - PCT/NO2012/050250 (31)

19.12.2011. - 18/12/2012 (32)

NO - NO (33)

Int.Cl.8-F 01 C  1/344 (51)

٢٠١٤٠٦١٠٥٨ (21) -18

٢٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

A. SALVI & C. S.P.A - Italy (71)

TUFARI, Aldo (72)

لملكجورج عزیز عبد ا (74)

صمام مضائل حیزي الخماد االھتزازات والذبذبات االفقیة (54)

 - PCT/IT2011/000424 (31)

 - 30/12/2011 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-H 02 G  7/12 (51)
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٢٠١٤٠٩١٤١٧ (21) -19

٠٧/٠٩/٢٠١٤ (22)

NUOVO PIGNONE SRL - Italy (71)

BAGAGLI, Riccardo-PRATELLI, Guido-BABBINI, Alberto (72)

سونیا فائق فرج (74)

صمام الي مزود بحلقة حاملة للنابض (54)

FI2012A000048 - PCT/EP2013/054535 (31)

08.03.2012. - 06/03/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-F 04 B  39/10 (51)

٢٠١٤٠٩١٤٤٨ (21) -20

١١/٠٩/٢٠١٤ (22)

AZMI, Moin Uzzaman - England (71)

AZMI, Moin Uzzaman (72)

اللباد أحمدسمر (74)

تحسینات في مرافق غسل وتحسینات متعلقة بتلك المرافق (54)

1204341.0 -PCT/GB2013/050597 (31)

12.03.2012. - 11.03.2013. (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-E 03 C  1/01 (51)
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٢٠١٤١٢١٩٧٧ (21) -21

٠٨/١٢/٢٠١٤ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

أشرف حامد -أمیمة دمحم توفیق قندیل -رعماد عبدالملك األشق- أحمد صبرى صالح الدین إبراھیم
خالدحسین مصطفى موسى-مصطفى عمرو حسین -أحمد دمحم حسن شعبان - شعالن 

(72)

المركز القومى للبحوث - نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)

طریقة لتحضیر جزیئات الذھب النانویھ القضیبیة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 N  30/06;A 61 K  9/00 (51)

٢٠١٤١٢٢٠٧٦ (21) -22

٢٥/١٢/٢٠١٤ (22)

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

ZUCCHI, Francesco (72)

ناھد ودیع رزق (74)

او الخالئط الغازیھ/او الغبار و/وحده صناعیھ متحركھ لسفط ومعالجھ االدخنھ و (54)

RM2012A000309 - PCT/IB2013/053398 (31)

03.07.2012. - 30/04/2013 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 04 B  1/343;B 08 B  15/02 (51)
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٢٠١٥٠٣٠٣٢٦ (21) -23

٠١/٠٣/٢٠١٥ (22)

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG - Germany (71)

ERBEN, Axel-PIEPER, Matthias-RUZICKA, Siegfried (72)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقھ لتبرید ماده صلبھ، ونظام لتنفیذ الطریقھ (54)

10 2012 108 777.6 - PCT/EP2013/068815 (31)

18.09.2012. - 11/09/2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-F 28 C  3/12 (51)

٢٠١٥٠٤٠٥٢٤ (21) -24

٠٧/٠٤/٢٠١٥ (22)

HENKEL AG & CO. KGAA - Germany (71)

ABDELGHANY, Mohamed -MARZOUK, Ashraf -BARHOUMI, Moncef (72)

اللبادأحمدسمر (74)

منظفات یتغلظ قوامھا ذاتیاً  (54)

121881346- PCT/EP2013/070937 - (31)

11.01.2012. - 08.10.2013. - (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  1/14;C 11 D  1/22;C 11 D  1/94;C 11 D  1/90;C 11 D  1/29 (51)
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٢٠١٥٠٤٠٥٣٧ (21) -25

٠٨/٠٤/٢٠١٥ (22)

PRAYON - Belgium (71)

CAPPELLE, Philippe, Jacques, Myriam-VERHELST, Kurt, Thierry, S (72)

اللبادأحمدسمر (74)

تركیبة غذائیة تتكون أساساً من عنصر الحدید (54)

2012/00667  - PCT/EP2013/069374 (31)

10.10.2012. - 18/09/2013 (32)

BE -EP (33)

Int.Cl.8-A 23 K  1/175 (51)

٢٠١٥٠٥٠٧٠١ (21) -26

٠٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

NGUYEN, Bao Vinh -MAHESHWARI, Shailesh-RAINA, Ashwini   -
XIAO, Gang Andy  -ALLAPRAGADA, Prasanna Venkata Santosh Kumar

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

باالعتماد على بیانات التحكمLTE MACطرق وجھاز خاص بترتیب أولویات قناة منطقیة  (54)

61/726,866 -14/065,297 -PCT/US2013/067467 - (31)

15.11.2012. - 28.10.2013. 30.10.2013. - (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  72/08;H 04 W  72/02 (51)
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٢٠١٥٠٦٠٩٢١ (21) -27

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

SEREGIN, Vadim-CHEN, Ying-CHEN, Jianle (72)

اللبادأحمدسمر (74)

یو عالي جھاز وطریقة إلجراء ترمیز متغیر الحجم لمعلومات الفیدیو یقوم علي أساس ترمیز الفید
الكفاءة

(54)

61/736,481-14/049,649 - 61/767,183-PCT/US2013/073015 - (31)

12.12.2012. - 09.10.2013. - 20.02.2013. - 04.12.2013. - (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/30;H 04 N  19/50;H 04 N  19/34 (51)

٢٠١٥٠٧١٠٨٤ (21) -28

٠٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

WANG, Ye-kui (72)

اللبادأحمدسمر (74)

إرسال إشارات شرطي لمعلومات میقات حساب ترتیب صورة لمیقات فیدیو في تشفیر فیدیو (54)

61/749,866  - 14/061,215 - PCT/US2013/077283 (31)

07.01.2013. - 23.10.2013. - 20/12/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/149;H 04 N  19/70;H 04 N  19/46;H 04 N  19/44 (51)



16

٢٠١٥٠٧١٠٨٥ (21) -29

٠٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

WANG, Ye-Kui (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

ال إشارات شرطي لمعلومات میقات حساب ترتیب صورة لمیقات فیدیو في تشفیر فیدیوإرس (54)

61/749,866 -14/061,130 - PCT/US2013/077267 - (31)

07.01.2013. - 23.10.2013. - 20.12.2013. - (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/149;H 04 N  19/70;H 04 N  19/46;H 04 N  19/44 (51)

٢٠١٥٠٧١١٢٥ (21) -30

١٣/٠٧/٢٠١٥ (22)

Channell Commercial Corporation - USA (71)

BURKE, Edward J (72)

ناھد ودیع رزق (74)

تجمیعة تقارب وسیلة إحاطة عند مستوى متدرج (54)

61/752,906 -13/827,594- PCT/US2014/010747 (31)

15.01.2013. - 14.03.2013. - 08/01/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 G  3/18;G 02 B  6/44 (51)
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٢٠١٥٠٧١١٨٧ (21) -31

٢٩/٠٧/٢٠١٥ (22)

مصر-ثروت الشبراوي دمحم دمحم الشربیني  (71)

ثروت الشبراوي دمحم دمحم الشربیني  (72)

(74)

ھاز التوزیع المتوازن لسائل التغذیة بخالیا النحلج (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 K  29/00 (51)

٢٠١٥٠٨١٣٢٥ (21) -32

٢٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

UPL LIMITED  - India (71)

SHROFF, Jaidev, Rajnikant-SHIRSAT, Rajan, Ramakant-SHROFF,
Vikram, Rajnikant

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبة مبیدة للفطریات (54)

416/KOL/2013 - PCT/IB2014/058624 (31)

16.04.2013. - 29/01/2014 (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-A 01 P  3/00;A 01 N  43/50 (51)
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٢٠١٥٠٩١٤٥٢ (21) -33

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE  ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES - France

(71)

FOURMIGUE, Jean-Francois-BRUCH, Arnaud-COUTURIER, Raphaël  - (72)

سمر احمد اللباد (74)

محطة طاقة شمسیة مركـِّزة ذات تشغیل محسـَّن (54)

PCT/EP2014/054456-1352150 - (31)

07.03.2014. - 11.03.2013. - (32)

EP - FR (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/00;F 03 G  6/00 (51)

٢٠١٥١٢١٩٩٣ (21) -34

١٦/١٢/٢٠١٥ (22)

Industrie de Nora S.p.A. - Italy (71)

MANABE, Akiyoshi-NISHIKI, Yoshinori-KUNIMATSU, Akira (72)

ع رزق ترزىناھد ودی (74)

طریقة إغناء كھرلي لماء ثقیل (54)

2013-158735 - PCT/EP2014/065948 (31)

31.07.2013. - 24/07/2014 (32)

JP - EP (33)

Int.Cl.8-C 25 B  1/00;C 01 B  5/02 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٦٨ (21) -35

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

مصر- سمیر عبد العال دمحم  (71)

سمیر عبد العال دمحم (72)

(74)

متطورة صحیا وصدیقة للبیئة) وحده صندوق تجمیع للقمامھ (  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-D 21 B  1/34 (51)

٢٠١٦٠٤٠٥٦٨ (21) -36

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

DCNS  -France (71)

THOMAZO, Didier, Yves, Marie-CHARVET, Christophe, Alain, Marie -
NOYER, Alexis, Cyril, Gwenael

(72)

سمر احمد اللباد (74)

بنیة علویة لمنصة بحریة وطریقة ذات صلة لتنفیذھا (54)

13 59661 (FR) - PCT/EP2014/070863 (31)

04.10.2013. - 30/09/2014 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/00;G 09 G  5/00 (51)
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٢٠١٦٠٤٠٧١٤ (21) -37

٢٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

Akzo Nobel Coatings International B.V. - Holland (71)

PARK, Taesoon-HYUN, DaeHwa-KIM, SeokJoo (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبة للطالء بمسحوق (54)

13190783.4 - PCT/EP2014/072991 (31)

30.10.2013. - 27/10/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/54;C 09 D  163/00;C 08 K  7/14 (51)

٢٠١٦٠٥٠٨٤٦ (21) -38

١٩/٠٥/٢٠١٦ (22)

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V .- Holland (71)

FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة للحفاظ على جودة المیاه في الُمسطّحات المائیة الكبیرة (54)

14/564,957 -61/915,331  - PCT/IB2014/002891 (31)

09.12.2014. - 12.12.2013. - 29/12/2014 (32)

US - US - IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  9/00 (51)
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٢٠١٦٠٦٠٩٥٧ (21) -39

٠٧/٠٦/٢٠١٦ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

SORRIBAS AMELA, Monica-BISABRI-ERSHADI, Barat-MANN,
Richard K.-MUELLER, James P.-SHATLEY, Deborah G.-SLEUGH,
Byron B

(72)

عبدالھادى للملكیھ الفكریھ (74)

)halauxifen(عشاب الضارة بالھالوكسیفین تحكم إنتقائى باأل (54)

61/915,317 - PCT/US2014/069656 (31)

12.12.2013. - 11/12/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54;A 01 N  43/40 (51)

٢٠١٦٠٦٠٩٧٤ (21) -40

٠٨/٠٦/٢٠١٦ (22)

Saipem S.A. - France (71)

HALLOT, Raymond (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

الغاز، وبخاصة األطوار السائلة والغازیة للنفط الخام/تركیب نموذجي وطریقة لفصل السائل (54)

14/00216 - PCT/FR2015/050189 (31)

29.01.2014. - 28/01/2015 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/36;B 01 D  19/00 (51)
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٢٠١٦٠٧١١٩١ (21) -41

١٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

SHARP KABUSHIKI KAISHA - Japan (71)

SHIGEMOTO, Naoyuki-SASAKI, Nobuo (72)

سونیا فائق فرج (74)

نافخ ھواء (54)

2014-010655 - 2014-105520  - PCT/JP2014/072946 (31)

23.01.2014. - 21.05.2014. - 01/09/2014 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  46/00;F 04 D  29/70;F 04 D  17/16;B 01 D  46/42 (51)

٢٠١٦٠٩١٤٦٥ (21) -42

٠٤/٠٩/٢٠١٦ (22)

مصر-حمدى عبد هللا إبراھیم جادو  (71)

حمدى عبد هللا إبراھیم جادو (72)

جامعة المنصورة-نقطة إتصال مكتب براءات إختراع  (74)

غذایھ اتوماتیك للنحل (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 K  53/00 (51)
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٢٠١٦٠٩١٤٩١ (21) -43

٠٧/٠٩/٢٠١٦ (22)

ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS, S.A - Spain (71)

CONTELL ALBERT, Eugenio-MARTINEZ ROCA, Jorge (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

ماكینھ لضغط الفاكھة (54)

P201430311 - PCT/ES2015/070158 (31)

06.03.2014. - 05/03/2015 (32)

ES - ES (33)

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

٢٠١٦١٠١٧٥٢ (21) -44

٢٥/١٠/٢٠١٦ (22)

DE NORA OZONE S.R.L - Italy (71)

PANSERA, Mario-ROSSI, Maurizio (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

محطھ لمعالجة میاه الصرف على متن السفن (54)

BG2014A000021 - PCT/EP2015/063679 (31)

19.06.2014. - 18/06/2015 (32)

IT- EP (33)

Int.Cl.8-B 63 J  4/00 (51)
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٢٠١٦١٢٢١٢٨ (21) -45

٢٩/١٢/٢٠١٦ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

عبد الرازق حسین فراج-زغلولأحمد حسن -أحمد دمحم عبد السالم  (72)

نقطة اتصال المركز القومي للبحوث (74)

منتج تلبینة مدعمة بمضادات االكسدة الطبیعیة كغذاء وظیفى وطریقة النتاجھا (54)

 - (31)

 - (32)

(33)
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سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٧٠ (11) -22

٢٠١٤٠٦١٠٣٠ (21)

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

ریمون رأفت لویس جبره

مصر, كن شركة قلتا اسیوطشارع عدلى ی٤٢

(71)

ریمون رأفت لویس جبره (72)

(73)

(74)

اداه احكام تثبیت بعض الكابالت فى مقابس الكمبیوتر المحمول (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-H 05 K  7/02;H 02 G  1/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٧١ (11) -23

٢٠١٤١٠١٧٢٣ (21)

٢٩/١٠/٢٠١٤ (22)

سعید ابراھیم حسن احمد

مصر, الشاطبي- كلیة الزراعة  - الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  

(71)

سعید ابراھیم حسن احمد (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

بمحركات االحتراق الداخلى) التربو(لوحده الشحن الزائد دورة تزییت  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 02 B  33/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٣



٢٨٩٧٢ (11) -24

٢٠١٤٠٤٠٦٠٣ (21)

١٥/٠٤/٢٠١٤ (22)

جالل سید احمد شره

جمھوریھ مصر -القاھره-مدینة نصر-المنطقة الثامنة -شارع زكریا عثمان من نجاتى السراج ٧
العربیھ

(71)

جالل سید احمد شره (72)

(73)

(74)

المكون الرئیسى لھا قش سابقھ التجھیز.اسمنتیھ. وحواجز طرق ألخ طریقھ ألنتاج حوائط واسقف
.االرز والمخلفات الزراعیھ الجافھ والبالستیك المعاد تدویره

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٤



٢٨٩٧٣ (11) -25

٢٠١٥٠٦١٠٥٨ (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٥ (22)

معھد بحوث البترول

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

(71)

محمود فتحى مبارك دمحم-ثناء عبد المغنى دمحم حماد (72)

(73)

خالد على عبد الظاھر (74)

الكربون النانونیة عالیة النقاء من السكریات الثنائیة واالولیجوسكریدطریقة لتحضیر ابر (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 82 B  3/00;C 02 F  1/28;H 01 R  9/15;C 02 F  103/04;C 02 F
101/32

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٥



٢٨٩٧٤ (11) -26

٢٠١٦٠٢٠٢٧٢ (21)

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

ولید دمحم دمحم سید

مصر, ١١٨٢٤/ القاھرة/ مدینة نصر/ عمارات الشروق٢٠١

(71)

ولید دمحم دمحم سید (72)

(73)

(74)

سخان الطابعات الذكى (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-G 02 F  1/13357 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٧٥ (11) -27

٢٠١٠٠٥٠٨٧٣ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٠ (22)

شركھ مساھمھ سویسریھ-اس ایھ  .كاسال 

سویسرا- بازل  . لوجانو ٦٩٠٠- سي اتش . ٦فیا جیولیو بوكوبیلي 

(71)

سكینر جیفري فریدریك-بادانو، ماركو-إرمانو, فیلیبى (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ النتاج غاز تخلیق االمونیا (54)

                                  07022984.4 - PCT/EP2008/009341 (31)

27.11.2007. - 06/11/2008 (32)

EP - EP (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٦



٢٨٩٧٦ (11) -28

٢٠١٦١٠١٦٣٣ (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

سیمیكس ریسیرتش جروب آیھ جى

بروج بي بییل ، سویسرا٢٥٥٥-رومرشتراسھ ، سي إتش١٣

(71)

جیوفاني فولباتي-كارستن زاندیرس-ألكسندر جیوریني-دایفید زامبیني (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

علي قاعدة فرعیة النتاج رصیف خرساني) RCC(طریقة لوضع الخرسانة االسطوانیة المدكوكة  (54)

                                    PCT/EP2014/057144 (31)

  09/04/2014 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-E 01 C  7/14;C 04 B  28/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٧٧ (11) -29

٢٠١٣٠٦٠٩٤٢D1 (21)

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

سوني كوربوریشن

).الیابان ( ١٠٨٠٠٧٥كو ، طوكیو ، –، كونان ، میناتو ١-٧-١

(71)

ساتو كازیوشي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز معالجة صورة و طریقة لمعالجة صورة (54)

                                  2010-275116-2011-049992 - PCT/JP2011/073657 (31)

09.12.2010. - 08.03.2011. - 14/10/2011 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/30 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٧٨ (11) -30

٢٠١٤٠٢٠٢٨٢ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

ال تى دى. میجى سییكا فارما سى اوه 

-١٠٤٨٠٠٢: ب . طوكیو  ص : - ١٠٤٨٠٠٢تشومى، تشو كو، طوكیو - ٢، كیوباشى ١٦-٤
الیابان

(71)

ناكانیشى نوزومو-اوھنو ایكویا-كیتسودا شیغیكى-فوكودا یوشیماسا (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ النتاج عامل لمكافحھ الحشرات (54)

                                  2012-043880 -PCT/JP2011/069352  -
PCT/JP2012/071399

(31)

29.02.2012. - 26.08.2011. - 24/08/2012 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٧٩ (11) -31

٢٠١٤١٢٢٠٥٥ (21)

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون

السوید, ستوكھولم١٦٤٨٣اس اي 

(71)

سوجوبیرج ریكارد-ستروم جاكوب-سامیلسون جونتان (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تشفیر وفك شفرة تتابعات فیدیو تشتمل على مجموعات صور مرجعیة (54)

                                  PCT/SE2013/050835-61/666.235 - (31)

01.07.2013. - 29.06.2012. - (32)

SE - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26;H 04 N  7/50;H 04 N  7/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٨٠ (11) -32

٢٠١٣١٢١٩٥٢ (21)

٢٢/١٢/٢٠١٣ (22)

سوني كوربوریشن

)الیابان ( ١٠٨٠٠٧٥كو ، طوكیو ، –، كونان ، میناتو ١-٧-١

(71)

اكیدا ماسیرو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

و طریقة معالجة صورجھاز معالجة صور  (54)

PCT/JP2012/063606 (31)

  28/05/2012 (32)

JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨١ (11) -33

٢٠١١١٢٢١٣٣ (21)

٢١/١٢/٢٠١١ (22)

یھا. بي. اي ان اي   اس

ایطالیا-روما ٠٠١٤٤-اي. ١بیازالي اي ماتي، 

(71)

دي بیراردو لورینزو-اندریوسي باولو-البرتو. انسیاتي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

نظام فصل داخلي مدمج لفصل الغاز عن السائل (54)

                                  MI2009A001136 - PCT/IB2010/001513 (31)

26.06.2009. - 21/06/2010 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  45/04;B 01 D  45/06;B 04 C  5/04;B 01 D  45/16;B 01 D
45/12

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٢ (11) -34

٢٠١٢٠٤٠٧٨٠ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

شل أنترناشیونال ریسیرش ماتشابیج بى فى

ھولندا- الھاى ٢٥٩٦كارل فان بیالندتالن ٣٠

(71)

ایراال سابھاش -ناجامین ایرنیستو-اویھارا -شین روبیرت وینجیو-ماتزاكوس اندریاس نیكوالس
شاندرا بوس

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

انظمھ و طرق حقن المیاه (54)

                                  61/257.308 - PCT/US2010/054617 (31)

02.11.2009. - 29/10/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٣ (11) -35

٢٠١٦٠١٠٠٧٢ (21)

١٧/٠١/٢٠١٦ (22)

یونیلیفر بى ال سى

٠واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا, داى ، انجلترا

(71)

باشا ، فاكھردین ، اسماعیل-دین ادیل ، رودي (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ف، حبیبة منظف وتركیبة منظف تشتمل على الحبیبة المذكورةعملیة إنتاج حبیبة منظ (54)

                                  13179902.5 - PCT/EP2014/065364 (31)

09.08.2013. - 17/07/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  11/02;C 11 D  3/37;C 11 D  3/10;C 11 D  3/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٨٤ (11) -36

٢٠١٦٠٢٠٢٨٠ (21)

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

توماس آند بتس إنترناشیونال إل إل سى

الوالیات المتحدة األمریكیة١٩٨٠٩ویلمنجتون ، دیالور ٦٧سیلفرساید رود ، سویت ٥٠١

(71)

جون كینیت-كارلوس أتش ھیرناندز-ستانلى أس سزیسازكو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

دثار متعدد القطع لطرفیات توصیل قابلة لالنفصال (54)

                                  15/000,236-62/120,061 - (31)

19.01.2016. - 24.02.2015. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 01 B  17/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٥ (11) -37

٢٠١٥٠٣٠٤٥٦ (21)

٢٥/٠٣/٢٠١٥ (22)

انكوربوریتد, مارس

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٢٢١٠١الم ستریت ماكلین فیرجینیا ٦٨٨٥:  

(71)

تویدي جاي شارلس-ھاسمان  دیفید-وینتیزیل جونا-جالزیر بیري دیفید (72)

(73)

عاون مع التمیمي ومشاركوهمكتب نور وسلیم بالت (74)

شیكوالتة مقاومة للحرارة (54)

                                  61/707,330-61/789,863 - PCT/US2013/061627 (31)

28.09.2012. - 15.03.2013. - 25/09/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 23 G  3/42;A 23 G  1/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٦ (11) -38

٢٠١٥٠١٠١٠٩ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

داو اجروساینسز  ال ال سى       

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

نوربرت ساتشیفى-ول شمیتزرب-ریتشارد كیھ مان-كارال یركیز (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(–٦–فلورو –٥–كلورو –٣–أمینو –٤تركیبات مبیدة لألعشاب تشمل 
PS IIحمض كربوكسیلى أو مشتق منھ و مثبطات –٢–بیریدین ) میثوكسى فینیل–٣–فلورو 
معینة

(54)

                                 61/ 675,089-13/840,488 - PCT/US2013/051297 - (31)

24.07.2012. - 15.03.2013. -19.07.2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 N  43/66;A 01 N  47/32;A 01 N  43/88;A 01 N
 47/30;A 01 N  43/70

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٧ (11) -39

٢٠١٣٠٦٠٩٦٩ (21)

٠٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

بى كوربوریشن نورث امریكا انـك. بى 

٦٠٥٥٥وینفیلد رود وارنفیل ، الینوى ٤١٠١

(71)

جراھام اوبنشاو- جون تى اتیجن-جوزیف دلینجر أ (72)

(73)

مكتب عبد الھادى  (74)

إكتساب زلزالى باستعمال مصدر زلزالي ذو نطاق ترددى صغیر (54)

                                  61/423,962  - PCT/US2011/065616 (31)

16.12.2010. - 16/12/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٨ (11) -40

٢٠١٥١١١٧٤٦ (21)

٠٢/١١/٢٠١٥ (22)

م.م.ذ) بروج(أبو ظبي للدائن البالستیكیة -٢.جي.بوریلیس ایھ-١

مجمع الشیخ خلیفة -٢, .فینیا، النمسا١٢٢٠-ایھ١٩- ١٧اي زد دي تور واجرامیرستراس -١
.، ابو ظبي، االمارات العربیة المتحدة٦٩٢٥.ب.للطاقة، برج بروج،شارع الكورنیش، ص

(71)

فاسیلیوس جالیاتساتوس -جوكو بریاتموكو   (72)

(73)

مكتب عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

متعدد بروبیلین ثنائى النمط لألغشیة المصبوبة أو الممعدنة حیث أن متعدد بروبیلین یشمل جزأین 
المونومر المشتركاللذان یختلفان فى محتوى

(54)

                                  13169782.3 - PCT/EP2014/061153 (31)

29.05.2013. - 28/05/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 F  2/00;C 08 F  210/06;C 08 L  23/14;C 08 J  5/18;C 08 F
210/16

(51)

نةس٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٨٩ (11) -41

٢٠١٢٠٤٠٧٧٨ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

تكنـب فرانس

كوربفوى ، ٩٢٤٠٠-ارش زد ایھ سى دانتون اف  " ١ارش فایبورج دى " ١اللى دى ٨-٦
فرنسا 

(71)

جان باول الیجیر-یوفون سیمون (72)

(73)

مكتب عبد الھادى  (74)

وتركیب ذو عالقھ لتجزئھ تدفق الغاز المتصدّع للحصول على قطع غني باالثیلین و تدفق طریقھ
وقود

(54)

                                  57537 09 - PCT/FR2010/052290 (31)

27.10.2009. - 26/10/2010 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/02;C 10 G  70/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٩٩٠ (11) -42

٢٠١٢٠٦١٠٣٧ (21)

٠٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

ا    ، شركھ مساھمھ. ب . بیریلى تایر س 

میـالنو ، ایطالیا١- ٢٠١٢٦، ٢٢٢فیالى سارسا 

(71)

جویدو لویجى داجینى-جیوسب سریدا (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

اطار لعجلھ عربھ حمل ثقیل (54)

                                  MI2009A 002175 -61/300,619  - PCT/IB2010/055739 (31)

11.12.2009. - 02.02.2010. - 10/12/2010 (32)

IB - US - IT (33)

Int.Cl.8-B 60 C  9/00;D 07 B  1/06;B 60 C  9/22;B 60 C  9/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٩٩١ (11) -43

٢٠١٥٠١٠١١٥ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

داو اجروساینسز  ال ال سى

.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

ریتشارد كیھ  مان-تزرشمی. بول ار- ساتشیفى. نوربرت ام-یركیز. كارال ان (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

–٢–كلورو –٤(–٦–فلورو –٥–كلورو –٣–أمینو -٤تركیبات مبیدة لألعشاب تشمل 
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Int.Cl.8-B 65 D  53/04;B 65 D  41/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٢



٢٩٠١٣ (11) -65

٢٠١٦٠٥٠٨٥٣ (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٦ (22)

في.بي)  كوراكاو(كریستال الجونز

ھولندا, كوراكاو  ١٤, مینسینج )  جومبي.(جي .اف .دبلیو 

(71)

جورج إدواردو, بریتو دومینجیز -بینجامین  فیراندو , فیشمان توریز  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز شفط للمسطحات المائیة الصناعیة الكبیرة (54)

                                    PCT/IB2014/065981 (31)

  12/11/2014 (32)

IB (33)

Int.Cl.8-A 47 L  9/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٣



٢٩٠١٤ (11) -66

٢٠١٦٠٧١١٢٥ (21)

٠٤/٠٧/٢٠١٦ (22)

فالینجي اینوفاشن ایة بي 

السوید, فیكین ٢٦٣٦٥-أس أي ٥١٣براستافاجین 

(71)

كریستیان , بوو (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

لوحة أثاث (54)

                                  5-1450018- PCT/SE2014/051522 (31)

10.01.2014. - 17/12/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-A 47 B  47/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٤



٢٩٠١٥ (11) -67

٢٠١٢١٠١٧٢٤ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٢ (22)

جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجوان-فرنھوفر  

مانشین المانیا٨٠٦٨٦سي و٢٧ھانزاسترابي 

(71)

نیوسینجر ، - ھیلمریتش ، كریستیان-ریتیلباش ، نیكوالس-دیسش ، ساسكا-روبیلیارد ، جولین
إیدلیر ، بیرند-ھیلبیرت ، جوھانیس-ماثیاس

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز تشفیر سمعي أو مرئي ، جھاز فك تشفیر سمعي أو مرئي و الطرق المتعلقة بمعالجة إشارات 
سمعیة أو مرئیة متعددة القنوات بإستخدام إتجاه تنبؤ متغیر 

(54)

                                  61/323,683 - PCT/EP2011/052354 (31)

13.04.2010. - 17/02/2011 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/06;G 10 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٥



٢٩٠١٦ (11) -68

٢٠١٦٠٨١٢٦٥ (21)

٠١/٠٨/٢٠١٦ (22)

سانت جوبان جالس فرانس

فرنسا-كوربفوا ٩٢٤٠٠، سك أفافینیو  داال١٨

(71)

بروكارد ، ناثینال- تون ، سیدرك  بیر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق  (74)

جھاز لقراءة شفرة تعریف على صفیحة زجاجیة متحركة (54)

                                  1451030 - PCT/FR2014/053482 (31)

11.02.2014. - 19/12/2014 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-G 06 K  7/14;G 06 K  7/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠١٧ (11) -69

٢٠١٦٠٤٠٦٠١ (21)

٠٦/٠٤/٢٠١٦ (22)

لوموس تیكنولوجي انك

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٠٧٠٠٣بروود ستریت بلومفیلد ان جي ١٥١٥

(71)

ئیلمالسام ن میخا-ھیبل ، روبرت  -كومار ، الیوسمجیلیا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لتبرید مفتوح متناظر الضغطLPGإضافة تغذیة منفصلة إلى عملیة استخالص  (54)

                                  61/888,901 - PCT/US2014/059682 (31)

09.10.2013. - 08/10/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 L  3/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٦



77

٢٩٠١٨ (11) -70

٢٠١٦٠٤٠٦٦٥ (21)

١٧/٠٤/٢٠١٦ (22)

ایھ. بي . ایني اس

إیطالیا, روما٠٠١٤٤، ١بیاتزالي انریكو ماتي رقم 

(71)

فیرارا ، باولو- میالردي ، البیرتو  -مولشي ، كلودیو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق  (74)

عملیة إلنشاء بئر الستغالل مكمن تحت قاع بحٍر أو قاع محیط (54)

                                  MI2013A 001733 - PCT/IB2014/065379 (31)

17.10.2013. - 16/10/2014 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  7/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٧



٢٩٠١٩ (11) -71

٢٠١٢٠٤٠٦٢٧ (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٢ (22)

شركة مساھمة اسبانیة- ایھ.المیرال اس 

أسبانیا, N.A, اسبانیا- برشلونة٠٨٠٢٢-اي١٥١روندا دیل میتري جینرال 

(71)

بویكس بیرناردیني ، ماریا ، كارمن (72)

(73)

ق ترزىناھد ودیع رز (74)

- ثنائي فینیل   --١، ١-میثوكسي  - -٣- ثنائي فلورو  -٥، ٣( [-٢عملیھ تصنیع 
حمض نیكوتینیك]امینو ) یل -٤

(54)

                                  09382212.0 - PCT/EP2010/006283 (31)

16.10.2009. - 14/10/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  211/45;C 07 D  213/803;C 07 D  213/80;C 07 C  211/64 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٨



٢٩٠٢٠ (11) -72

D3٢٠١٠٠٣٠٣٤٩ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٠ (22)

كوربوراشن. شارم - یونى  

الیابان- ٠١١١-٧٩٩اھیم . شیكوكوشیو شي . شو . كینسى. شیموبون ١٨٢

(71)

تانجي ھیرویوكي- تاكینو شونسوكي-مایدا یوكي (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

منتج ارتداء ماص لموائع الجسم مستخدم لمرة واحدة ومن نوع السراویل لمریض مصاب بالتبول 
الــال إرادي

(54)

                                  2007-230639-2007-230640-2007-230709-

2007-230710-2007-232015 - PCT/JP2008/065904

(31)

05.09.2007. - 05.09.2007. - 05.09.2007. - 05.09.2007. - 06.09.2007. -
03/09/2008

(32)

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

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/496;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٧٩



٢٩٠٢١ (11) -73

٢٠١٦٠٢٠٣٠٧ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٦ (22)

جوباین بالكو اس ایھ أي–ساینت 

فرنسا, سیوریسنیز٩٢١٥٠-افینیو فرانكلینرووسیفیلت اف٣٤

(71)

لیلوجیي، صوفي (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لوح جبسي معزز لھ مقاومة حریق محسَّنة (54)

                                  13290205.7  - PCT/EP2014/068416 (31)

30.08.2013. - 29/08/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-E 04 C  2/04;D 21 H  13/40 (51)

سنة٢٠: مایةمدة الح

٨٠



٢٩٠٢٢ (11) -74

٢٠١٢١٢٢١٣٢ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

شركھ مساھمھ سویسریھ-اس ایھ  .كاسال . امونیا 

سویسرا- بازل  . لوجانو ٦٩٠٠- سي اتش . ٦فیا جیولیو بوكوبیلي 

(71)

بینز، سیرجیو (72)

(73)

اللبادسمراحمد (74)

عملیھ ومفاعل الزالھ منتج من نظام غازي انتقائى (54)

                                  10168010.6 - PCT/EP2011/059655 (31)

30.06.2010. - 10/06/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/32;B 01 D  63/06;C 01 C  1/04;B 01 J  8/02;B 01 J
8/04;B 01 J  8/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٨١



٢٩٠٢٣ (11) -75

٢٠١٥١٠١٥٩٣ (21)

٠١/١٠/٢٠١٥ (22)

ال تي  دي, .فیتوسیلتیوري كنترول سي اوه-٢انك, میتسیو كیمیكالز -١

الیابان, ١٠٥٧١١٧طوكیو , كیو –میناتو , تشومي -١شیمباشي -ھیجاشي, ٢-٥-١

الیابان, ٥٣٦٠٠٠٨اوسكا , , شي- اوسكا, كیو –جوتو , تشمي-٥سیكیمي , ٩- ١١-٢

(71)

ریو, ھاسیجاوا-دایسكي , سیزیمیورا-كینیسیكي, تاناكا -ھیروزیمي   , ماتسیونو (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

زراعة باستخدامھ، وطریقة لتصنیعھنظام لزراعة النباتات، وطریقة  (54)

                                  2013-077949 - PCT/JP2014/059849 (31)

03.04.2013. - 03/04/2014 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 G  31/100 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



84

2009071116 (21) -1

٢٢/٠٧/٢٠٠٩ (22)

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد

، الیابان٥٤١-٠٠٤٥اوساكا - كو -كوم ، شو - ٤دوشوماشى ١-١

(71)

مستحضر صلب یتضمن الوجلیبتین و بیوجلیتازون (54)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2015020201 (21) -2

٠٤/٠٢/٢٠١٥ (22)

اسالم خالد دمحم وفاء عبد الواحد

مصر, القاھرة- ) ٤(شقة –الدور األول –عین شمس الشرقیة –شارع الحكیم ٥٨

(71)

ریموت شحن (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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بیــــــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كأن لم تكن



86

2010091529 (21) -1

١٣/٠٩/٢٠١٠ (22)

شركھ محدوده انجلیزیھ-نوربروك البوراتوریز لیمتد  

انجلترا -ج دوم  یونایتد كین. بي یو ٣٥٦نیوري كانتري داون بي تي . ارماج روود ١٠٥

(71)

تركیبھ ایكتوباراسیتیسید موضعیھ (54)

سمر احمد اللباد  (74)

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

روفات الفحصسداد مص

2011050819 (21) -2

٢٤/٠٥/٢٠١١ (22)

بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش

المانیا, ٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -نوبل-الفرد:ب . المدینة  مونھایم ص 

(71)

موزع دوائي واستخدامھ (54)

أحمد ھالة وحید دمحم / ویمثلھا - شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2012020262 (21) -3

١٥/٠٢/٢٠١٢ (22)

یفر بى ال سىیونیـل

٠واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا- المملكة المتحدة-داى

(71)

أداه لتنظیف االسنان (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2012020263 (21) -4

١٥/٠٢/٢٠١٢ (22)

یونیـلیفر بى ال سى

٠واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا- المملكة المتحدة-داى

(71)

أداة وعملیھ لتنظیف األسطح (54)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



88

2014050767 (21) -5

١٣/٠٥/٢٠١٤ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

التحلل الكھربي المنظم الدوات قاع البئر (54)

رزيناھد ودیع رزق ت (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2015050675 (21) -6

٠٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

یتدبیكر ھوجز انكوربور

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

طریقة لتحضیر غالف بولیمري عند درجة حرارة عالیة (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص



89

2015111856 (21) -7

٢٥/١١/٢٠١٥ (22)

فى   . شلومبرجیر تكنولوجى بى

ذا ھوج ، ھولنداجیھ جى ،٢٥١٤–ام، ان ال ٨٩- ٨٣باركستریت 

(71)

ام تداول مواد موقع بئر معبأة لموقع بئر نظ (54)

عمرو مفید الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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انــــــــــــــــــــــبی
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ
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(21)2011081417 -1

(22)٢٤/٠٨/٢٠١١

المركز القومى للبحوث(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

مخمر معملى دوار لبحوث تطویر انتاج المنتجات المیكروبیھ باستخدام تقنیھ المنابت الصلبھ(54)

منى دمحم فرید/ امال یوسف احمد/ ماجده محسب السید(74)

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

(21)2014020284 -2

(22)٢٥/٠٢/٢٠١٤

ھایدى احمد على على-اسراء دمحم محمود(71)

شارع ابراھیم نامق المتفرع من -مصر, بنى سویف-منزل سید فاضل عویس  - عزبة ریاض باشا  
مصر-بنى سویف-شارع الدیرى  

تحسین كفاءه البطاریھ السائلھ مركم الرصاص(54)

(74)

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

(21)2014040665 -3

(22)٢٨/٠٤/٢٠١٤

ایة.سیكبا ھولدینج اس (71)

سویسرا-بریللي ١٠٠٨سي اتش ٤١افینیو دي فلوریسانت 

نموذج لتشفیر المعلومات الرقمیة على السطح ، وطرق تعلیم وإعادة إضافة(54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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



92

(21)2014101726 -4

(22)٢٩/١٠/٢٠١٤

ال. ار . نوفو بیجنون اس (71)

فلورانس ، ایطالیا٥٠١٢٧- ١، اي٢فیا فیلیس ماتیكى 

ضغط) مسوى(معادل (54)

عمرو الدیب وكیل براءات (74)

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

(21)2015020217 -5

(22)٠٩/٠٢/٢٠١٥

روب آیھ جىسیمیكس ریسیرتش ج(71)

بروج بي بییل ، سویسرا٢٥٥٥- رومرشتراسھ ، سي إتش١٣

مصنع لخلط الخرسانة مؤقت(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

(21)2015020218 -6

(22)٠٩/٠٢/٢٠١٥

كالرینت اس ایھ، البرازیل-لیمتد، بریطانیا)بیفي(كالرینت فاینانس(71)

, ، رود تاون، تورتوال، جزر فیرجین البریطانیھ٦٦٢سیتكو بیلدینج، ویكھامس كاي صندوق برید 
البرازیل, ، ساو باولو، البرازیل٩٠٠- ١٨٠٠١،٠٤٧٩٥افیندا داس ناكوس اونیداس - بریطانیا

طرق لمعالجھ الفوسفات الخام(54)

(74)

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



93

(21)2015030366 -7

(22)١١/٠٣/٢٠١٥

نیبون ستیل اند سومیتومو میتال كوربوریشن- فالوریك اویل اند جاز فرانس(71)

تشوم - ٢، مارونوتشي ١- ٦- فرنسا, ایمیریز، فرنسا- اولنوي٥٩٦٢٠- ، رو اناتول فرانس، اف٥٤
، الیابان٨٠٧١-١٠٠طوكیو كو ،-،تشیودا

إیمید ذات مقاومة عالیة للتقشر على مكون أنبوبي - عملیة النتاج شریحة رقیقة جافة من بولى أمید(54)
ملولب من مشتت مائى خالى من المواد المسببة للسرطان

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

(21)2015050699 -8

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٥

ستیلینبوش یونیفرسیتي(71)

اجنوب افریقی, ویستیرن كابي بروفینسي ٧٦٠٠ستیلینبوش , فیكتوریا استریت , ادمین بي 

بنیة حاملة ألجھزة ھلیوستات متعددة(54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

(21)2015050829 -9

(22)٢٧/٠٥/٢٠١٥

في سیستم جي ام بي اتش- كیھ (71)

المانیا, برجیستش جالدباتش٥١٤٦٩، ٤٤سنفلدر ستریت 

كبسولة تقدیم فردي إلنتاج مشروبات القھوة مع وبدون ُمبیّض(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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



94

(21)2015081215 -10

(22)٠٥/٠٨/٢٠١٥

.أ. نستك س(71)

.فیفي، سویسرا١٨٠٠–٥٥أفینوا نسلھ 

.عبوات لتحضیر المشروبات(54)

لدیب عمرو ا(74)

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

(21)2015091369 -11

(22)٠١/٠٩/٢٠١٥

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

كول فالیھ دى اى بى دى اى سى بیدرو جارزا ٤٠٠ایھ في ریكاردو مارجاین زوزا واى ایھ 
الوالیات المتحدة االمریكیة, المكسكیك ٦٦٢٦٥جارسیا نوفیو لیون 

.طبقة تحتیة عالیة الضبابیة للخلیة الشمسیة (54)

مكتب عبد الھادى للملكیةالفكریھ(74)

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

(21)2015091547 -12

(22)١٦/٠٩/٢٠١٥

المركز القومى للبحوث(71)

محافظة -الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -ث المركز القومى للبحو- شارع البحوث ٣٣
جمھوریھ مصر العربیھ-الجیزة 

یحتوي علي جین ھرمون N mammalian expression vector-Os_GH-pmKate٢بناء(54)
النمو المعزول من أغنام األوسیمي المصریھ وحدوث تعبیر جیني لھرمون النمو معملیا داخل بكتیریا 

DH١٠B

منى دمحم فرید-نجالء على احمد - دمحم زكریا- ماجده محسب السید (74)

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



95

(21)2015101608 -13

(22)٠٤/١٠/٢٠١٥

احمد دمحم عبد النبي خلیفة(71)

مصر, الزاویھ الحمراء  –مدینة النور –ش دمحم صالح ١٩

نظام االنذار بتحریك القاطرة (54)

(74)

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

(21)2015101632 -14

(22)٠٨/١٠/٢٠١٥

الند مارك جرافیكس كوربوراشن (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢تیكساس , ھوستون ٢. بلدج , .سیتي ویست بلفد ٢١٠٧

فسیر صدوع جیولوجیةمسارات زلزالیة طبقیة لت(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

(21)2015101698 -15

(22)٢١/١٠/٢٠١٥

حسن على مصطفى على(71)

منزل على النحاس بجوار مسجد الحاج –قریة الحالبیة –مركز بنى سویف –محافظة بنى سویف 
مصر, .دیاب 

الخریطة التفاعلیة لتوجیھ السیارات(54)

(74)

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



96

(21)2015121888 -16

(22)٠١/١٢/٢٠١٥

ایربالست اس بى ایھ شركھ ایطالیھ مساھمھ(71)

إیطالیا, ادا بروف  فال دلسامبولى فیرنیزستر-زونا اندا ترافینو 

ة الطبقاتأغشیة متعدد(54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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

(21)2015122034 -17

(22)٢٤/١٢/٢٠١٥

كومبانىذى جیلیت (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٢١٩٩برودنشیال تاور بیلدینج ، بوسطن ، ماساشوستس 

.خراطیش شفرة(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2016030468 -18

(22)١٧/٠٣/٢٠١٦

ذى جیلیت كومبانى  (71)

الوالیات المتحدة ٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣–بى لیجال باتنت دبرتمنت /اى 
االمریكیة  

طریقة توضیح شفرة حالقة(54)

لدیب عمرو ا(74)

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



97

(21)2016030529 -19

(22)٢٨/٠٣/٢٠١٦

المركز القومى للبحوث(71)

.جمھوریة مصر العربیة -محافظة الجیزة -الدقى - لبحوث شارع ا

طریقة النتاج الدیزل الحیوي بیولوجیا  من الخمائر(54)

(74)

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



98

بیــــــان
بتعدیــــــل اسم الشــــــركة



99

(21)2008081444 -1

(22)٢٧/٠٨/٢٠٠٨

ال تى دى. میتسوبیشى ھیفى اندستریز (71)

سمر احمد اللباد(74)

طریقة تشغیل لمحرك أثناء االحتراق غیر العادى ووحدة تحكم فى التشغیل(54)

دیل اسم الشركةتع:التقریر القانونى
ال تى دى. میتسوبیشى ھیفى اندستریز :مـــن
لیمتد اند تربو شارجرمیتسوبیشى ھیفى انداستریز اینجین:الـــى

30/10/2018 :بـتاریخ

(21)2013101621 -2

(22)٢١/١٠/٢٠١٣

شركة مساھمة امریكیة-ال ال سي یمیرجینت برودوست دیفیلوبمینت سیاتل (71)

سمراحمد اللباد(74)

بروتینات ربط مولد ضد غشائي نوعي للبروستاتا وتركیبات وطرق ذات صل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة مساھمة امریكیة- یمیرجینت برودوست دیفیلوبمینت سیاتل ال ال سي :مـــن
ابفیتو ریسیرش اند دیفیلوبمنت ال ال سى:الـــى

09/10/2018 :بـتاریخ



100

(21)2014020246 -3

(22)١٩/٠٢/٢٠١٤

سیلفر فیس اوواى(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

طریقة النتاج تركیبة مضادة للمیكروبات بولیمیریة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیلفر فیس اوواى:مـــن
Argenlab global ltd:الـــى

01/10/2018 :بـتاریخ

(21)2017091485 -4

(22)٠٦/٠٩/٢٠١٧

الجامعة المصریھ الیابانیھ للعلوم والتكنولوجیا - أحمد توفیق ابراھیم (71)

(74)

دیوكسان من المخلفات السائلھ الصناعیھ لمصانع البولستر باستخدام مفاعل بیولوجى  ذاتى ١,٤ازالھ (54)
التھویھ یحتوى على اللوف الطبیعى 

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الجامعة المصریھ الیابانیھ للعلوم والتكنولوجیا -أحمد توفیق ابراھیم :مـــن
یة الیابانیة للعلوم والتكنولوجیاالجامعھ المصر:الـــى

10/10/2018 :بـتاریخ



101

(21)2017091542 -5

(22)١٨/٠٩/٢٠١٧

فیسیوفیوس كریوسیبیلي كومباني (71)

سمر احمد اللباد(74)

تبطین وعاء فلزي مع بنیة ثقب مضبوطة(54)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر 
فیسیوفیوس كریوسیبیلي كومباني :مـــن
فیسیوفیوس یو أس ایھ كوربوراشین :الـــى

04/10/2018 :بـتاریخ



102

بیـــــــــان
بانتقــــــــال ملكیــــــــة البـــــــراءة



103

(21)2008101741 -1

(22)٢٢/١٠/٢٠٠٨

مایرز سكویب كمباني- بریستول(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

بیبرازین ومشتقات بیبرازین كعوامل مضادة للفیروسات- دیكتو  (54)

نقل الملكیة :قانونىالتقریر ال
مایرز سكویب كمباني-بریستول :مـــن
لیمیتـــــد) ٥رقم (و كي ـفي اي اي في ھیلث كیر ی:الـــى

02/10/2018 :بـتاریخ

(21)2009101578 -2

(22)٢٥/١٠/٢٠٠٩

سویسریھ مساھمھاكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

مركبات جسریة سداسیة الحلقة تعمل كموانع لقناة الكالسیوم(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھ:مـــن
تد یكالز لیمیإیدروسیا فارماسیوت:الـــى

03/10/2018 :بـتاریخ

(21)2013060984 -3

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٣

ایل مینینج سیرفیسس لیمتد(71)

سمراحمد اللباد(74)

تفجیر مواد متفجرة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ایل مینینج سیرفیسس لیمتد:مـــن
ال تي دي, )بي تي واي(یتنیت ساوث افریكا د:الـــى

11/10/2018 :بـتاریخ



104

(21)2013071240 -4

(22)٢٩/٠٧/٢٠١٣

مایرز سكویب كمبانىریستول ب(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

(54)C-و ١٧C -ثالث تیربینوات معدلة لھا فعالیة مثبطة إلكتمال نمو ١٣HIV

نقل الملكیة :التقریر القانونى
مایرز سكویب كمبانىبریستول:مـــن
لیمیتـــــد) ٤رقم (في أي أي في ھیلث كیر یـو كي :الـــى

01/10/2018 :بـتاریخ

(21)2014020184 -5

(22)١٠/٠٢/٢٠١٤

ر ال ناتورال اینجریدینتز اس ا(71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

تركیبھ تحلیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ناتورال اینجریدینتز اس ار ال :مـــن
ایھ. بي . فالسویا اس :الـــى

15/10/2018 :بـتاریخ

(21)2014030366 -6

(22)١٠/٠٣/٢٠١٤

فازیكاس ، ستیفان(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

تعمل بالھواء المضغوط متحكم بھا لتضخیم او تفریغ اطار بشكل جزئى/اداه ھوائیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فازیكاس ، ستیفان:مـــن
ھ اس:الـــى و اس ای تیلیفل

31/10/2018 :بـتاریخ



105

(21)2016111879 -7

(22)١٦/١١/٢٠١٦

شركة مساھمة سویسریة –ایھ . اریز ترادینج اس (71)

سمر أحمد اللباد (74)

تركیبة صیدالنیة سائلة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركة مساھمة سویسریة –ایھ . اریز ترادینج اس :مـــن
ش:الـــى ى ات ى ام ب الند ج ابى دیوتش نیوس ك فریس

15/10/2018 :بـتاریخ

(21)2017040577 -8

(22)٠٤/٠٤/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

طریقة تقییم جودة الماء(54)

كیة نقل المل:التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج ، لیمت تریز اینجین ي اندس ي ھیف میتسوبیش

15/10/2018 :بـتاریخ

(21)2017040596 -9

(22)٠٦/٠٤/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ترزيناھد ودیع رزق(74)

نظام معالجة ترشیح ماء غیر ُمعالج وطریقة لتنظیف جھاز ترشیح (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج ، لیمت تریز اینجین ي اندس ي ھیف میتسوبیش

15/10/2018 :بـتاریخ
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(21)2017101741 -10

(22)١٩/١٠/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

طریقة تنظیف غشاء التناضح العكسي وجھاز تنظیف غشاء التناضح العكسي(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
لیمتدمیتسوبیشي ھیفي انداستریز:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

02/10/2018 :بـتاریخ
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استــــدراك
رســــــوم سنویــــة
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فى جریدة براءات ١٠/٠٥/٢٠٠٦المقدم بتاریخ ٢٠٠٦/ ٠٠٤٤٢تم النشر عن سقوط الطلب رقم    -١
في الملك العام نظرا لخطأ إداري ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة ٢٠١٧بجریدة مایو ) ٧٨٩(عدد االختراع 

- :یانات الطلب ھى وب

(21)2006050442

(22)١٠/٠٥/٢٠٠٦

جسیمات دقیقة تشمل نظائر السوماتوستاتین       (54)

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)

ھ)٧٤( ھ الفكری ادى للملكی د الھ عب

فى ٢٤/٠٥/٢٠١٥لمقدم بتاریخ ا٢٠١٥/ ٠٠٨١١تم قبول االلتماس المقدم من صاحب الطلب رقم    -٢
ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب ٢٠١٧بجریدة یونیو ) ٧٩٠(جریدة براءات االختراع عدد

- :ھى 

(21)2015050811

(22)٢٤/٠٥/٢٠١٥

وایا عجل سیارة من الممكن ربطھ بكھرباء السیارة                               عداد لتحدید درجة انحراف ز(54)

احمد على حمدى الطنطاوى(71)

)٧٤(

بجریدة ) ٧٧٧(بجریدة براءات االختراع عدد ١٧٤٢/٢٠١١PCTتم النشر عن سقوط الطلب رقم -٣
ـ :وبیاناتھ كاالتى D1١٧٤٢/٢٠١١طلب فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى والصحیح ھو ال٢٠١٦مایو 

2011101742D1 (21)

٠٨/١٠/٢٠١١ (22)

وسیلھ وظیفیھ خارجیھ تحتوى على جزئین من انابیب المضخھ وجھاز وطرق لمعالجھ الدم 
الستیعاب ھذه الوسیلھ الوظیفیھ الخارجیھ

(54)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH (71)

اللبادسمر احمد  (74)
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استدراك
تعدیل أسم شركھ



110 110

استدراك

" بند تعدیل اسم الشركة " ٨٠٦العدد ٢٠١٨اكتوبرتم النشر بجریدة 
٢٠١١لسنة ١٠٨٣المعدل اسمھا بالطـــــــــــلب رقم الخطأ  اسم الشركة عنوذلك 

:واالسم الصحیح ھو-لیمتد ) بروبریتارى ( اولینو " حیث صدر 

)21 (2011061083
)22 (٢٢/٦/٢٠١١
لیمتد) بتى ( موبایل مونى س أ ) 71(
محمود رجائى الدقى) 74(
طریقة ونظام لتأمین الصفقات المالیة) 54(

تعدیل اسم الشركة: التقریر القانونى 
لیمتد) بتى ( موبایل مونى س أ : من 

لیمتد) بروبریتارى ( الى اولتیو 

20/09/2018بتاریخ 
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بیـــــــــــــــان
بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة 

لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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24344 (11) -1

2006040408 (21)

تاجھ    حفر بئر بالتثقیب لتدفق المائع وإن (54)

ستینا دریلنج ال تي دي      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

24838 (11) -2

2005040105 (21)

فى االشارات الزلزالیھ االھتزازیھ) الھارمونیھ(طریقھ لخفض الضوضاء التوافقیھ  (54)

كومبانى جنرال دى جیوفیزیك    (71)

شادى فاروق مبارك (74)

25671 (11) -3

2008071301 (21)

فرن تكویك فائق التحكم وطریقة للتحكم فیھ  (54)

یو اتش دى اى جى ام بى اتش      (71)

سمرأحمد اللباد (74)
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26444 (11) -4

2011050707 (21)

)للتسجیل البیاني عالي الدقھ(لمصادقھ على صحھ نموذج رسم التغیر نظم وطرق لحساب و (54)

الندمـارك غرافیكـس كوربوریشــن      (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

26820 (11) -5

2012040623 (21)

تجمیع بیانات رصد زلزالى من مجسات لخفض الضوضاء    (54)

فى   ،  شركھ  مساھمھ     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

مكتب عبد الھادى (74)

27011 (11) -6

2012040622 (21)

مجموعھ مجس بھا مجس زلزالى ومجس تباعد  (54)

فى     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)
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27288 (11) -7

2012040692 (21)

فوھھ صب وتجمیعھ خاصھ بھا مزوده بفوھھ داخلیھ (54)

ایھ     . فیزوفیوس جروب اس  (71)

سمر احمد اللباد (74)

27829 (11) -8

2012040649 (21)

ولوجى قریب من السطح تفسیر مشترك لموجات رایلى وجس عن بعد لتكوین جی (54)

فى   ،  شركھ  مساھمھ     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

28159 (11) -9

2012101826 (21)

تركیبة للتحكم باالفات الضارة  (54)

تد     سومیتومو كیمیكال كومبانى لیم (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
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بیـــــــــــــــان
بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة 

لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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2010050718 (21) -1

٠٢/٠٥/٢٠١٠ (22)

المامیھ للطیفشفرلت لف لمسافھ مثالیھ لطرف التغذیھ ا (54)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL) (71)

سمراحمد اللباد (74)

2015101657 (21) -2

١٣/١٠/٢٠١٥ (22)

نمذجة حوض إلى خزان (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2016030337 (21) -3

٠١/٠٣/٢٠١٦ (22)

تتبع تلقائي آلي لطبقة ترابیة على أحجام متعددة (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016030338 (21) -4

٠١/٠٣/٢٠١٦ (22)

نظام معلومات عن حفرة بئر، عینة جوفیة ومستخرجات حفر في الموقع (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
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2016030464 (21) -5

١٦/٠٣/٢٠١٦ (22)

باستخدام محرك طینيUBDطریقة دینامیكیة ومراقبة في الزمن الفعلي لُمغلف نفق عملیة  (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016030499 (21) -6

٢٣/٠٣/٢٠١٦ (22)

التنبؤ بالمخاطر في الوقت الفعلي أثناء عملیات الحفر (54)

Landmark Graphics Corporation (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

2016030500 (21) -7

٢٣/٠٣/٢٠١٦ (22)

التنبؤ بالمخاطر في الوقت الفعلي أثناء عملیات الحفر (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2016030544 (21) -8

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

)تركیبة تشتمل على مادة جاذبة لمفصلیات األطراف مشكلة من مكونات مشتقة من نبات ونظائرھا (54)

KYOYU AGRI CO., LTD (71)

سمر أحمد اللباد  (74)
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2016030545 (21) -9

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

تحلیل الحساسیة لنمذجة خزان ھیدروكربون (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2016030551 (21) -10

٣٠/٠٣/٢٠١٦ (22)

تحدید الضغط داخل حیز حلقي محكم اإلغالق (54)

Landmark Graphics Corporation
(71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016040565 (21) -11

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

تحویل الوضع بناًء على النسبة لتحسین الوزن على لقمة الحفر (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

سمر احمد اللباد (74)

2016040618 (21) -12

١٠/٠٤/٢٠١٦ (22)

یطة توضیحیة لتحلیل ھندسة الحفروسیلة إنشاء خر (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)



119

2016060942 (21) -13

٠٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

تحمیض ُمحسن آلبار إنتاج وحقن (54)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016101681 (21) -14

١٢/١٠/٢٠١٦ (22)

طواحین نھریة لتولید الكھرباء (54)

Tareq Nashat Amin Mohamed (71)

(74)



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٨٠٨(العدد رقم ٢٠١٨دیسمبرعدد 



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i----------------------------------------------ر ــــــــــــــــــتصدیـــ-

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

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

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

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

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

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  س٢٠١٨نوفمبرب ار ١- ---والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر- ان  ٢٣--- ------- ----------------٢٠١٨نوفمبرب

٥١-------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٥٤---------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

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

٦٤----------------------------------------------- -- --- ---------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

٦٩-------------------------------------------------------------------------- بیان بانتقال الملكیھ-

٧١----------------------------------------------------------------- --- براءات صادرة–استدراك -

ا- البراءاتن بی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ت الحق ى انقض انون حمـًاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
----------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٧٣

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

٧٨



تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ
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العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناع

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)
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ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

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

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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



iv

 
ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

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

YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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انـــــــبی
٢٠١٨نوفمبرالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 



2

D1٢٠١٤٠٢٠١٦٨ (21) -1

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

مصر- دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان  (71)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان (72)

(74)

الدمعیة بالجفوندعامة دمعیة دائمة من السیلكون لالنسداد الكلى للقنوات (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 F  2/82 (51)

٢٠٠٨٠٧١١٩٠ (21) -2

١٥/٠٧/٢٠٠٨ (22)

مصر- أحمد عبد هللا دمحم المصرى  (71)

أحمد عبد هللا دمحم المصرى (72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

صناعیةنظام لتنقیة غازات العادم ال (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/00 (51)
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٢٠٠٩٠١٠٠٩١ (21) -3

٢٠/٠١/٢٠٠٩ (22)

XYLECO, INC. - USA (71)

MEDOFF, Marshall (72)

اللبادأحمدسمر (74)

تحویل الكتلة الحیویة الى سكریات (54)

60/832,735 - PCT/US2007/074028 (31)

21.07.2006. - 20/07/2007 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 P  7/10;C 12 P  7/06 (51)

٢٠٠٩٠٥٠٧٤٢ (21) -4

١٩/٠٥/٢٠٠٩ (22)

FERNANDEZ GARCIA, Carlos Javier - Mexico (71)

FERNANDEZ GARCIA, Carlos Javier (72)

بادسمر أحمد الل (74)

عملیة الخلط المسبق وإضافة األلیاف فى الحالة الجافة (54)

  PCT/MX2006/000130 (31)

  21/11/2006 (32)

MX (33)

Int.Cl.8-C 04 B  16/06 (51)



٢٠١٠٠٦١٠٢٣ (21) -5

١٧/٠٦/٢٠١٠ (22)

مصر- محمود فوزى دمحم حجاج  (71)

حجاجمحمود فوزى دمحم (72)

(74)

)فقاعى-عادى (نقاط الرى تحت سطحى  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 02 B  13/00 (51)

٢٠١٠١٠١٧١٨ (21) -6

١٣/١٠/٢٠١٠ (22)

general Electric technology G.M.B.H - Switzerland (71)

PALKES, Mark (72)

ل الدیب عمرو مفید كما (74)

محطھ الطاقھ الحراریھ الشمسیھ (54)

12/421,024-12/421,047-61/045,361-61/057,360 - PCT/US2009/040326 (31)

09.04.2009. - 09.04.2009. - 16.04.2008. - 30.05.2008. - 13/04/2009 (32)

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

Int.Cl.8-F 22 B  37/26;F 01 K  17/02 (51)

٤
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٢٠١١٠١٠١٥٢ (21) -7

٢٤/٠١/٢٠١١ (22)

اس ل غط ادر خلی مصر- ن (71)

اس ل غط ادر خلی ن (72)

(74)

وحده متنقلة لتحلیة المیاه المالحھ باستخدام المركزات الشمسیة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 D  1/04;F 24 J  2/05;C 02 F  1/14 (51)

٢٠١١٠٩١٥٠٨ (21) -8

١٢/٠٩/٢٠١١ (22)

GLENMARK PHARMACEUTICALS, S.A. - Switzerland (71)

MUKHOPADHYAY, Indranil-KHAIRATKAR-JOSHI, Neelima-
MARGAL, Sanjay-THOMAS, Abraham-KUMAR, Sukeerthi-
WAGHMARE, Nayan, Taterao

(72)

دمحم اسماعیل اسامھ دمحم (74)

١TRPAلعالج اآلالم مشتقات ثیینو بریمیدین دیونات بوصفھا معدالت (54)

2906/MUM/2009 -665/MUM/2009 -2213/MUM/2009 -61/171,355 -
61/251,994 -61/294,470  -PCT/ IB2010/000930

(31)

16.12.2009. - 23.03.2009. - 23.09.2009. - 21.04.2009. - 15.10.2009. -
12.01.2010. - 23/03/2010

(32)

IN - IN - US - US - US - US- IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/519;C 07 D  495/04;A 61 P  29/00 (51)
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٢٠١٢٠٦١١٣٨ (21) -9

١٩/٠٦/٢٠١٢ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

أحمد طاھر التھامى أحمد الھباب-محمود أحمد عبد الغفار  (72)

منى دمحم فرید/ امال یوسف احمد / ماجده محسب السید  (74)

طریقة لتحضیر الملح البوتاسیومى لكل من أحادى سیتیل األیتكونات وأحادى سیتیل المالیات 
كمخفض توتر سطحى مونومیرى واستخدامھا فى تحضیر مستحلبات بلمرات األستیرین أكریلیك 

للتطبیق فى مجال البویات المائیة

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 03 G  9/087;C 08 F  8/00 (51)

٢٠١٣٠٥٠٧٧٤ (21) -10

٠٧/٠٥/٢٠١٣ (22)

مصر-حمدى عصام دمحم مختار سلیمان  (71)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان (72)

(74)

ن المحطمة فى عرض البحر من داخل السفینة وخارجھاجھاز لتصلیح السف (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 26 C  3/10 (51)
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٢٠١٣١٢١٨٣٩ (21) -11

٠١/١٢/٢٠١٣ (22)

مصر- التھامى أبو زید التھامى عبد هللا  (71)

التھامى أبو زید التھامى عبد هللا  (72)

(74)

جمالونات ووصالتھا یمكن استخدامھا كبدیل للتسلیح التقلیدي لعناصر الخرسانھ المسلحة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-E 04 C  5/166 (51)

٢٠١٤٠٢٠٣١٣ (21) -12

٢٧/٠٢/٢٠١٤ (22)

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  - USA (71)

PARISEAU, Timothy P.,-ORITANI, Tadato-GORMAN, Michael R-
ZHANG, Zhiqun-KATOH, Shin-CHANDRASEKARAN, Neelakandan

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

مثبت میكانیكى ، وجھاز تثبیت ، ومادة ماصة یمكن التخلص منھا (54)

61/535,639 -61/654,492  - PCT/US2012/055072 (31)

16.09.2011. - 01.06.2012. - 13/09/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/62;A 44 B  18/00 (51)
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٢٠١٤٠٥٠٨٧٥ (21) -13

٢٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

CCP TECHNOLOGY GMBH - Germany (71)

KUHL, Olaf (72)

عبد الوھاب مصطفى كمال / أ (74)

.طریقة ومنشأة لتحویل ثاني أكسید الكربون إلى أول أكسید الكربون (54)

10 2011 122 562.9-10 2012 008 933.3-10 2012 015 314.7 -
PCT/EP2012/005309

(31)

20.12.2011. - 04.05.2012. - 02.08.2012. - 20/12/2012 (32)

DE - DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  31/18;C 01 B  3/24 (51)

٢٠١٤٠٦٠٩٦٦ (21) -14

١٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY -  USA (71)

BIEGLER, Kristopher K-GORMAN, Michael R-PARISEAU, Timothy P-
CHANDRASEKARAN, Neelakandan

(72)

للملكیة الفكریةعبد الھادى  (74)

مكون في ماده وطریقھ لتحضیر مكون للكشفطریقھ لكشف (54)

323,980/13-324,130/13 - PCT/US2012/069152 (31)

13.12.2011. - 13.12.2011. - 12/12/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 N  21/35;G 01 N  1/28 (51)
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٢٠١٤٠٨١٣٦٥ (21) -15

٢٨/٠٨/٢٠١٤ (22)

Toshiba Lifestyle Products and Services Corporation - Japan (71)

HOSOMI, Koichi-KOMATSU, Morimasa-AKIBA, Daisuke-HAYASHI,
Miho-UNO, Osamu

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

غسالة أوتوماتیكیة (54)

2012-077246  - PCT/JP2012/008304 (31)

29.03.2012. - 26/12/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-D 06 F  37/00 (51)

٢٠١٤٠٩١٥١٢ (21) -16

٢٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

ALFA LAVAL CORPORATE AB - Sweden (71)

SJODIN, Per -WALTER, Kristian (72)

اللباد أحمدسمر (74)

تركیبة جدیدة لّلِحام بسبیكھ النحاس والزنك  (54)

12161742.7  - PCT/EP2013/056554 (31)

28.03.2012. - 27/03/2013 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-B 23 K  9/00 (51)
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٢٠١٤٠٩١٥٦٢ (21) -17

٣٠/٠٩/٢٠١٤ (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY - USA (71)

NEDERBERG, Fredrik-URADNISHECK, Julius-RAJAGOPALAN,
Bhuma

(72)

اللباد أحمد سمر  (74)

بولي استرات واصناف مصنوعھ منھا (54)

61/618,437  - PCT/US2013/034734 (31)

30.03.2012. - 30/03/2013 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-C 08 G  63/181;D 01 F  6/62;C 09 D  167/02;C 08 J  5/18 (51)

٢٠١٤١٠١٥٨٢ (21) -18

٠٢/١٠/٢٠١٤ (22)

مصر-مجد أحمد قطب  (71)

مجد أحمد قطب (72)

(74)

قالب حذاء وحذاء ونعل حذاء لتشوھات القدم (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 43 B  13/14 (51)
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٢٠١٤١٠١٥٩٣ (21) -19

٠٨/١٠/٢٠١٤ (22)

IGTL TECHNOLOGY LTD  - England (71)

HYMAN, Richard John (72)

سمراحمد اللباد (74)

إنتاج ھیدروكربونات سائلة  (54)

1206196.6  - PCT/GB2013/050898 (31)

05.04.2012. - 05/04/2013 (32)

GB  - GB (33)

Int.Cl.8-C 10 G  35/04;C 10 L  1/08;C 10 L  1/06;C 10 G  45/58 (51)

٢٠١٤١١١٧٤٩ (21) -20

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

MECS, INC. - USA (71)

VERA-CASTANEDA, Ernesto (72)

سمراحمد اللباد (74)

االستخالص المتجدد للملوثات من الغازات المتدفقة (54)

61/641,833 - PCT/US2013/039293 (31)

02.05.2012. - 02/05/2013 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/96;B 01 D  53/50 (51)
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٢٠١٥٠٢٠٢٩١ (21) -21

٢٣/٠٢/٢٠١٥ (22)

مصر- سامى نجیب عبد هللا جرجس  (71)

سامى نجیب عبد هللا جرجس (72)

(74)

محطة لتولید الكھرباء وتحلیة المیاة من البحار والمحیطات  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 B  1/00 (51)

٢٠١٥٠٢٠٣٠٣ (21) -22

٢٥/٠٢/٢٠١٥ (22)

ILSENBURGER GROBBLECH GMBH - Germany (71)

SCHAFFNIT, Philippe-KLABBERS-HEIMANN, Jürgen-KONRAD,
Joachim

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

عالي القوة منخفض الخلیط المعدنيسبیكة فوالذیة لفوالذ (54)

102012018833.1-PCT/DE2013/000519 - (31)

14.09.2012. - 28.08.2013. - (32)

DE - DE (33)

Int.Cl.8-C 22 C  38/00;C 22 C  38/02;C 22 C  38/18;C 22 C  38/06;C 22 C
38/12;C 22 C  38/04

(51)
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٢٠١٥٠٣٠٤٨٤ (21) -23

٣١/٠٣/٢٠١٥ (22)

1- BOREALIS AG - Austira 2-ABU DHABI POLYMERS CO LTD
(BOROUGE) LLC - United Arab Emirates

(71)

MOTHA, Kshama-NILSSON, Anette-NIKHADE, Prashant-DASGUPTA,
Chanchal -ASTING, Johan

(72)

عمرو الدیب  (74)

یشمل تركیب بولیمر یشمل راتنج أساسھ بولى إیثیلین متعدّد شكليأنبوب رّي بالتنقیط  (54)

12007620.3 - PCT/EP2013/003352 (31)

09.11.2012. - 07/11/2013 (32)

EP- EP (33)

Int.Cl.8-C 08 L  23/08;A 01 G  25/02 (51)

٢٠١٥٠٦١٠٣٨ (21) -24

٢١/٠٦/٢٠١٥ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD - Japan (71)

KIRIYAMA, Kazuhisa-MATSUMOTO, Masahiro-YOSHIDA, Kotaro-
BOLDBAATAR, DamdinSuren

(72)

اللبادأحمدسمر (74)

عامل لمكافحة اآلفات (54)

2012-280207 -2013-162860- 2013- 212795- PCT/JP2013/085022  - (31)

21.12.2012. - 06.08.2013. - 10.10.2013. - 19.12.2013. - (32)

JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;C 07 D  213/60;C 07 D  213/51;C 07 D  213/24 (51)
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٢٠١٥٠٨١٢٠٦ (21) -25

٠٤/٠٨/٢٠١٥ (22)

ALEVO RESEARCH AG  -Switzerland (71)

ZINCK, Laurent -PSZOLLA, Christian -DAMBACH, Claus (72)

اللبادأحمد سمر (74)

محلول كھربائي لخلیة بطاریة كھروكیمیائیة، وخلیة بطاریة تحتوي على المحلول الكھربائي (54)

PCT/EP2013/000366 (31)

  07/02/2013 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-H 01 M  10/052;H 01 M  10/0525;H 01 M  4/587;H 01 M
10/0563;H 01 M  4/58;H 01 M  10/054

(51)

٢٠١٥٠٩١٥٥٩ (21) -26

٢٠/٠٩/٢٠١٥ (22)

CONSORT MEDICAL PLC - England (71)

ANDERSON, Ian-EKMAN, Matt-GLOVER, Robert  -KOPPELMAN,
Rachel

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

تجمیعة محقن خلط محسنة (54)

1305489.5  - PCT/GB2014/050965 (31)

26.03.2013. - 26/03/2014 (32)

GB  - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/315 (51)
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٢٠١٥١٠١٥٩٢ (21) -27

٠١/١٠/٢٠١٥ (22)

STELLENBOSCH UNIVERSITY  - South Africa (71)

KROGER, Detlev, Gustav (72)

یع رزق ترزىناھد ود (74)

مستقبل شمسي مركزي مَرِكز (54)

2013/02381  - PCT/IB2014/060380 (31)

03.04.2013. - 02/04/2014 (32)

ZA - IB (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/07 (51)

٢٠١٥١٠١٦٢٠ (21) -28

٠٥/١٠/٢٠١٥ (22)

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC - USA (71)

BRYAN K.JOHNSTON-GOWRI KRISHNAMURTHY-MARK JULIAN
ROBERTS

(72)

سمر احمد اللباد (74)

استخالص مادة مبردة في عملیات إسالة الغاز الطبیعي (54)

14/511774 - (31)

10.10.2014. - (32)

US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  1/02;F 25 J  1/00 (51)
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٢٠١٥١٢٢٠٧٠ (21) -29

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

General Electric Technology Gmbh - Switzerland (71)

AGA, Vipluv-CONTE, Enrico (72)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام تخزین وتفریغ طاقة كھربائیة (54)

15153755.2 - (31)

04.02.2015. - (32)

EP (33)

Int.Cl.8-F 03 G  6/06;F 01 K  3/18 (51)

٢٠١٦٠٢٠١٨٧ (21) -30

٠٨/٠٢/٢٠١٦ (22)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT - Germany (71)

Z?LLKAU, Achim-SCHREIBER, Dominique (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

ااتحادات مبید أعشاب ثالثیة تشمل اثنین سلفونیل یوری (54)

13179813.4  - PCT/EP2014/066777 (31)

09.08.2013. - 05/08/2014 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 P  13/00;A 01 N  43/90;A 01 N  43/80 (51)
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٢٠١٦٠٢٠٢٥٧ (21) -31

٢١/٠٢/٢٠١٦ (22)

CASALE SA - Switzerland (71)

FILIPPI, Ermanno-REDAELLI, Luca (72)

سمر أحمد اللباد (74)

جھازذات غالف وأنبوب الستخراج الحرارة من تیار معالجة ساخن (54)

13182293.4  - PCT/EP2014/067023 (31)

29.08.2013. - 07/08/2014 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-F 22 B  1/18;F 22 B  37/26;F 22 B  21/02 (51)

٢٠١٦٠٥٠٨٨٥ (21) -32

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

LES LABORATOIRES SERVIER - France (71)

BRIERE, Jean-François-LEBEUF, Raphaël-LEVACHER, Vincent-
HARDOUIN, Christophe-LECOUVE, Jean-Pierre

(72)

شادى فاروق مبارك (74)

ینطریقة جدیدة لتخلیق أجومیالت (54)

13/62198  - PCT/FR2014/053157 (31)

05.12.2013. - 04/12/2014 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  231/02;C 07 C  41/26;C 07 C  41/18;C 07 C  41/16 (51)
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٢٠١٦٠٦٠٩٣٩ (21) -33

٠٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

Borealis AG - Austria (71)

HAGSTRAND, Per-Ola-ENGLUND, Villgot-SMEDBERG, Annika (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

منخفض متشابك جدیدة، عزل كبل نقل الطاقة وكبل نقل الطاقةMERتركیبة بولیمر  (54)

13198409.8 - PCT/EP2014/067633 (31)

19.12.2013. - 19/08/2014 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/00;C 08 K  5/14;H 01 B  9/04;H 01 B  9/00;H 01 B  7/02 (51)

٢٠١٦٠٦٠٩٦٦ (21) -34

٠٧/٠٦/٢٠١٦ (22)

JOINT STOCK COMPANY "AKME-ENGINEERING -Russia (71)

LEGKIKH, Aleksandr Urievich -IVANOV Konstantin Dmitrievich-
MARTYNOV Petr Nikiforovich-STOROZHENKO Aleksey Nikolaevich-
FILIN Aleksandr Ivanovich-BULAVKIN Sergey Viktorovich-
SHARIKPULOV Said Mirfaisovich-ASKHADULLIN, Radomir
Shamilievich

(72)

عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

نظام لكبت التفاعالت داخلي المحیط لألسطح الفوالذیة لمفاعل نووي (54)

2013154531 - PCT/RU2014/000915 (31)

10.12.2013. - 08/12/2014 (32)

RU  - RU (33)

Int.Cl.8-C 23 F  11/00;C 23 C  22/00 (51)



19

٢٠١٦٠٦٠٩٩٣ (21) -35

١٢/٠٦/٢٠١٦ (22)

CASALE SA - Switzerland (71)

RIZZI, Enrico (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

وحدة تبادل حرارة أنبوبیة لألجزاء الداخلیة من مبادالت حراریة أو مفاعالت (54)

13197981.7 - PCT/EP2014/077906 (31)

18.12.2013. - 16/12/2014 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/04;F 28 F  9/22;F 28 F  9/013;F 28 D  7/16 (51)

٢٠١٦٠٧١١٢٠ (21) -36

٠٤/٠٧/٢٠١٦ (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY , INC - Japan (71)

TATEISHI, ISAMU (72)

سمر احمد اللباد (74)

سدادة للتثبیت على حاویة وحاویة تتضمن السدادة وطریقة لتصنیع السداده (54)

2014-001647  - PCT/JP2014/078914 (31)

08.01.2014. - 30/10/2014 (32)

JP  - JP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  51/00 (51)
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٢٠١٦٠٨١٢٦٤ (21) -37

٠١/٠٨/٢٠١٦ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - France (71)

MIMOUN, Emmanuel-DUBOST, Brice (72)

ناھد ودیع رزق  (74)

لوح زجاجي بھ شفرة تعّرف (54)

1451028 - PCT/FR2014/053480 (31)

11.02.2014. - 19/12/2014 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 41 M  5/26;G 09 F  3/06;C 03 C  23/00 (51)

٢٠١٦١٠١٦٨٨ (21) -38

١٣/١٠/٢٠١٦ (22)

مصر- معھد بحوث البترول  (71)

ولید -٤اسراء دمحم عبد الرحیم - ٣شریف على یونس سرحان -٢یاسر دمحم محمود مصطفى -١
إبراھیم مختار العزب

(72)

خالد على عبد الظاھر (74)

طریقة لتحضیر المعادن النانونیة صفریة التكافؤ من الحدید أو الفضة أو ثنائیة المعدن من الحدید 
والفضة بالفینوالت المستخلصة من میاه الصرف الصناعي كعوامل اختزال

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  101/30;B 22 F  9/24 (51)
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٢٠١٦١١١٨٨٢ (21) -39

١٦/١١/٢٠١٦ (22)

Aker Solutions AS  - Norway (71)

Finn Peter Gjerull-Sigvard Omvik (72)

ووكالء براءاتمكتب منى بكیرأند صن أوفس محامیون -عبد الوھاب مصطفى كمال / أ (74)

.أداة تركیب كابل وطریقة لتنفیذ عملیة التركیب (54)

20140710   - PCT/NO2015/050097 (31)

05.06.2014. - 01/06/2015 (32)

NO  - NO (33)

Int.Cl.8-F 16 L  55/46;H 02 G  9/06;H 02 G  1/10;H 02 G  1/08 (51)

٢٠١٦١١١٨٩٧ (21) -40

٢١/١١/٢٠١٦ (22)

FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.-
China

(71)

WANG, Suyi-HE, Yan (72)

مارلین عزت صبرى (74)

بتقسیم طول موجي وطریقة نقل ) PON(بنیة شبكة مفتوحة قائمة على نظام شبكة بصریة منفعلة
إشارة

(54)

201410233737.8 - PCT/CN2015/071916 (31)

29.05.2014. - 30/01/2015 (32)

CH - CH (33)

Int.Cl.8-H 04 J  14/02 (51)
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٢٠١٦١٢٢٠٢٥ (21) -41

١٣/١٢/٢٠١٦ (22)

مصر-محمود جالل یحى كامل  (71)

محمود جالل یحى كامل (72)

(74)

وسة النخیل الحمراء والنیماتودا والمن بمركبات طرق مبتكرة لمقاومة اآلفات الزراعیة مثل س
.طبیعیة

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 G  7/06;A 01 N  25/02;A 01 N  25/00 (51)
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٢٠١٨بالبراءات الصادرة خالل شھر نوفمبر 
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٢٩٠٢٤ (11) -1

٢٠١٤٠٧١٢١٢ (21)

٢٢/٠٧/٢٠١٤ (22)

انك. امریكا -اس جى اس نورث  

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٠٧٠٧٠زا فلور روزیرفورد نیو جیرسى ٧نورث ١٧روت ٢٠١

(71)

التیر سیفین-ابارا ماریو اه-كریل واین اه (72)

(73)

سمر أحمد اللباد (74)

اخذ عینات مركبھ من موائع (54)

                                  61/591,809 - PCT/US2013/023220 (31)

27.01.2012. - 25/01/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 N  30/06;G 01 N  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٢٥ (11) -2

٢٠١٥٠٦١٠١١ (21)

١٧/٠٦/٢٠١٥ (22)

ثالیس

فرنسا, كویربیفوي ٩٢٤٠٠-تویر كاربي دیم بالسي دیز كورولیس ایسبالندا نورد اف

(71)

بیري   , جویت -اكسافیر, ریتایلیاي -بیري   , میشایود –بورات  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

صمام إحكام لنظام توصیل (54)

                                  1203476 - PCT/EP2013/076769 (31)

19.12.2012. - 16/12/2013 (32)

EP - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 B  5/02;F 16 B  37/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٠٢٦ (11) -3

٢٠١٠٠٥٠٨٤٩ (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٠ (22)

سونى كوربوریشن

الیابان١٠٨-٠٠٧٥كو، طوكیو -كونان ، میناتو  ١-٧-١

(71)

ماكیكو یاماموتو-تاكاشى یوكوكاوا-روجى إیكى جایا -ساتوشى اوكادا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق  ترزى (74)

لجھ للبیانات وطریقھ لمعالجھ البیانات جھاز معا (54)

                                    2007 - 304689 - 2007 - 304690 - 2008- 070467 -
2008-185605 -2008 - 284352 - PCT/JP2008/071400

(31)

26.11.2007. - 26.11.2007. - 18.03.2008. - 17.07.2008. - 05.11.2008. -
26/11/2008

(32)

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

Int.Cl.8-H 03 M  13/19 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٥
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٢٩٠٢٧ (11) -4

٢٠١٦١١١٩٣٧ (21)

٢٨/١١/٢٠١٦ (22)

ب ایھ جىتیسینكری- ٢في . یو اتش دي اي فرتلیزر تیكنولوجي بي -١

تیسینكریب ال -٢المانیا, -ھولندا, ان دبلیو رورموند٦٠٤٢ان ال ١٩نوردھوفن -١
ایسین٤٥١٣٤٣٤٣١

(71)

-بیجبوست ، اریك الیكسندر  -فینمارك ، لوك  - فوتوھوف ، ماثیاس  -كاسیزیك ، توماس  
ماسلو ، الیكسندر

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

بة یوریا وطریقة إلنتاجھاتركی (54)

                                  10 2014 108 703.8 - PCT/EP2015/063599 (31)

20.06.2014. - 17/06/2015 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 05 C  9/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٢٨ (11) -5

٢٠١٢٠٢٠٢٩٦ (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

(71)

مارتن بي. كورونادو -كیتزمان جیففري دي-كلیم نیكوالس جیھ-ادواردس جیففري اس (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة معالجة بئر لضغط ورزم حصي (54)

                                  12/553,458   - PCT/US2010/046575 (31)

03.09.2009. - 25/08/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/12;E 21 B  43/08;E 21 B  43/04;E 21 B  34/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩٠٢٩ (11) -6

٢٠١٦٠٧١١٧٤ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٦ (22)

ھیوبي جینجي واتر تریتمینت كو، لیمتد

تك، - الك ھي- ، جاوكسین افینو، ایست٥٦٦ویوھان انترناشیونال بیولوجیكال اندستري باس، رقم 
سویسرا, .، الصین٤٣٠٠٧٩دیفلوبمنت زون، ھونجشان دیستریكت، ویوھان، ھیوبي 

(71)

لیانججون وي-لي دینج- یونج مینج- دونججون-زھونجوین ني-رونج اكسي-لوجیان لیو (72)

(73)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام وطریقة لتنقیة میاه الصرف الصحي باستخدام كربون منشط مسحوق (54)
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جنوب افریقیا, الوالیات المتحدة األمریكیة ٦٨٥٨٨اوثمار ھال لینكون ان اي ٢٢١- افریقیا

(71)

.یقة وجھاز لجمع انواع المكروبكتیرم المعقدة من فم المریضطر (54)

جورج عزیز عبد الملك ، وكیل براءات  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2017122051 (21) -6

١١/١٢/٢٠١٧ (22)

ذا چیلیت كومباني إل إل سي

إي، وان چیلیت بارك، ٣- لیجال باتنت دیبارتمنت/ینج ھیدكوارترز، أي بي?ورلد شا
.، الوالیات المتحدة االمریكیة٠٢١٢٧بوسطن، ماساتشوستس 

(71)

ع منتج العنایة الشخصیةطریقة تجمی (54)

عمرو الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص



58

2018010059 (21) -7

١٠/٠١/٢٠١٨ (22)

، لیمتد.كو ) سوزھو ( انوفینت بیولوجیكس 

. الصین- ٢١٥١٢٣جیانجسو , سوزھو, سوزھو اندستریال بارك, دونجبینج ستریت١٦٨

(71)

١- PDاألجسام المضادة  (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

سداد مصروفات الفحص



59

انــــــــــــــــــــــبی
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



60

(21)2013020192 -1

(22)٠٦/٠٢/٢٠١٣

یونیلیفر بى ال سى(71)

ى دا٠واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، ٤١٤٢٤
بریطانیا, ، انجلترا

جھاز لتنقیة الماء منخفض التكلفة (54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

(21)2013050778 -2

(22)٠٨/٠٥/٢٠١٣

نیبون ستیل آند سومیتومو میتال كوربوریشن- فالوریك مانسمان أویل آند غاز فرانس(71)

- ٢، مارونوتشي ١- ٦- فرنسا, آیمیریز، فرنسا- أولنوي  ٥٩٦٢٠- ، رو أناتول فرانس، إف٥٤
، الیابان٨٠٧١-١٠٠كو، طوكیو -كوم، تشیودا 

عملیة لطالء مركب أنبوبي ملولب ومركب أنبوبي ملولب ووصلة ناتجة(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

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

(21)2013071187 -3

(22)١٨/٠٧/٢٠١٣

الندمارك جرافیكسكوربوریشن(71)

.الوالیات المتحدة٣٠٥١- ٧٧٠٤٢، ھوستون، تكساس ٢سیتي ویست بولیفارد بلدینج ٢١٠٧

نظام وجھاز الستخدام شبكة عصبیة صناعیة لحث ھیدرولیكیة انبوب في محاكي خزان(54)

ودیع ترزىناھد رزق(74)

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



61

(21)2015010106 -4

(22)٢٢/٠١/٢٠١٥

ذى جیلیت كومبانى(71)

، الوالیات المتحدة ٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣- لیجال باتنت دبرتمنت  بى /اى 
االمریكیة

.خرطوشھ ماكینھ حالقھ(54)

عمرو الدیب (74)

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

(21)2015010157 -5

(22)٢٩/٠١/٢٠١٥

الندمارك جرافیكس كوربوراشن (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, تیكساس   , ھویوستون ٢. بلدج, .سیتي ویست بلفد ٢١٠٧

تخالص ھیدروكربوناتطرق وأنظمة تتعلق بتطویر استراتیجیة الس(54)

سمر اللباد(74)

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

(21)2015040661 -6

(22)٢٨/٠٤/٢٠١٥

شركة مساھمة فلندیھ –ینفیست اوه یو لیومون  ا(71)

فنلند, كویفوال  ٤٥١٣٠-اف اي ١١كایتیالنكاتي 

نظام لوحة(54)

سمر احمد اللباد(74)

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



62

(21)2015060841 -7

(22)٠١/٠٦/٢٠١٥

ادى زالتسمان       (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة ١١٧٧٧ماین ستریت، بورت جیفرسون ، ان واى ٧٠٤

نبات ذاتي التثبیت للنیتروجین بمحاكاة مسارات بدائیة النواة(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

(21)2015061062 -8

(22)٢٨/٠٦/٢٠١٥

ى       داو اجروساینسز  ل ل س(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

حمض الكربوكسیلك -٢-بیریدین)میثوكسي فینیل-٣- فلورو- ٢- كلورو-٤(- ٦- كلورو-٣-امینو- ٤تامین (54)
ومشتقاتھ علي  محاصیل الحبوب

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة(74)

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

(21)2015091413 -9

(22)٠٦/٠٩/٢٠١٥

محمود عطیھ محمود حسن الجمل(71)

مصر, القلیوبیة –مركز طوخ –رى العمار الكب

منشر غسیل حدیث (54)

(74)

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



63

(21)2015091425 -10

(22)٠٧/٠٩/٢٠١٥

مصطفى احمد بیومى دمحم(71)

مصر, ش الجیش قویسنا منوفیھ٦٣

نظام للتحكم الكھربى فى الصمامات        (54)

(74)

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

(21)2017081327 -11

(22)٠٧/٠٨/٢٠١٧

سینتر دي اینمیونولوجیا - شركة محدودة صینیھ –ال تي دي . بیوتیك فارماسوتیكال سي اوه (71)
معھد بحثي كوبي -مولیكالر

, تیكنولوجیكال  دیفیلومینت اریا –نومیك بیجینج ایكو, رونجینج ایاست رواد ٢.زھویو نو, زھوي
ال ھابانا   , بالیا , اتابي, .افي ١٥ستریت اند ٢١٦-الصین, ١٠٠١٧٦دایكسینج دیستریكت بیجینج 

كوبا, 

طریقة للحصول على نسائل خلیة تعبیر، مرتفعة اإلنتاج مستقرة وجزیئات جسم مضاد تم الحصول (54)
علیھا بتلك الطریقة

سمر احمد اللباد(74)

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



64

انــــــــــــــــــــــبی
بتعدیــــــل اسم الشــــــركة



65

(21)2013121849 -1

(22)٠٢/١٢/٢٠١٣

شركة محدودة كوریة-.إل جي الیف سینكس ال تي دي(71)

سمراحمد اللباد(74)

طریقة سائلة ثابتة من إیتانرسیبت(54)

لشركةتعدیل اسم ا:التقریر القانونى
شركة محدودة كوریة- .إل جي الیف سینكس ال تي دي:مـــن
شركة محدودة كوریة-.إل جي شیم ال تي دي:الـــى

11/11/2018 :بـتاریخ

(21)2014050867 -2

(22)٢٨/٠٥/٢٠١٤

بیروسفیري انك(71)

سمراحمد اللباد(74)

سیة مضادة للتجلطعوامل عك(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
بیروسفیري انك:مـــن
بیروسفیري فارما سوتیكالز انك:الـــى

18/11/2018 :بـتاریخ

(21)2015111761 -3

(22)٠٨/١١/٢٠١٥

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ودیع رزق ترزيناھد (74)

تركیبة تتضمن حمض الكتیك منظم(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى :الـــى

25/11/2018 :بـتاریخ



66

(21)2016111828 -4

(22)٠٨/١١/٢٠١٦

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

قلب ماص(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى :الـــى

25/11/2018 :بـتاریخ

(21)2016111829 -5

(22)٠٨/١١/٢٠١٦

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

منتج ماص(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
جاكتیبوالاسیتي ھایجین اند ھیلث :الـــى

27/11/2018 :بـتاریخ

(21)2017071119 -6

(22)٠٢/٠٧/٢٠١٧

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

منتج ماص یشتمل على مادة غیر منسوجة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دكتس ایھ بياس سي ایھ ھایجین برو:مـــن
اكتیبوالجسیتي ھایجین اند ھیلث ا:الـــى

18/11/2018 :بـتاریخ
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67

(21)2017071120 -7

(22)٠٢/٠٧/٢٠١٧

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

منتج ماص یشتمل على مادة غیر منسوجة(54)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى :الـــى

28/11/2018 :بـتاریخ

(21)2017081416 -8

(22)٢٠/٠٨/٢٠١٧

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

، وطریقة إلنتاجھاpHمادة صحیة تحتوي على تركیبة تحكم بدرجة الحموضة (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھلیث اسیتى :الـــى

25/11/2018 :بـتاریخ

(21)2017111879 -9

(22)١٢/١١/٢٠١٧

ھایجین اند ھیلث اكتیوالجاسیتى -اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

(54)
منتج مادة ماصة یشتمل على مادة رغویة

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى - جین برودكتس ایھ بياس سي ایھ ھای:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى :الـــى

19/11/2018 :بـتاریخ



68

(21)2017122149 -10

(22)٢٤/١٢/٢٠١٧

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

اة ماصةطریقة أد(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اكتیبوالجھایجین اند ھیلث اسیتى :الـــى

22/11/2018 :بـتاریخ

(21)2018040658 -11

(22)١٩/٠٤/٢٠١٨

ریبریسینتید بي واي , زاي یو اس ایھ - شركة مساھمة فرنسیة-سي  ال ال . اس. أفنتیس یو- سانوفي(71)
معھد بحثي امریكي –دیبارتمینت اوف ھیالث اند ھیومان سیفیسز , زاي سكریتاریا 

سمر أحمد اللباد (74)

HIVأو ثالثیة التكافؤ للوقایة من أو عالج عدوى / بروتینات ربط ثالثیة التحدید و (54)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر 
, زاي یو اس ایھ - شركة مساھمة فرنسیة- ال ال سي  . اس. أفنتیس یو-سانوفي:مـــن

معھد بحثي امریكي –دیبارتمینت اوف ھیالث اند ھیومان سیفیسز , ریبریسینتید بي واي زاي سكریتاریا 
, زاي یو اس ایھ - شركة مساھمة فرنسیة-ل سي  ال ا. اس. أفنتیس یو- سانوفي:الـــى

معھد بحثي امریكي –دیبارتمینت اوف ھیالث اند ھیومان سیرفیسز , ریبریسینتید بي واي زاي سكریتاریا 
12/11/2018 :بـتاریخ
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69

بیــــــــــــــــــان
راءةـــــــة البــــــــال ملكیــــــــبانتق



70

(21)2007040338 -1

(22)٠٤/٠٤/٢٠٠٧

فیلیب موریس برودكتس اس ایھ(71)

عمرو الدیب (74)

طرق وانظمھ لوضع عالمات على المنتجات و تعقبھا و توثیقھا(54)

نقل الملكیة :ىالتقریر القانون
فیلیب موریس برودكتس اس ایھ:مـــن
انیكستو اس ایھ:الـــى

19/11/2018 :بـتاریخ

(21)2017071230 -2

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

طریقة إعادة التولید لجھاز ترشیح، جھاز ترشیح وجھاز لمعالجة المیاه(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز ، لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

14/11/2018 :بـتاریخ
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براءات صادرة-استدراك 
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م  ب رق ر الطل م نش طس ٩٤٣/٢٠١٣ت دة اغس ى جری دد٢٠١٨ف ا ) ٨٠٤(ع ق الخط و بطری حیح ھ والص
٩٤٣/٢٠١٣D1 وبیاناتھ كالتالي:

٢٨٨٧٣ (11) -67

٢٠١٣٠٦٠٩٤٣D1 (21)

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

سونى كوربوریشن

الیابان- ١٠٨-٠٠٧٥كو، طوكیو - كونان ، میناتو  ١-٧-١

(71)

اكیدا ماشریو-تاناكا جینشي-موریجامي یوشتاكا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق  (74)

اداة لمعالجة صورة وطریقة لمعالجة صورة (54)

                                  2010-272907-2011-004392-2011-045651-2011-
117558 - PCT/JP2011/077954

(31)

07.12.2010. - 12.01.2011. - 02.03.2011. - 26.05.2011. - 02/12/2011 (32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  07/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیـــــــــــــــان
بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة 

لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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26639 (11) -1

2011050702 (21)

جسم مائى ومنصھ التشغیل الخاصھ بذلك             طریقھ لتجمیع منصھ تشغیل لمائع فى  (54)

تكنـب فرانس      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

23823 (11) -2

1999111476 (21)

مركبات ازالید  ذات حلقھ تحتوى على ثالثھ عشر ضلعا واستخدامھا كمضادات حیویھ (54)

یتس سیرفیسیز ال ال سى     زو (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

24027 (11) -3

2000050652 (21)

مثبطات بیرولوتریازین النزیم كینازات (54)

مایزر سكویب كومبانى     -بریستول  (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

26022 (11) -4

2010111889 (21)

)الیا(جھاز تنظیف مواسیر الصرف الصحى  (54)

حاتم دمحم عبدالراضى عبد المنعم      (71)

حاتم دمحم عبدالراضى عبد المنعم (74)
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26043 (11) -5

2010050832 (21)

الكترود المكانیھ ازالھ االیونات  (54)

ال سى     یونیـلیفر بى  (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

26288 (11) -6

2010050763 (21)

قطع صابون منظفھ للنظافھ الشخصیھ (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

26753 (11) -7

2011050728 (21)

مھ میكانیكیھ كھربیھ دقیقھ یستخدم فى نظام اكتساب قائم على انظ) لقیاس السعھ( مجس سعوى 
زلزالى  (54)

فى     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

26777 (11) -8

2011050701 (21)

طریقھ لتركیب منصھ تشغیل لمائع فى جسم مائى مع وحده شد             (54)

تكنب فرانس     ، شركھ مساھمھ      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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26863 (11) -9

2011050708 (21)

توصیل اذاعى یعتمد علیھ التصاالت تخص مسح زلزالى قائم على االرض (54)

فى     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

26864 (11) -10

2009030358 (21)

تشمل داخلھا أسمنت غیر متفاعل  ) المالط ( تركیبة مثبتة باألسمنت  (54)

یراد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد  ، شركة مساھمة  ، جزر فیرجن البریطانیة      (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

27114 (11) -11

2010050787 (21)

جھاز مقبض قابل للتحلل وطرق االستخدام  (54)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد ، شركھ مساھمھ      (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

27401 (11) -12

2013050932 (21)

تحسینات متعلقھ بمكیفات االقمشھ (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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27518 (11) -13

2012111848 (21)

أنظمة وطرق للترابط والتوجیھ الجیولوجي لآلبار األفقیة (54)

.     الندمارك جرافیكس كوربوریشن (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

28218 (11) -14

2015040616 (21)

.شفرة حالقة تعمل بالبطاریة (54)

ذى جیلیت كومبانى      (71)

عمرو مفید الدیب  (74)
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بیـــــــــــــــان
بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة حقوق 

لعدم سداد الرسوم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
السنویة
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2007111256 (21) -1

١٨/١١/٢٠٠٧ (22)

كیبات وطرق وإستخدامات، وتر١-MCP- ١-أجسام مضادة ، مضادة  (54)

CENTOCOR, INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)

ھدى آنیس سراج الدین  (74)

2008111794 (21) -2

٠٣/١١/٢٠٠٨ (22)

المعزولة من مصر بالوراثة ) H٥N١(إنتاج ساللة قلیلة الضراوة من فیروس أنفلونزا الطیور 
العكسیة تصلح

(54)

National research center (71)

المركز القومى للبحوث (74)

2008111927 (21) -3

٢٧/١١/٢٠٠٨ (22)

H٣مركبات بیریدیل أمید مستبدلة كمعدالت لمستقبل ھستامین  (54)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.-PANDIT, Chennagiri R.-MILLS,
John E.-VILLANI, Frank J.-ZHONG, Hua-LETAVIC, Michael A.-MANI,
Neelakandha S.-KEITH, John M.-LY, Kiev S.

(71)

ھدى سراج الدین (74)

2010111908 (21) -4

١٠/١١/٢٠١٠ (22)

طریقھ وجھاز لتحضیر محلول من ماده حساسھ للقص (54)

OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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2010112010 (21) -5

٢٩/١١/٢٠١٠ (22)

االكصدام الثالثى (54)

Magdy Rashad Abdallah Mohamed (71)

مجدى رشاد عبد هللا دمحم (74)

2011101843 (21) -6

٣١/١٠/٢٠١١ (22)

بیریدین واستخدامھا كمعدالت تفارغیھ موجبھ من مستقبالت [ A,٣,٤]تراى زولز - ٤,٢,١مشتقات 
MGLUR٢

(54)

JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC-ADDEX PHARMA S.A. (71)

ھدى سراج الدین (74)

2011101844 (21) -7

٣١/١٠/٢٠١١ (22)

بیریدین واستخدامھا كمعدالت تفارغیھ موجبھ من [ A,٣,٤]تراى زولز - ٤,٢,١- اریل-٧مشتقات 
MGLUR٢مستقبالت 

(54)

JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.-ADDEX PHARMA S.A. (71)

ھدى سراج الدین (74)

2012050806 (21) -8

٠٢/٠٥/٢٠١٢ (22)

مركبات وطرق لتنغیم كیناز ، دواعیھا  (54)

PLEXXIKON, INC (71)

مكتب عبد الھادى  (74)
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2012050905 (21) -9

٢٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

ببریدینمركبات جدیده من سبیرو (54)

ELI LILLY AND COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2012101833 (21) -10

٣٠/١٠/٢٠١٢ (22)

لھ عالقھ بالبروتین الدھني منخفض الكثافھ ٦تركیبات و طرق استخدام االجسام المضاده لبروتین 
LRP٦(العالجي 

(54)

CONG, Feng (71)

نوفارتیس ایھ جي (74)

2012111874 (21) -11

٠٧/١١/٢٠١٢ (22)

PDE١٠غیر متجانسة تستخدم كمثبطات - مركبات نیتروجین حلقیة (54)

AMGEN INC (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2012111904 (21) -12

١٤/١١/٢٠١٢ (22)

عملیات جدیدة (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

یمتدجالكسو جروب ل (74)
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2012111920 (21) -13

١٩/١١/٢٠١٢ (22)

تركیبات صیدالنیة موضعیة تشتمل على المومیتازون فیورات (54)

ALMIRALL, S.A (71)

شركة مساھمة اسبانیة- ایھ.المیرال اس  (74)

2012111922 (21) -14

١٩/١١/٢٠١٢ (22)

وتركیبات محتویة علیھاأصباغ بریلین مرتبطة ببولیمر (54)

SICPA HOLDING SA (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2013030342 (21) -15

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (22)

علبة سجائر لھا لسان مفصلى بطریقة مستقلة عن الغطاء العلوى المفصلى (54)

MAZUR, Wojciech (71)

محمود رجائى الدقى (74)

2013040580 (21) -16

٠٨/٠٤/٢٠١٣ (22)

یل میثیل ثنائي فینیل كربوكسیلیك-١-أشكال بللوریة لحمض ألكوكسي إیمیدازول   (54)

(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)
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2013101637 (21) -17

٢٣/١٠/٢٠١٣ (22)

-١H-)  یل - ١-ل بیبرازین  میثی- ٤( -٦] -٣-فلورو  -٥- أمینو  -٤
أون لإلستخدام في عالج السرطان - ٢-كوینولین  - ١H-[ یل -٢-بنزیمیدازول  
الكیسي الغدي

(54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

2013101638 (21) -18

٢٣/١٠/٢٠١٣ (22)

).قالووظ(وصلة انبوبیة  بھا تكوین مسنن (54)

ULTRA PREMIUM OILFIELD SERVICES, LTD (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2013111700 (21) -19

٠٧/١١/٢٠١٣ (22)

Cمثبطات فیروس التھاب الكبد  (54)

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (71)

مایرز سكویب كمبانى-بریستول   (74)

2014010043 (21) -20

١٢/٠١/٢٠١٤ (22)

طریقھ وجھاز من اجل دفع معلومات حول شبكھ بناء على موقع  (54)

TENCENT TECHNOLOGY SHENZHEN COMPANY LIMITED (71)

ھدى سراج الدین (74)
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2014050835 (21) -21

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

٢H- إندازوالت جدیدة كمضادات لمستقبلEP٢ (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

2014050836 (21) -22

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

استخدام كربوكسامیدات االریل واالریل المخلط كمبیدات للطفیلیات الداخلیھ (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

2014101675 (21) -23

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

مائیة و لیوفیلسیدCD٤٠تركیبات اجسام مضادة ، مضادة ل  (54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

2014101676 (21) -24

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

ALISPORIVIRتعدیل الحركیھ الدوائیھ ل  (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)
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2014101680 (21) -25

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

تركیبات صیدالنیھ موضعیھ مشتملھ على التیربینافین والیوریا (54)

ALMIRALL, S.A (71)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

2014101681 (21) -26

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

یوراسیلنیكلیوسیدات أوكستان حلقي  (54)

JANSSEN SCIENCES IRELAND UC (71)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

2014101712 (21) -27

٢٦/١٠/٢٠١٤ (22)

ALXھیبتان مجسره مفلوره في صوره عوامل مساعده لمستقبل ] ٤، ٢[مشتقات سبیرو  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

2014111741 (21) -28

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

عملیة لتصنیع اوندیكا ببتیدات حلقیة (54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)
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2014111743 (21) -29

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

IAPممیزات حیویة للعالج بمثبطات  (54)

NOVARTIS AG (71)

ترزىناھد رزق ودیع (74)

2014111744 (21) -30

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

معدالت مسار المكمل و استخداماتھا (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

2014111775 (21) -31

٠٥/١١/٢٠١٤ (22)

بیریدینیل مستبدلة بحلقة جدیدة كمثبطات كیناز - Nآمیدات  (54)

Novartis AG (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

2014111820 (21) -32

١٢/١١/٢٠١٤ (22)

جھاز تركیز اشعھ شمسیھ خفیف الوزن (54)

SHEC Energy Corporation (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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2014111823 (21) -33

١٣/١١/٢٠١٤ (22)

نیتروجین في وحده انتاج حمض نیتریك اثناء االغالق عملیھ لتقلیل تركیز غاز منصرف من اكسید ال
او بدء التشغیل، ووحده انتاج حمض نیتریك مناسبھ لھا/و

(54)

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2014111896 (21) -34

٢٤/١١/٢٠١٤ (22)

ستاتینمعززه لمستقبل السوماتو/تركیبات مناھضھ (54)

Camurus AB

Camurus AB (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2015040641 (21) -35

٢٣/٠٤/٢٠١٥ (22)

مثبطات بیرتون تیروزین كینیز (54)

PFIZER INC (71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

2015111794 (21) -36

١٥/١١/٢٠١٥ (22)

ة جدیدة  من  تى اتش بي اس المعدل إلذابة رواسب كبرتید الحدید وقتل البكتریا  المختزلة تركیب
"للكبریتات في اعماق أبار البترول والماء

(54)

Egyptian Petroleum Research Institute (71)

اسماعیل عبدالرحمن عبدالرحیم عیاد (74)
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2015111831 (21) -37

١٩/١١/٢٠١٥ (22)

تركیبات وطرق ونظم لتوصیل الھواء التنفسي من ثالثة عوامل نشطة أو أكثر (54)

PEARL THERAPEUTICS, INC (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2015111844 (21) -38

٢٢/١١/٢٠١٥ (22)

الھوائي مدمج لمعالجة میاه الصرف الصناعي/ تصمیم متطور لمفاعل ھوائي  (54)

MOHAMED MAHMOOUD ABD ELMGEED EL-SAMADONY-AHMED
TAWFIK IBRAHIM ELMETWALY.

(71)

مـحمد مـحمود عبد المجید السمدونى (74)

2015121966 (21) -39

١٤/١٢/٢٠١٥ (22)

طریقة إلنتاج تركیبات عضویة من األكسجین والھیدروجین
كمنتج وسیطCOA-عبر األسیتوأستیلCO٢وثاني أكسید الكربون  (54)

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION-
Evonik Degussa GmbH

(71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016101625 (21) -40

٠٤/١٠/٢٠١٦ (22)

طریقة لمعالجة األمراض الخبیثة والغیر حمیده/ أكسید المعادن (54)

Mohammed Abdel Tawab Abdel Mawgood Kram (71)

(74)
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2016111941 (21) -41

٢٨/١١/٢٠١٦ (22)

تولید الكھرباء عن طریق البحر  (54)

Mutwally Muhammad Hasan Al-Harun (71)

(74)
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