
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 
1 

 ارثر رایموند تحسینات تتعلق بصنع وقود المحركات 23/7/1941 1/466
 فرانك ھنري

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 المستر ولیم جي سویني  طریقة لتحویل زیوت الھیدروكاربونات 14/8/1941 2/467 2
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر وارت ك لوس طریقة الكاتالیتیك 14/8/1941 3/468 3
 االمریكیة

 المستر دونالد ل كامیل طریقة سحق زیوت الھایدروكاربون 14/8/1941 4/469 4
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

المستر ولیم ادورد  الكاتالیتیك 7/9/1941 5/470 5
 سبایسر

 المستر ري-ان-وات
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر لیئو ھورفیس االستكشافات االرضیة بالطرق الكیمیاویة 7/9/1941 6/471 6
 االمریكیة

 المستر ادورد سیدني مستحضرات محسنھ البادة الحشرات 7/9/1941 7/472 7
 

 انكلترا

الوالیات المتحدة  المستر ارنولد بلشنس تحویل الھیدروكاربون بالطریقة الكاتالیتك 7/9/1941 8/473 8
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر لین جي ھاول طریقة خاصة بحفر االبار 7/9/1941 9/474 9
 االمریكیة

طریقة استخراج الھیدروكاربونات العطریة في زیوت  16/9/1941 11/467 10
 الھایدروكاربون

المستر اروتي تاور 
 لینك

 المستر لویس كارل

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع                 اسم االختراع  تاریخ المنح رقم البراءة ت
 المستر والت جورج طریقة محسنھ الستخالص الكاتالیتیك 20/9/1941 12/477 11

 المستر ویلیم اروین
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 المستر اورتي جون استخالص المواد الصلبھ 20/9/1941 13/478 12

 المستر ھومر زتلر
المسترویلیم ازتین 

 طومسون

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طریقة لمعرفة المقیاس الجاري في بعض المقادیر الداخلھ في الة  20/9/1941 14/479 13
الحفر وعلى االخص الطبقات المسافیھ المحفورة بواسطة الة 

 الحفر

 فرنسا المستر ھنري جورج

طریقة لمعرفة المقایس الداخلة في الة الحفر وعلى االخص  20/9/1941 15/480 14
 الطبقات المسامیھ المحفورة بواسطة الة الحفر

 فرنسا المستر ھنري جورج

 القاھر_مصر المستر فكتور روسیتو عمل اواني من معدن رقیق او من طبقات قرطاس او من مقوة 25/10/1941 16/481 15
 المستر ارتست ویلیم ایزوتومینك 26/10/1941 17/482 16

 المستر جورج ادوین
 المستر كارل ماكس

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر لویلین ھیرو الكاتالیت 10/11/1941 18/483 17
 االمریكیة

 المستر جوبة مایكل طریقة جھاز لوصل المواد الصلبھ والغازات 10/11/1941 19/484 18
 المستر دونالد لویس

 المسترھومرزتر مارتن
 المستر جارلس دزلي
 المستر ایكدفود مفري

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

المسترسمسون  اولفین ایزومیرارشن 8/12/1941 20/485 19
 د.سومرفورد

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع عنوان االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
المستر سیسیل  طریقة االیزومیرانرشن 8/12/1941 21/486 20

 النكفورد
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر فان یوروم طریقة االیزومیرانرشن 10/12/1941 22/487 21

 االمریكیة
 المستر ستوراث ثولتي معالجة الھیدروكاربون والكاتالیت الخاص بذلك 10/12/1941 23/488 22

 المستر توماس كروس
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر الدوت افریت طریقة كیمیاویة محسنھ 18/12/1941 24/400/489 23

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر كنیث كلیفورد طریقة كیمیاویة 4/1/1941 25/400/490 24

 االمریكیة
 المستر الدوت افریت تسھیل انعكاس االیزومیرازشن 7/4/1942 26/491 25

 المستر كنیث كلیفورد
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر جفري ھورت االیزومیرشن الكاتالتیك في الھیدروكاربون البارفین االعتیادي 20/4/1942 27/492 26

 االمریكیة
المستر ایراھام  طریقة القامة ابنیھ قابلة النقل من دون استعمال المالط في البناء 20/4/1942 28/493 27

 كانتورویج
 القدس

الوالیات المتحدة  المستر جارلس سكوت طریقة االیزومیرشن 26/4/1942 29/494 28
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر جارلس بوجین 413/400/436اضافة بعض التحسینات على البراءة المرقمھ  28/4/1942 30/495 29
 االمریكیة

 المستر ھانس كودبراند االلكیلیشن بالدرجات الواطئة 7/5/1942 31/496 30
 المسترریجارد نورمن

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ولت جورج طریقة لضبط مقاییس حرارة االنعكاس 4/6/1942 32/497 31
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فان بي كالھوف طریقة كیمیاویة محسنھ 4/6/1942 33/498 32
 االمریكیة



 
 الجنسیة اسم المخترع عنوان االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

الوالیات المتحدة  المستر الدن افریت تحسینات تتعلق قي االلكیلیشن الشعاع الھیدروكاربون 22/6/1942 34/499 33
 االمریكیة

طریقة مصوره التصاویر والصحائف في جلد جواز السفر  4/7/1942 35/400/500 34
 ومایمثلھ

 فلسطین المستر رودولف كوفار

 المستر البرت ارنست تحسینات تتعلق في انتاج وقود الموقود 12/7/1942 36/400/501 35
 المستر فرانسیس اریك

 انكلترا

الوالیات المتحدة  المستر جارلس ادورد طریقة كیمیاویة 12/7/1942 37/400/502 36
 االمریكیة

 انكلترا المستر داوید رولو طریقة محسنة وجھاز النتاج كبریت مفرق 16/7/1942 38/400/503 37
المستر دوكالس  تحسینات تتعلق في حلمض الفوسفویك الكاتالیت 27/10/1942 39/504 38

 كوردن
 انكلترا

 سویسره المستر ماكس ھارتمان طریقة لصنع السولفوناماید 16/12/1942 40/400/505 39
الوالیات المتحدة  المستر جارلس بي طریقة لتخفیف الزیوت 3/1/1943 1/400/43 40

 االمریكیة
المستر كریموري  طریقة لتحسین صنع الجص 1/2/1943 2/400/43 41

 الیانك
 بغداد

الوالیات المتحدة  المستر جیمس م واتیل طریقة ایزرمیرایز سیشن للكاتالیك 1/2/1943 31/1/1943 42
 االمریكیة

المستر موریس م  طریقة رادیولوجیھ لحفر االبار 4/3/1943 4/400/43 43
 البرتسو

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ارون وجتیر تغلیف یمنع التصدئھ 4/3/1943 5/400/43 44
 االمریكیة

المستر ادوارد دوار  طریقة محسنھ لالیزمیرزیشن في دور التبخیر 9/3/1943 6/400/43 45
 ریفز

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع عنوان االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
المستر ادوارد دوار  طریقة جدیدة الیزومیرزشین الكاتالیت وكیفیة استعمالھ 9/3/1943 7/400/43 46

 ریفز
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 التبعة  المستر ایریك ماكنیل تحسینات تتعلق باالنتاج الصناعي لوقود الموقود 10/4/1943 8/400/43 47

البریطانیة_(ملكیة)ا
 نكلترا

التبعة  المستر دونالد البرت تحسینات تتعلق بحامض الفوسفوریك الكتالیت 11/4/1943 9/400/43 48
البریطانیة_(ملكیة)ا

 نكلترا
 التبعة البریطانیة المستر البرت ارنست تحسینات تتعلق بانتاج وقود الموتر 11/4/1943 10/400/43 49
المستر ھوربت  تحسینات تتعلق بطریقة صنع السلكیا جل 11/4/1943 11/400/43 50

 فرانسیس
 التبعة البریطانیة

المستر ھوربت  تحسینات تتعلق بصنع الكاتالیت 11/4/1943 12/400/43 51
 فرنسیس

 التبعة البریطانیة

الوالیات المتحدة  المستر مدسین ویلیم طریقة كحولیة االیزوبرافیس مع الكوبر لیمر في المنتج 20/4/1943 14/400/43 52
 االمریكیة

 المستر ارثر أ.دریكر  20/4/1943 15/400/43 53
 المستر ویلیم ي

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

      
الوالیات المتحدة  المستر ویلیم جي طریقة لعكس عمل االیزومیرشن 20/5/1943 16/400/43 54

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ویلیم جي تحویل زیوت الھایدروكاربون 23/5/1943 17/400/43 55

 االمریكیة
56 18/400/

1943 
الوالیات المتحدة  المستر جول فرانكلو المنتوجات النفطیة 30/5/1943

 االمریكیة
 التبعة الفسطینیة المستر كارل كوفمات تحسینات في او فیما یختص بالتنادر 13/6/1943 19/400/43 57



 الجنسیة اسم المخترع عنوان االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
58 20/400/43 

 (الغیت)
    

59 21/400/43 
 (الغیت)

    

الوالیات المتحدة  المستر جون ھنري تحسینات في السقوف العائمھ الدخار السوائل 23/6/1943 22/400/43 60
 االمریكیة

الة وطریقة الكاتالیتك في الھایدروكاربون في حالة التوازن  11/7/1943 23/400/43 61
 الواطيء

الوالیات المتحدة  المستر كلورك ترنر
 االمریكیة

62 25/400/43 
 (الغیت)

    

63 26/400/43 
 (الغیت)

    

 400/43أ/25 64
 (الغیت)

    

65 27/400/43 
 (الغیت)

 

    

66 28/400/43 
 (الغیت)

    

67 29/400/43 
 (الغیت)

    

68 30/400/43 
 (الغیت)

    

الوالیات المتحدة  المستر ھنري جوت طریقةاالیزومیرانزشین المستدیمة 25/11/1943 31/400/43 69
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع عنوان االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
70 32/400/43 

 (الغیت)
    

71 33/400/43 
 (الغیت)

    

تحسین في طریقة استخالص المواد الصلبةالمجزءة  5/1/1944 1/400/44 72
 اجزاء دقیقة

الوالیات المتحدة  المستر روبرت دبلیو
 االمریكیة

تحسینات تتعلق في قوة كونكریت المراكیس وماشابھ  20/1/1944 2/44 73
 ذلك من المركبات

 انكلترا السید ایفان اووت

 فلسطین المستر ایرھام بوستر تحسینات في او فیما یتعلق بالمواد االحترافیة المادیة 31/1/1944 4/44 74
 انكلترا المستر ستانلي فرنسیس تحسینات تتعلق بتحویل الھایدروكاربون 5/2/1944 5/44 75
الوالیات المتحدة  المستر ھنري م طریقة االیزومیرابرشین 26/2/1944 6/400/44 76

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ھامتون كاسكیل طریقة الكاتالتیك 26/2/1944 7/400/44 77

 االمریكیة
 المستر جارلس ئ جانیك طریقة عمل عكس الكتالیتك 26/2/1944 8/400/44 78

 المستر م كراھام
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
79 9/400/44 

 (الغیت)
    

80 10/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر اكلیس فوھیس طریقة كیمیاویھ 23/3/1944
 االمریكیة

 القدس المستر جوزیف مندیل تحسینات في او فیما یختص بالمطابخ 22/4/1944 12/400/44 81
الوالیات المتحدة  المستر روسكو برترام مجموعة الخراطیش 22/4/1944 13/400/44 82

 االمریكیة
المسترثالمستر اریثورد  تحسینات في طرق المكاتب 22/4/1944 14/400/44 83

 واتیریك
 االرجنتین

 الوالیات المتحدة  المستر ارسنید ف كروس طریقة لمعالجة قلویة الھیدروكاربون البارفیبن 22/4/1944 15/400/44 84



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة الستخراج انبعاث ھیدروكاربون البانزین في  23/5/1944 16/400/44 85

 حالة االشباع
الوالیات المتحدة  المستر انطوان اوجین

 _(ملكیھ)االمریكیة
 ھولندا

86 17/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر توماس باتریك طریقة تحویل الھیدروكاربون بطریقة الكتالتیك 30/5/1944
 االمریكیة

تحسینات في ما یتعلق برباط الشقوق المختصھ بنشر  30/5/1944 18/400/44 87
 الرفوف التصویریة

 فلسطین بدیدیة نمروشوفي

88 19/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر ویلیم فرانكلین طریقة الكاتالیتك 12/6/1944
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر لونر ھنري تحسینات اجریت في ماكنة وشفرات الحالقھ 21/6/1944 20/400/44 89
 االمریكیة

   طریقة االیزومیرابریشن 22/7/1944 21/400/44 90
 حیفا المستر بول اھرنسویك تحسینات تتعلق في مواد الكونكریت المكبوس 26/7/1944 22/400/44 91

 لبنان الدكتور شیرار شھاب جھاز اللتقاط التصاویر الشمسیھ في اشعة اكس 26/7/1944 23/400/44 92
الوالیات المتحدة  المستر جارلس سكوت طریقة محسنھ لالیزومیرانزشین 26/7/1944 24/400/44 93

 االمریكیة
معالجة تصدي الھایدروكاربون المحتوي ع مواد  26/7/1944 25/400/44 94

 حامضھ
الوالیات المتحدة  المستر جیمس باروت

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر تیكدك تیسنى تحسینات اجریت في ماكنات الحالقة داخل المخازن 7/8/1944 26/400/44 95

 االمریكیة

 المستر رجینالد دي سوائل للحفر الغیر مائیھ 9/8/1944 27/400/44 96
 المستر جارلس ایف

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر روبرت ارل تحسینات في طریقة الشغال االبار بالمیاه 35/8/1944 28/400/44 97
 االمریكیة

تحسینات في طریقة اشغال االبار بالمیاه باصول قیاس  30/8/1944 29/400/44 98
 ثابتھ موجات الرادیو

الوالیات المتحدة  المستر سرج الكساندر
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 فلسطین المستر جوزیف مندل تصفیح الحدید 2/10/1944 30/400/44 99

الوالیات المتحدة  المستر اوتو كریبس طریقة الكاتالیتك 12/10/1944 31/400/44 100
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق بالعلب والظروف ذات قابلیة  1/11/1944 32/400/44 101
 االلتصاق

 فلسطین المستر ماكسیم كونیغ

الوالیات المتحدة  المستر جورج دوكالس تحسینات في اقالم الرصاص 2/11/1944 33/400/44 102
 االمریكیة

 المستر ویلیم كي سبایسر تھیئة االطیان 7/11/1944 34/400/44 103
 المستر جرى أ بیرس

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

104 35/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر رالن ب مزرون طریقة االلكیشن 8/11/1944
 االمریكیة

105 36/400/
1944 

 انكلتره المستر ارثر فردبناید طریقة تولید الرغوة الخماد الحریق 8/11/1944

106 37/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر جون ھنري جھاز خزن الغاز 8/11/1944
 االمریكیة

107 38/400/
1944 

الوالیات المتحدة  المستر جیرال كرنولي طریقة محسنة لالنحالل الكیمیاوي 6/12/1944
 االمریكیة

 المستر داوید سمى  معالجة الھایدروكاربون 6/12/1944 39/400/44 108
 المستر اراك كاب

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 المستر ارون ووفیر منع تصدئة خط االنابیب 13/12/1944 40/400/44 109
 المستر كارداس تسرسدر

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 الفنزویال_(ملكیة) المستر رودولف اوكست سائل لحفر االبار 13/12/1944 41/400/44 110
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

التحسینات التي ادخلت في طریقة تولید الرغوة الخماد  18/12/1944 42/400/44 111
 الحریق

 انكلترا المستر جون نورمن

 فلسطین المستر ابراھام ارنولد تحسینات في علف الحیوانات وطریقة صنعھ 28/12/1944 43/400/44 112
الوالیات المتحدة  المستر لوید د.وریمن عكس فصل الكتالتیك 15/1/1945 1/400/45 113

 االمریكیة
 المستر ادورد د.رنزو زیادة الكاتالیت في نسبة الزیت عند تقاوم الزمان علیھ 15/1/19454 2/400/45 114

  المستر فیلینوسي ه ھولت
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في تحویل الھیدروكاربون  15/1/1945 3/400/45 115
سالسل مستقیمة في داخل ایزوبارافین الھیدروكابون في 

 درجة عالیھ ضمن الطلقات

 المسستر ارتوراریمون كولد
 المستر اوجین ادورد

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

تحسینات تتعلق في صنع وقود الموتور ضمن طلقات  15/1/1945 4/400/45 116
 الھایدروكاربون

الوالیات المتحدة  المستر ارتر رایمو
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر كارل كوري تحسینات تتعلق في الھایدروكاربون االكیلیتین 15/1/1945 5/400/45 117
 االمریكیة

تحسینات تتعلق في صنع الھایدروكاربون وعلى  15/1/1945 6/400/45 118
 االخص الكلشن الھایدروكاربون

الوالیات المتحدة  المستر ارثر رایموند
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر روبرت جي مركبات لمنع الرغوة 15/1/1945 7/400/45 119
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فورست ه بالندنیك تحسین طریقة تفسیخ الحجیرات 8/2/1945 8/400/45 120
 االمریكیة

 المستر سموئل فیلوسوف الة زراعیة بخصوص الجرف 8/2/1945 9/400/45 121
 المستر بوداھا یسمون

 المستر وصفي غیلشتاین

 فلسطین

 الوالیات المتحدةاالمریكیة  المستر شارل المارتون طریقة تحویل الھایدروكاربون ومعالجة الكاتالیت 8/2/1945 10/400/45 122



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

الوالیات المتحدة  المستر جارلد سمى تحسینات في تكتل الكاتالیتك االعال 15/2/1945 11/400/45 123
 االمریكیة

 المستر ارل جي اعادة تكوین المواد الصلبھ 3/3/1945 12/400/45 124
 المستر ھنري جي

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فرید بول االقالم المیكانیكھ 18/3/1945 13/400/45 125
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فرید بول تحسین االقالم الحاصلھ للحبر 8/3/1945 14/400/45 126
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فرید بول اقالم الرصاص الیكانیكیة 8/3/1945 15/400/45 127
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر الكیس فورھیس طریقة معالجة الھیدروكاربون 8/3/1945 16/400/45 128
 االمریكیة

 المستر الكیس فورھیس طریقة معالجة الھایدروكاربون 8/3/1945 17/400/45 129
 المسترسمنر ب

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر اونو جربس طریقة الكاتالیتك 10/3/1945 18/400/45 130
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ھومن كاریل طریقة محسنة لعكس فعل الكتالتیك 10/3/1945 19/400/45 131
 االمریكیة

 انكلتره المستر ارثر لمبري تحسین المراسي واماكن وقوف المراكب 12/4/1945 20/400/45 132
الوالیات المتحدة  المستر المر ھنري وسائط وطریقة تكریر زیوت الفحم االیدروجین 12/4/1945 21/400/45 133

 االمریكیة
طریقة تحویل القطران الذائبة والزیوت المعدنیة الكثیفھ  12/4/1945 22/400/45 134

 الى كتل قیریة ذات درجة لیونة عالیة
  

 المستر مارنور االلكین االیزوبارافین مع االولفین 23/4/1945 23/400/45 135
 المستر ادموند

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

136 
 

الوالیات المتحدة  المستر الكیس فرھیس مركبات زیوت الموتور 23/4/1945 24/400/45
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ھرمن كاریل طریقة الجراء انعكاسات كاتالكیھ 23/4/1945 25/400/45 137
 االمریكیة

 المستر جري أ بیرس الكاتالییت 23/4/1945 26/400/45 138
 المستر جارلس

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 انكلتره المستر ھبیت ھنري تحسینات في او فیما یتعلق في انتاج مواد التطبیب 23/4/1945 27/400/45 139

 انكلتره المستر فردریك جون تحسینات في او فیما یتعلق بتركیبات قاتلة للحشرات 23/4/1945 28/400/45 140
 انكلتره المستر ریمون بلیس تحسینات في او فیما یتعلق بنفط االثیلین 23/4/1945 29/400/45 141
 انكلتره المستر كنیث كالین تحسینات في او فیما یتعلق بتركیبات قمع الطاعون 23/11/1945 30/400/45 142
الوالیات المتحدة  المستر ارثر رایمون تحسینات تتعلق بصنع وقود الحركات 26/4/1945 31/400/45 143

 االمریكیة
144 32/400/45 

 (انتھت مدتھا)
    

145 33/400/45 
 (انتھت مدتھا)

    

146 34/400/45 
 (انتھت مدتھا)

    

    الغیت 35/400/45 147
 كندا المستر ادرین كامبرون انتاج صفة االثلین 29/4/1945 36/400/45 148
 المستر ادریني كامبرون كاتلیت الفضھ وطریقة تحضیراتة 29/4/1945 37/400/45 149

 المستر فرنسیس لیلي
 كندا

 المستر ادریني كامبرون جھاز النتاج حموضة االثلین 29/4/1945 38/400/45 150
 المستر فرنسیس لیلي

 كندا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 المستر ولتر روب كالتلیت جدید وطریقة استحضاره 5/5/1945 39/400/45 151
 المستر كالرك ھاردنك

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 المستر ادورد تحویل زیوت الھایدروكاربون 5/5/1945 40/400/45 152
 المستر ولیم

 المستر فیلیس

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر الن ھنري طریقة استكشاف الزیوت 10/5/1945 41/400/45 153
 االمریكیة

 المستر جارلس الكاتالیتس 18/5/1945 42/400/45 154
 المستر جولي ابي

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طریقة للوقود على محل ترسبات الھیدروكاربون تحت  17/6/1945 43/400/45 155
 االرض

الوالیات المتحدة  المستر ولیم جي
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر بول وصل المواد الصلبھ بالموائع الغازیة 17/6/1945 44/400/45 156
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر فان دیرست طریقة والة النزال سدود خفیفة تحت الماء 17/6/1945 45/400/45 157
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ادورد اس سائل زیتي للحفر 19/6/1945 46/400/45 158
 االمریكیة

تحینات في اوفیما یختص بعمل الطابوق والكاشي  19/6/1945 48/400/45 159
 والقرمید

 القدس المستر ایراك مندیل

تحسینات في اوفیما یتعلق بطریقة استمرار وقود  18/7/1945 50/400/45 160
 الھایدروكاربون

الوالیات المتحدة  المستر ھلن اوفر
 االمریكیة

 المستر ارنر ریمون تحسینات في او فیما یتعلق بتحویل الھایدروكاربون 25/7/1945 51/400/45 161
 المستر كولي/المستر ادورد

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق بایسومیرارشین  25/7/1945 52/400/45 162
 الھیدروكاربون

الوالیات المتحدة  المستر ولیم
 االمریكیة



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 المستر ارتر تحسینات في او فیما یتعلق بااللكیشین ومركباتھا 25/7/1945 53/400/45 163
 المستر كلودارت

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

164 
 

 انكلترة المستر سیقل ادورد تحسینات فیما یتعلق بربط االنابیب 25/7/1945 54/400/45

 انكلترة المستر لویس ثوماس تحسینات في او فیما یتعلق بربط  االنابیب 25/7/1945 55/400/45 165
الوالیات المتحدة  المستر ارنست ولیم طریقة االلكیلتیشن 25/7/1945 56/400/45 166

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر جون ھابیل معالجة زیوت الھایدروكاربون 25/7/1945 57/400/45 167

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ادموند دانیل تحسینات في اقسام التركیب 25/7/1945 58/400/45 168

 االمریكیة
169 59/400/

1945 
 لندن المستر ھنري جورج تحسینات في ادوات الكتابة 7/8/1945

170 60/400/
1945 

تحسینات في او فیما یتعلق بمحافظة المواد الصلبة  31/7/1945
 الممتصة

 انكلترة المستر جارلس سیریل

171 61/400/
1945 

طریقة لتصنیع مزیجات تصلح خصیصا لغایات بنائ  6/8/1945
 العراق والمیادین للطیران

 انكلترة المستر جون فرد

 انكلترة المستر ویلفرید تحسینات في جھاز یختص بانتاج الرغوة 11/8/1945 62/400/45 172
الوالیات المتحدة  المستر ولیم جي مزیج موائع الھایدروكاربون 17/8/1945 63/400/45 173

 االمریكیة
 انكلترة المستر كامي كولیت تحسینات في االجزاء االنشائیة المعدني 16/8/1945 64/400/45 174
الوالیات المتحدة  المستر جرھارد تحسینات في حفر االبار ومایتعلق بذالك 22/8/1945 65/400/45 175

 االمریكیة
 الوالیات المتحدة االمریكیة المستر جوھارد تحسینات في حفر االبار ومایتعلق بذلك 22/8/1945 66/400/45 176



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

تحسینات في مركبات ضبط االورنین او فیما یتعلق  2/9/1945 67/400/45 177
 بذلك

 انكلترة المستر لیلي جیمس

 انكلترة المستر نورمن تحسینات في جھاز ادخال مادة الكلورین 14/10/1945 68/400/45 178
 السوید المستر سفین تحسینات في صناعة الكبریت الشمعي 14/10/1945 69/400/45 179
الوالیات المتحدة  المستر ستون لونارد تحسینات تتعلق والكاتالیتك لتحویل الھایدروكاربون 14/10/1945 70/400/45 180

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر جوھارد تحسینات في استنباط المخادید لكشف قوة االشعة  14/10/1945 71/400/45 181

 االمریكیة
 انكلترة المستر ارین ولیم تحسینات تتعلق في انتاج االیزوبرامین 14/10/1945 72/400/45 182
 انكلترة المستر البرت تحسینات تتعلق في انتاج وقود الموقود 14/10/1945 73/400/45 183
 انكلترة المستر ستانووت تحسینات تتعلق في انتاج الھایدروكاربون المركز 14/10/1945 74/400/45 184
الوالیات المتحدة  المستر جون والتر تحسینات في معالجة الطرق 14/10/1945 75/400/45 185

 االمریكیة
 مصر المستر یول سلون تحسینات في او فیما یتعلق في لحم الكھرباء تحت الماء 1/11/1945 76/400/45 186
    (ابطلت) 77/400/45 187
 السوید_ملكیة ھولندة  المستر بول ولھم طریقة لصنع شموع صغیرة 1/11/1945 78/400/45 188
الوالیات المتحدة  المستر فرید ولیم طریقة لتحویل الكاتلیتیك 16/11/1945 79/400/45 189

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر جارلس تعاكس الكاتالتیك 8/11/1945 80/400/45 190

 االمریكیة
تحسینات في اوفیما یتعلق بمعالجة الغازات والتبخیر مع  13/11/1945 81/400/45 191

 سوائل
 انكلترة المستر اوالن جورج

 الوالیات المتحدة االمریكیة المستر رالف تحسینات في الكالتین 14/11/1945 82/400/45 192



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

تحسینات فیما یتعلق بالجسور وما شابھ ذلك من  12/1/1945 83/400/45 193
 التركیبات معمولة اقسامھا من القواعد االساسیة

 انكلترة المستر ارجلین

 انكلترة المستر ارجلین تحسینات في او فیما یتعلق بالبناء 12/11/45 84/400/45 194
 سویسرا الدكتور ھنري مارتن قمع الطاعون واستعمال اللتركیبات المتعلقربة 14/12/1945 85/400/45 195
الوالیات المتحدة  المستر ارتر طریقة االیزومیرازشن 4/12/1945 86/400/45 196

 االمریكیة
 انكلترة المستر جون سكوت تحسینات تتعلق في البولیازشینواالنترازشن االثلین 13/12/1945 87/400/45 197
الوالیات المتحدة  المستر سل تیئور قلم باندان 13/12/1945 88/400/45 198

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ملتن میشیل كریات الجیل 17/12/45 89/400/45 199

 االمریكیة
تحسینات في او فیما یتعلق بمعالجة ترسبات البترول  17/12/1945 90/400/45 200

 بواسطة التخصصات الجویة
 الھند المستر ریجنالد

 انكلترة المستر ایكمند تحسینات في تركیبات قوة الكونكریت 26/12/1945 91/400/45 201
الوالیات المتحدة  المستر مرلن دوس بولیمر ازیشن كاتالیت 5/1/1946 1/400/46 202

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر لورنس مركبات تفعیل رغوة وطرائق النتاجھا 20/1/1946 2/400/46 203

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ادورد تحویل زیوت الھایدروكاربون بطریقة الكاتلیتك 27/1/1946 3/400/46 204

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ھاري تحسینات في او فیما یتعلق بحمل المراكب واوعیتھا 2/2/1946 4/400/46 205

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  المستر ھاري تحسینات في او فیما یتعلق بمخزن المراكب 2/2/1946 5/400/46 206

 االمریكیة



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 انكلترة المستر ادورد ھنري تحسینات في قوالب صب الكونكریت 2/2/1946 6/400/46 207
 انكلترة المستر ارز فردیناید التحسینات في انتاج مواد الرغوة 12/2/1946 8/400/46 208
الوالیات المتحدة  المستر ملتون یونان طریقة ضبط على الرز وتعلیبة 12/2/1946 9/400/46 209

 االمریكیة
تحسینات تتعلق في او فیما یختص بمعالجة طریقة  18/2/1946 10/400/46 210

 التقطیر للمواد المختلطھ والمعقدة
 انكلترة المستر سیدني جامیسون

الوالیات المتحدة  المستر بول مانوول ضد التاكل 20/2/1946 11/400/46 211
 االمریكیة

تحسینات في عدد الجل صنع ماھو مصنوع سابقا في  20/2/1946 12/400/46 212
 وحدات البناء

 انكلترة المستر ادورد ھنري

مستحضر صلب ونصف صلب ذو اشكال متعددة من  28/2/1946 14/400/46 213
 الھایدروكاربون االولفین

الوالیات المتحدة  المستر نورمان ولیم
 االمریكي

الوالیات المتحدة  المستر نورمان ولیم تحسینات في او فیما یتعلق بالیرمیرازشین االولفین 28/4/1946 15/400/46 214
 االمریكي

انتاج االثلین الصلب ونصف الصلب والغاز ذو اشكال  28/2/1946 16/400/46 215
 متعدده

الوالیات المتحدة  المستر لوبارد سكوایرز
 االمریكي

انتاج مركبات من غاز االثلین ذوات االوزان الجزئیة  28/2/1946 17/400/46 216
 العالیة

الوالیات المتحدة  المستر نورمان ولیم
 االمریكي

الوالیات المتحدة  المستر نورمان ولیم تحسینات في او فیما یتعلق بغاز البولیمواریزیشن 28/2/1946 18/400/46 217
 االمریكي

طرق محسنة النتاج البولیموایزیشن ذوات االشكال  28/2/1946 19/400/46 218
 المتعددة

الوالیات المتحدة  المستر نورمان ولیم
 االمریكي

انتاج مركبات من غاز االثلین ذات االوزان الجزیئیة  28/2/1946 20/400/46 219
 العالیة

الوالیات المتحدة  المستر لوبارد سكوارز
 االمریكي



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 السادة كلیفوردام تحسینات في او فیما یتعلق بالسطوح العائمة 2/3/1946 21/400/46 220
 المستر فرید ال كولد

الوالیات المتحدة 
 االمریكي

الوالیات المتحدة  المستر ادورن تكتیف ضئالة حامض الكبریتیك 10/4/1946 22/400/46 221
 االمریكي

 المستر كازیرس طریقة غازیة لصنع المركبات نصف الصلبة 10/4/1946 23/400/46 222
 المستر ھاورد

الوالیات المتحدة 
 االمریكي

الوالیات المتحدة  المستر ھوارس طریقة وجھاز النتاج المواد نصف صلبة 10/4/1946 24/400/46 223
 االمریكي

تحسینات في او فیما یتعلق بالتكثیف  20/4/1946 25/400/46 224
 الكیمیاوي(بولیمرزشن)لالثلین

الوالیات المتحدة  المستر ولین مارتن
 االمریكي

تحسینات في او فیما یتعلق بالتكثیف  20/4/1946 26/400/46 225
 الكیمیاوي(بولیمرزشن)لالثلین

 السادة رشارد انساین
 رولین دوي
 ارثر جورج

الوالیات المتحدة 
 االمریكي

 انكلترة المستر جورج رشاردن طریقة وجھاز لصنع الصفائح المعدنیة المركبة 20/4/1946 27/400/46 226
الوالیات المتحدة  المستر ھانس طریقة كیمیاویة 20/4/1946 28/400/46 227

 االمریكي
الوالیات المتحدة  المستر ارثر جورج صنع البولیمر واالننز بولیمر لالثلین 7/4/1946 29/400/46 228

 االمریكي
 السیدین الفرید طریقة البولیمریزاشین واالنتربولیمرترزشن لالثلین 27/4/1946 30/400/46 229

 والسید نورمان ولیم
الوالیات المتحدة 

 االمریكي
صنع البولیمرز الصلب ونصف الصلب من المونولیفز  27/4/1946 31/400/46 230

 االستایتیك
الوالیات المتحدة  المستر الفرید

 االمریكي
تحسینات في كاتلیتك البولیمرزشن والنتربولیمرزشن  27/4/1946 32/400/46 231

 لالثلین
الوالیات المتحدة  المستر ملتن جوك

االمریكي 
 انكلترة المستر تیئورد لندمان تحسینات في او فیما یتعلق بوقود االالت ذوات االحتراق الداخلي 27/4/1946 33/400/46 232



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  المستر ھون ھنري السقف العائمالحواض خزن السائل 27/4/1946 34/400/46 233
 االمریكي

النتربولیمرز واالثلین المحسن والفینل االستر العضوي  27/4/1946 35/400/46 234
 المحسن

السیدین ولیم ادوردوجون 
 ریتشارد

الوالیات المتحدة 
االمریكي 

تحسینات في او فیما یخص انتاج الیثانیل امیرودایزنیز  27/4/1946 36/400/46 235
 والمركبات الوسط المتعلقة بذلك

 السیدین فاكسن بوالند
 وجوھال كالرك

الوالیات المتحدة 
االمریكي 

الوالیات المتحدة  المستر روي جوزید تیترا فلئورا وافلین بولیموز 27/4/1946 37/400/46 236
االمریكي 

تحسینات في وسائل االسناد ومایتصل بذلك لدعم سداد  27/4/1946 38/400/46 237
الحوض ذو سقف عائم او ماشابھ ذلك ولدعم الحوذ ذو 
السقف العائم اوماشابھ ذلك بما في ذلك وسائل االسناد 

 التعلیمیة المحسنة

 الساده فرید كولد
 كلیفوردام

الوالیات المتحدة 
االمریكي 

الوالیات المتحدة  المستر افان تحسینات في او فیما یتعلق بمعدات خزن السوائل 27/4/1946 39/400/46 238
االمریكي 

طریقة الزالة مونوكسید الكاربون من الغازات التي  25/5/1946 41/400/46 239
 تحتویھ

 ھولندة المستر جرادوس ھندوكس

طریقة تصنیع مزیجات تصلح خصیصا لغایة بناء  25/5/1946 42/400/46 240
 الطرق

 ھولندة المستر اناتول

تحسینات في او فیما یختص بمعالجة طریقة تقطیر  25/5/1946 43/400/46 241
 المواد المعقدة والتركیب

 المستر سدني
 المستر جورج

 انكلترة

ماكنة حدیثة او محسنة تستعمل لغرض صنع سطح  25/5/1946 44/400/46 242
 السمنت البالط المتماثل

 انكلترة المستر بیتركیز

 االرجنتین المستر السزلر جوزیف شكل حدیث لخزن الحبر في قلم فونتین 25/5/1946 45/400/46 243
244 46/400/46 28/5/1946    
 المستر توماس الموائع المجمدة المحتویة على الومین 28/5/1946 47/400/46 245

 المستر لینون
الوالیات المتحدة 

االمریكي 
 



 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

246 48/400/46 28/5/1946 Impsrementh in or  nelating to amtinock 
agmtn 

الوالیات المتحدة  المستر ارل بارتولوجیو
االمریكي 

247 49/400/46 28/5/1946 Impsrementh in or  nelating to antiknock 
agemtn 

الوالیات المتحدة  المستر ارل بارتولوجیو
 االمریكي

 االرجنتین المستر ھانري جورج تحسینات في ادوات الكتابة 18/6/1946 50/400/46 248
 االرجنتین المستر ھانري جورج تحسینات في ادوات الكتابة 18/6/1946 51/400/46 249
الوالیات المتحدة  المستر فرانك تركیز ترسبات حوامض النفط 18/6/1946 52/400/46 250

االمریكي 
الوالیات المتحدة  المستر جمس ھارمون بولیفلو رنثید سایكلو بارافین وطریقة انتاجة 19/6/1946 53/400/46 251

االمریكي 
الوالیات المتحدة  المستر والتر ھیرست زیوت محسنھ للموتورات 19/6/1946 54/400/46 252

االمریكي 
 باریس المستر فین فردریك تحسینات في او فیما یتعلق بالقذائف المتفرقة 17/6/1946 55/400/46 253
الوالیات المتحدة  المستر كنیث طرق معالجة الھیدروكاربونات 27/6/1946 56/400/46 254

االمریكي 
الوالیات المتحدة  المستر لین ھاول قیاس اعماق االبار فحص فعالیة الرادیو فیھا 27/6/1946 57/400/46 255

االمریكي 
تحسینات تتعلق في المستحضرات الخاصھ بالتبرید  10/7/1946 58/400/46 256

 المستبدلة والمتخللة بھا
 المستر كوي
 المستر جون

 المستر جیمس

الوالیات المتحدة 
االمریكي 

تحسینات في او فیما یتعلق بالسسقوف غیر الثابتة  10/7/1946 59/400/46 257
 وطریقة تشییدھا

 المستر كلفوردام
 المستر فرید

الوالیات المتحدة 
االمریكي 



 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  الدكتور بیر شتیز  التبغ 10/7/1946 60/400/46 258
االمریكي 

 انكلترة المستر رسي فرید تحسینات خاصھ بالممفردات االنشائیة واالبنیة 22/7/1946 61/400/46 259
تحسینات في او فیما یتعلق باالجزاء المختوم وضع  22/7/1946 62/400/46 260

السقوف غیر الثابتة ومایشبھھا التي تتضمن االجزاء 
 المختومة وطریقة صنع االجزاء المختومة

الوالیات المتحدة  المستر فرید
االمریكي 

 االرجنتین المستر ھنري جورج تحسینات في االت الكتابة 22/7/1946 63/400/46 261
طریقة توحید المواد اللزجھ وخاصة المعادن واللزجة  22/7/1946 64/400/46 262

 منھا
 سویسرة الدكتور الفونس ماكز

الوالیات المتحدة  المستر فیكتور فكتور االجھزة التي تتاثر بالمجاالت المغناطیسیة 22/7/1946 65/400/46 263
االمریكي 

الوالیات المتحدة  المستر فكتور فكتور جھاز وطریقة قیاس قیم المجاالت المغناطیسیة 22/7/1946 66/400/46 264
االمریكي 

الوالیات المتحدة  لبمستر ترالف دیووى جھاز وطریقة قیاس المجاالت المغناطیسیة 22/7/1946 67/400/46 265
االمریكي 

الوالیات المتحدة  المستر فكتور فكتور طریقة البحث الجیئو فریكي 22/7/1946 68/400/46 266
االمریكي 

 انكلترة المستر اریلك تحسینات تتعلق بالكلیشین االوفین مع االولفین 22/7/1946 69/400/46 267
 االرجنتین المستر ھنري جورج تحسینات في االت الكتابة 2/11/1946 70/400/46 268
تحسینات في او فیما یختص برفع الكبریت من  29/10/1946 71/400/46 269

 الھایدروكاربون
 استرالیا المستر بول كازفیر

الوالیات المتحدة  المستر ملتون جون بولمیریزیشن انتروبولیمرزیشن لالثلین 25/10/1946 72/400/46 270
االمریكي 

 انكلترة المستر ادورد ھنري تحسینات في صنع الكونكریت والبالط المماثل لذلك 25/10/1946 73/400/46 271
 انكلترة المستر ادورد ھنري تحسینات في صنع الكونكریت والبالط المماثل لذلك 25/10/1946 74/400/46 272



 

 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 انكلترة المستر ادورد ھنري تحسینات في صنع الكونكریت والبالط المماثل لذلك 25/10/1946 75/400/46 273
تحسینات في او فیما یتعلق في  بولمیریزیشن  25/10/1946 76/400/46 274

 انتروبولیمرزیشن لالثلین
 السادة افور برانس

 وفوند جورج
 انكلترة

طریقة الحصول على تفاعالت بالحراره في دور البخار  25/10/1946 77/400/46 275
 والة الجراء ذلك

 ھولندة المستر بین فانت

طریقة تجعل تركیب البینینات العادیة مشابھا مع االیزو  25/10/1946 78/400/46 276
 البینینات مع وجود اختالف في الصفات

 السادة ھان ھوك
 ماریوس ھارت

 ھرمن

 ھولندة

الوالیات المتحدة  المستر والتن جلرت طریقة والة لحفر وایجاد االبار 25/10/1946 79/400/46 277
 ةاالمریكي

 السادة فریدریك كاالن اصول االشارات االسلكي والجھاز الخاص بھا 25/10/1946 80/400/46 278
 بلیزجیمس

 ریجارد ھاریس

 انكلترة

تحسینات تتعلق باحداث الرادیو ذات القوة المولدة  25/10/1946 81/400/46 279
 العظیمة

 السادة فرید رین
 ولیم جیمس

 ھوبرت ورد

 انكلترة

الوالیات المتحدة  المستر اشلي ساید االلكیشین 22/10/1946 82/400/46 280
 ةاالمریكي

اصول وتطبیق في صنع انابیب وصفائح قابلة االلتواء  29/10/1946 83/400/46 281
 للنھایة

 سویسرة المستر رودولف كارل

تحسینات تختص في قطع قابلیة االنتفاخ تستعمل في  29/10/1946 84/400/46 282
 وحدات الكونكریت المقعرة

 انكلترة المستر جارلس بیرنرد



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
تحسینات في جھلز كروماتروبیك ومایتشابھة من  28/10/1946 85/400/46 283

 االالت
 انكلترة المستر جارلس ادورد

تحسینات في او فیما یتعلق بالطریقة والجھاز  29/10/1946 86/400/46 284
 المتخصصین بتمویع السكر

 انكلترة المستر لویس فرانكلر

الوالیات المتحدة  المستر ریجاردن الكابلیشن اولیفین مختلطة 22/10/1946 87/400/46 285
 ةاالمریكي

الوالیات المتحدة  المستر ولتر جي شارمن انتاج غاز فیھ ھایدروجین تحت الضغط 22/10/1946 88/400/46 286
 ةاالمریكي

 السادة توماس بتریك تحویل الھیدروكاربون 25/10/1946 89/400/46 287
 ولویس بیتر

 سلفاندر سیسل

الوالیات المتحدة 
 ةاالمریكي

الوالیات المتحدة  المستر جارلس اولفین ایزو برایزیشین 22/10/1946 90/400/46 288
 ةاالمریكي

الوالیات المتحدة  المستر جارلس وصل السوائل الغازیة بالذبذبات الصلبة 22/10/1946 91/400/46 289
 ةاالمریكي

تحسینات في او فیما یختص بحواشي معموالت النسیج  29/10/1946 92/400/46 290
 وبطریقة انتاجھا

 انكلترة المستر مارلس كالشن

 انكلترة المستر مارلس تحسینات في او فیما یتختص بالنسیج المجھز سداتابت 29/10/1946 93/400/46 291
تحسینات في او فیما  یختص بحواشي معموالت  29/10/1946 94/400/46 292

 النسیج وبطریقة انتاجھا
 انكلترة المستر جارلس

الوالیات المتحدة  المستر اترف وفرى طریقة انتاج الغاز 22/10/1946 95/400/46 293
 ةاالمریكي

الوالیات المتحدة  المستر ایترف وفرى انتاج الكبریت من الھایدروجین الكبریتیت 22/9/1946 96/400/46 294
 ةاالمریكي

الوالیات المتحدة  المستر ھنري جھاز الفراز الذبذبات الصلبة 22/10/1946 97/400/46 295
 ةاالمریكي

تحسینات تتعلق بالمستحضرات الخاصھ بالبثیردینس  25/10/1946 98/400/46 296
 المستبدلة والمتحللة منھا

 السادة روبرت بروس
 انجیر كورى

الوالیات المتحدة 
 ةاالمریكي



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 انكلترة المستر جان كوربل تحسینات في او فیما یتعلق بتشید االبنیة 25/10/1946 99/400/46 297
 السیدین ھارول تحسینات في اسالك االتصال الكھربائیة 25/10/1946 100/400/46 298

 جون برنز
 انكلترة

الوالیات المتحدة  المستر جورج كیري نارة البحریة وطریقة تركیزھا 29/10/1946 101/400/46 299
 ةاالمریكي

 انكلترة المستر ستوارت جیمس تحسینات في الممحارین الترسیب بالمحركات 29/10/1946 102/400/46 300

 انكلترة المستر جیمس كوردون تحسینات في صنع الخبز والحلویات ومااشبھ ذلك 22/10/1946 103/400/46 301
302 104/400/46 25/10/1946 Impsrementh nelating to are weelding 

electroles 
 انكلترة المستر روبرت ھنري

سجلت سھوا قبل  105/400/46 303
 صدور البراءة

   

 انكلترة المستر ھنري جورج  تحسینات في االت الكتابة 2/11/1946 106/400/46 304
تحسینات في او فیما یتعلق في الكالیتك البولیمریة  25/10/1946 107/400/46    305

 لالثلین
الوالیات المتحدة  المستر ملتون جون

 ةاالمریكي
الوالیات المتحدة  المستر جون ریجارد انتربولیمرثاین في الفنیل استر وممنتوجاتھا 22/10/1946 109/400/46 306

 ةاالمریكي
نوع حدیث او معدل من الحبر الخاص بالكتابة  2/11/1946 110/400/46 307

 ومالتاثیر
 انكلترة المستر ھنري جورج

نوع حدیث او معدل من الحبر الخاص بالكتابة  2/11/1946 111/400/46 308
 ومالتاثیر

 

 انكلترة المستر ھنري جورج

 االرجنتین المستر ھنري جورج تحسینات في االت الكتابة 2/11/1946 112/400/46 309
 انكلترة المستر انیف كراى تحسینات في صنع وقود الطیارات ذات اوكتین مالي 19/11/1946 113/400/46 310
تحسینات في او فیما یتعلق بتولیر القوة الفعالة بواسطة  19/11/1946 115/400/46 311

 نووى االنقسام
 السادة جین فریدرین

 ھانسز ھنري لبوكراركي
 باریس



  

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الوالیات المتحدة  المستر ترالف البرت خلیط مواد البولیمرین 19/11/1946 116/400/46 312

 ةاالمریكي
 انكلترة المستر ھاري سیل تحسینات فحص االثاث 28/11/1946 117/400/46 313
الوالیات المتحدة  المستر رونلي طریقة محسنة للتصرف بالوقود 25/11/1946 118/400/46 314

 ةاالمریكي
الوالیات المتحدة  المستر جارلس ھنري اتصال الموائع بالمواد المسحوقة 7/12/1946 119/400/46 315

 ةاالمریكي
316 120/400/46 

 
 المستر ھومریز مارتن تحویل زیوت الھایدروكاربون 7/12/1946

 المستر جارلس
الوالیات المتحدة 

 ةاالمریكي
 انكلترة المستر ھانري جورج تحسینات في ادوات الكتابة 7/12/1946 121/400/46 317
تحسینات في او فیما یتعلق بتبخیر محوالت الكسر  25/1/1947 122/400/46 318

 بواسطة التجمید
 انكلترة المستر سنري

تحسینات في او فیما یتعلق بمادة الفازولین  25/1/1947 123/400/46 319
 الھیدروكاربون والطریقة التي یصنع من اجلھا

الوالیات المتحدة  المستر سیفال
 ةاالمریكي

 انكلترة المستر ھنري جورج تحسینات في ادوات الكتابة 5/1/1947 124/400/46 320
الوالیات المتحدة  المستر روبرت مواد الكاتالیت 28/1/1947 125/400/46 321

 ةاالمریكي
322 126/400/46 25/1/1947 Impsrementh nelating to the catalytic 

eraeking 
 المستر ھوبرت فرانسیس

 المستر دونالد
 انكلترة

طریقة لصنع وقود الطیارات ذات اوكتین عالي مع  25/1/1947 1/400/47 323
 تقلیل احتماالت الحریق

 انكلترة المستر ایزكواي نیكس

 انكلترة المستر جیمس كوردون تحسینات في صنع الخبز والحلویات ومااشبھھا 25/1/1947 2/400/47 324



  

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
تحسینات في او فیما یتعلق بالكتابة والطباعة في اللغة  8/2/1947 3/400/47 325

 العربیة باجمعھا
الوالیات المتحدة  المستر ناصري نجیب

 ةاالمریكي
 استرالیا المستر رتشارد كولدز تحسین في كاللیب مشتقة مخدرة 19/2/1947 4/400/47 326

 المستر ھوبرت ارتر تحسینات في طریقة لتحویل الھایدروكاربون 1/3/1947 5/400/47 327  
 المستر جورج المكسندر

الوالیات المتحدة 
 ةاالمریكي

 المستر شانیل فرنسیس  6/3/1947 6/400/47 328
 المستر ریموند ارثر

 انكلترة

الوالیات المتحدة  المستر جیمس برایر طریقة صنع سلیكات المغنیزیوم المساعدة 20/3/1947 7/400/47 329
االمریكیة 

الوالیات المتحدة  المستر جیمس برایر طریقة صنع سلیكات المغنیزیوم المساعدة 20/3/1947 8/400/47 330
االمریكیة 

الوالیات المتحدة  المستر جون وزلى تحسینات في او فیما یتعلق بالحافظات 20/3/1947 9/400/47 331
االمریكیة 

تحسینات في او فیما یتعلق في صنع االیزوبروجین  8/4/1947 10/400/47 332
 الھایدروكاربون الصالح لتوفیر الوقود

الوالیات المتحدة  المستر ارنست ایف
االمریكیة 

 ھولندة السید ریجیلند دایفید طریقة لصنع حمامات طینیة للحفر 9/4/1947 11/400/47 333
334 12/400/47 1/5/1947 Deit aling compoitin of mottas سویسرة المستر بول مولر 
 انكلترة المستر ھري سیسل تحسینات في او فیما یخص مالعیب ذوات دوالیب 1/5/1947 13/400/47 335
الوالیات المتحدة االمریكیة  المستر روسكو مجموعة قراطیس متفرقة 1/5/1947 14/400/47 336

الوالیات المتحدة  المستر فازنكیس تحسینات في او فیما یتعلق بقتل الحشرات 1/5/1947 15/400/47 337
االمریكیة 

تحویل انفعاالت المایعات بتاثیر قطع الكاتالیت الصلبة  4/5/1947 16/400/47 338
 المتجزئة

الوالیات المتحدة  المستر نیلز كنت
االمریكیة 

الوالیات المتحدة االمریكیة  المستر خانس جینكیس طریقة عزل الشمع عن الزیت 15/5/1947 17/400/47 339



  

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الوالیات المتحدة  المستر دونلد كار طریقة عزل الشمع عن الزیت 15/5/1947 18/400/47 340

االمریكیة 
 انكلترة المستر الجوز بیھالي طریقة استخراج مواد ثابتة صلبة للمالبس 15/5/1947 19/400/47 341
تحسینات تختص بمعالجة المواد التي تحتوي على  15/5/1947 21/400/47 342

 السلفور
 استرالیا المستر بول كاسا

 االرجنتین المستر ھنري جورج مخزن یحتوي على انبوبة ذي حواشي متوازیة 15/5/1947 22/400/47 343

تحسینات في او فیما یختص بالمكائن لصقل العامود  25/5/1947 23/400/47 344
 اللولبي المستحیل

 انكلترة المستر فكتور جوب

 انكلترة المستر سدني وارن تحسینات في اجھزة بطریقة الخیوط او المغازل 28/5/1947 25/400/47 345
 انكلترة المستر سدني وارن تحسینات في اجھزة بطریقة الخیوط او المغازل 28/5/1947 26/400/47 346
347 27/400/47     
الوالیات المتحدة  المستر توماس كاتالیت لتحویل الھایدروكاربون 4/6/1947 28/400/47 348

االمریكیة 
349 29/400/47 4/6/1947 Ueetie device to prevent the fosmsyiom 

of euleweam inewstatim and dislodage 
thse already rsisting 

Mr meaphile beligique 

طریقة لتحویل مركبات الكبریت الى كبریت مع ثنائي  6/7/1947 30/400/47 350
 اوكسید الكبریت او الى ثنائي اوكسید الكبریت وحده

 استرالیا المستر بول كسافیر

351 31/400/47 9/7/1947 Fliotong roaf in liquied dtarage tamlr Mr iahm hesy United States of 
America 

352 32/400/47 12/7/1947 Imprasment relating to prahaetis of 
plastio campostam 

Mr qrie crillim matoiomality 

353 33/400/47 13/7/1947 Impsrementh selding to the psoducyiom 
of lramchod chaim al;anen 

  Mr qrie crillim natianalrty 



  

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

354 34/400/47 13/7/1947 Impsrementh nelating to the psadtion of 
in ipasalinc 

Mr stanley nationolity 

355 35/400/47 13/7/1947 Impsrementh nelating to the psadtion of 
in ipasalinc 

Mr rsie eulhain nationolity 

356 36/400/47 13/7/1947 Impsrementhn in and relating to the 
mamfactme of leered cafeaationasy and 

the life 

Mr zail maskms انكلترة 

357 37/400/47 13/7/1947 Writing instsument Mr heury geasge argantine 
358 38/400/47 21/8/1947 Impsrementh in relating to lypemites 

keylooed anangam ent 
Mr masri najile u.s.a 

359 39/400/47 21/8/1947 Methand of odheaniely umiting matanil 
rspeeielly metah and adhemies thesefr 

Mr a;phanee qanm sumitgasland 

360 40/400/47 21/8/1947 Catahytie cienlatian pracem and 
appesantu 

Mr dauivd u.s.a 

361 41/400/47  Impsrementh in as relating to mothooh 
and appesatum fan cscking hydsocshon 

mr malealm harley u.s.a 

(الغیت) كتاب  42/400/47 362
 الوزارة

 6198رقم
18/7/62 

   

 6189(الغیت)  43/400/47 363
18/7/62 

   

364 44/400/47 21/8/1947 Method fan detaining ludifging ail Mr pisre france 



  

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

365 45/400/47 21/8/1947 In preuad psocan fos psodeing uolualel 
lquiued psoducths feso qan moistens 
camponed of caslesom monosile and 

hydaogen 
 
 

Mr iache dant u.s.a 

366 46/400/47 21/8/1947 Cantaeting flesmils and salial Mr willeaim United States of 
America 

367 47/400/47 25/8/1947 Supphy of hest to fluidied pohiln ledn Mr ghasliei u.s.a 
368 48/400/47 18/9/1947 Impsrementh in or  nelating to mooth of 

llaiding bitaminm comboiting to produch 
and to purbace 

Mr damen u.s.a 

الوالیات المتحدة  المستر جیمس بالل تحویل الكاتالیت 29/1/48 49/400/47 369  
االمریكیة 

370 50/400/47 18/9/1947 Impsrementh in or  nelating pepeasating 
of aotnsobult oxygen coutaing anganic 

compopaumoh a mistume conting uates  

Messrs janak 
Heusey 

masedith 

u.s.a 

371 51/400/47  Stave an mofant Ssyed bali baisout 
372 52/400/47 18/9/1947 Cavosion of h ydso caslom Mr eugne u.s.a 
373 53/400/47 18/9/1947 Pracen of and assangmt for treating 

hydrocoslom matuial 
Mr rugenc u.s.a 

 المستر جیمس.ف. قلب المواد بطریقة الكاتالیتك 29/1/1947 54/400/47 374
 المستر كینیث

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



  

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  المستر فرانك تي االنعكاسات الكیمیاویة 29/1/1947 55/400/47 375
االمریكیة 

    (الغیت) 56/400/47 376

    (الغیت) 57/400/47 377

    (الغیت) 58/400/47 378

379 59/400/47 5/10/1947 Impoaoment in on relating to ralues far 
regulating fluid undes prenuse 

Mr rileen england 

    (الغیت) 60/400/47 380

381 61/400/47  High luoiluing compoumal and mottaod 
of prwpasing them 

Mr lothe han coumedtieut 

    (الغیت) 62/400/47 382

383 63/400/47 5/10/1947 Impsoumentn in on sselating to the 
psepastiioin of ptesins 

Mrs masyin u.s.a 

384 64/400/47 11/10/1947 Drilling method and fluid for use thesein Mr thomos u.s.a 

385 65/400/47 13/10/1947 Hydroearbon fraeetion dting Mr george u.s.a 

386 66/400/47 13/10/1947 IMPROVEMENTS IN EATALYSIS Mr euggene jules pemsybamia 



  

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

387 67/400/47 16/10/1947 Synthesis of mydsoeasbons Mr waltes u.s.a 

388 68/400/47 16/10/1947 Proess for the produetion of bemzene 
sulpgonyl guamines 

Mr hesmam u.s.a 

389 70/400/47 30/10/1947 Improvements in or relati to struetures of 
reinforeed eonaete 

Mr arther gerald england 

390 71/400/47 30/10/1947 Improvements in or relatiy to shof quns Messrs joy orin 
Ihiff david 

u.s.a 

391 72/400/47 4/11/1947 Eoohiny systwm for internal eombustion 
engines 

Mr orion othis u.s.a 

392 73/400/47 4/11/1947 Improvements in selfregeme rating tetra 
aryl orth silieates and psooeesses for 

produeing the some 

Mr ettosa da u.s.a 

393 74/400/47 4/11/1947 Improvements in or relating to storage 
tanos  

Messrs wilhus 
elifford 

u.s.a 

394 75/400/47 4/11/1947 Improvements relating to antin_knoek 
eompoundo for motor fuels 

Messrs wheeles g 
Mausice j 

Hart k 

u.s.a 

395 76/400/47 4/11/1947 Improvements relating to antin_knoek 
eompoundo for motor fuels 

Messrs verle a 
Wheeler g 

u.s.a 

    (الغیت) 77/400/47 396
397 78/400/47 5/11/47 Improvements in or relating to toy 

animals automahiles and the like 
propelled by the ridrs 

Mr harry sebel england 
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398 79/400/47 6/11/47 Proeess for produeing branehed ehaim 
saturoled hydroear bons 

Mr johm u.s.a 

399 80/400/47 26/11/47 Improvements in or relating to 
inseetieidal compoistios 

Mr george u.s.a 

400 81/400/47 6/11/47 Improvements in and relating to writing 
instrwments 

Mr henry george argentina 

401 82/400/47 8/11/47 Method of adhesively unity materiel 
adhsies thesofore as well as artels united 

thereuith 

Messrs alhhone 
switzesland 

suitzesla 

402 83/400/47 11/11/47 Improvements in bubble towera Mr hans earl u.s.a 

403 84/400/47 11/11/47 Improvements in bubble towera Mr hans earl u.s.a 

    (الغیت) 85/400/47 404

405 86/400/47     
406 87/400/47 25/12/47 Improvements in or relating to the 

extraehoin of coluble materials from 
dates and similer substances 

Messrs Sydney 
Abe buissth 

england 

407 88/400/47 25/12/47 Improvements in and relating to the 
constsuetion of rilbed or holleu bulil 

panels and like units 

Mr gorge england 

408 89/400/47 25/12/47 Momufaeture of hyadroearbon oil Mr albert b u.s.a 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

409 90/400/47 25/12/47 Am bmprobved manmes of and type fort 
for prinying arabie vsdu pessian and 

similar seript to  

Mr a qaiyum india 

410 91/400/47 27/12/47 Improvements in reservoir writing 
instruments 

Mr henry george argentina 

    (الغیت) 92/400/47 411

    (الغیت) 93/400/47 412

    (الغیت) 94/400/47 413

    (الغیت) 95/400/47 414

415 96/400/47 30/12/47 Hydro earbon synthesis Messrs wassen k 
Thomas 

 

u.s.a 

416 97/400/47 30/12/47 Undeswoter measwing deviee Mr hughes u.s.a 

تحسینات في او فیما یتعلق في انتاج االوكسجین  4/1/1948 1/400/48 417
 بواسطة تذویبة بالھواء

 نیویورك المستر فرانك جوزیف

    (الغیت) 2/400/48 418

419 3/400/48 4/1/1948 Improvements in or releting to building 
and the like strueturs 

Mr frederiek england 

    (الغیت) 4/400/48 420



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

    (الغیت) 5/400/48 421

    (الغیت) 6/400/48 422

423 7/400/48 4/2/48 A strueture reinfoeed conerete and 
conerete bor ineorporatinen tterein 

Mr elfred j demmark 

424 8/400/48 4/2/48 Improvements in and relating to 
reinforcing steel and a method of 

produetion of the same 

Mr asel frokjael demmark 

425 9/400/48 4/2/48 Oil _well sealing compoaitions Mr Robert paul u.s.a 

426 10/400/48 4/2/48 Improvements in writing instruments Mr henry george argentine 

427 11/400/48 4/2/48 Improvements in writing instruments Mr henry george argentine 

428 12/400/48 5/2/48 Improvements in the eonstruetio electric 
dry cells 

Mr riehard percy eeotland 

429 13/400/48 5/2/48 Improvements in relating to the 
mamufaeture electric dry b atteses 

Mr relerd england 

430 14/400/48 5/2/48 Voltaic batteries Mr riehasd perey england 

    (الغیت) 15/400/48 431



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

    (الغیت) 16/400/48 432

433 17/400/48 15/2/48 Improvements in and relating to method 
of produeoc matesils of eellulus strveture 

suitalble for misuulting purfoses by 
buruing eleyo or similar silieates in arotar 

kilm 

Mr axel demmark 

435 18/400/48 16/2/48 Improvements in and relating to the 
memupaetuer electric dry batteries 

Messrs riehesd 
hawkhill 

Englaand 

436 20/400/48 25/2/48 Hydrocarbon synthesis process Lindsay i u.s.a 

    (الغیت) 21/400/48 437

438 22/400/48 3/4/48 Improvements in or relaeting to contin 
ous processes for the produeyion and 

treatment artifieal threads and apparatus 
theseof 

Mr Sydney wassenen england 

439 23/400/48 3/4/48 Improvements in or relaeting to method 
applying a rendwring plaster_bke 

materile to struetures 

Mr eugene mello england 

440 24/400/48 3/4/48 Red_iron oxide type fluid eatalyst for 
hydrocorlon synthesis 

Mr bruce g u.s.a 

441 25/400/48 6/4/48 Continuas proeesse for the apining and 
treatment of artinfieat thleed 

Mr sydny waeren zaneastes 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

442 26/400/48 6/4/48 Method and apparatus for drilling deep 
wells 

Mr johammes jan netheslanos 

443 27/400/48 8/4/48 Praess for the produetion mudflushes for 
drilling operation and for deepwell 

drilling using a mon aqueous mudflush 

Mr willem The netherlands 

444 28/400/48 8/4/48 Finning and treatment of artifiieial 
threads 

Mr Sydney warren england 

445 29/400/48 9/5/48 Improvensents reservoir writing 
instrument 

Mr hans Zondon w.2 

446 30/400/48 9/5/48 Improvensents reservoir writing 
instrument 

Mr hans Zondon w.2 

447 32/400/48 26/6/48 Brink materials for eomstrieto Mr herve belguim 

448 31/400/48 5/6/48 Cable euttuy method and deviec Messrs elgde 
James 

Mr water 

u.s.a 

    (الغیت) 33/400/48 449

450 34/400/48 4/7/48 A wak taper and a methad and mean for 
manufaeturing same 

Mr paul sweden 

451 35/400/48 6/7/48 Improvements in or relaeting to lore hole 
lagging and apparatus therebore 

Mr kemneth u.s.a 

452 36/400/48 28/7/48 Devitabizing eampoation matht Mr paul muller sumitzerland 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

453 37/400/48 1/8/48 Improvements in or relaeting to meem 
for fumigating with pestied al easpomds 

Mr elmuyn seotland 

454 38/400/48 1/8/48 Improvements in or relaeting to 
fumingation and fumigating eharges 

Mr john seotland 

455 39/400/48 2/8/48 Improvements in helieopter aireraft Mr arthur u.s.a 

456 40/400/48 2/8/48 Short period delay electric blasting eap Messrs hugh 
Ceil 

puelec 

seotland 

457 41/400/48 2/8/48 Improvements in airerft Mr arther u.s.a 

458 42/400/48 9/8/48 Improvements in rolary wing aireraft Mr arther u.s.a 

تحسینات في او فیما یتعلق في بناء السقوف وماشابھ  24/8/48 43/400/48 459
 ذلك

 انكلترا المستر ولیم ھاملتون

ماكنة حدیثة او محسنة تستعمل لفحص صنع سطح  30/8/1948 44/400/48 460
 السمنت والبالط المماثل

 انكلترا مستر بیتركیز لنك

    (الغیت) 45/400/48 461

462 46/400/48 4/9/48 New quimhie deriuvatives انكلترة المستر فرانسیس ھنري 

463 47/400/48 16/9/48 Prodmezion of pimton lanb and paita Messrs hmelt 
Other 

england 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

464 48/400/48 19/9/48 New quimhie deriuvatives انكلترا المستر ارثر دونالد 

    (الغیت) 49/400/48 465

 انكلترا المستر فریدریك لورنس تحسینات في او فیما یتعلق بتصمید الحبوب 15/10/1948 50/400/48 466

467 51/400/48 18/10/48 Improvements in or relaeting to blanting 
explain pacages 

 سكوتالندة المستر ھارل ریجنیال

 انكلترا المستر میكائیل طریقة لصنع النیلج 7/11/1948 53/400/48 468

تحسینات في او فیما یتعلق في حفظ المحرك والمولد  8/11/1948 54/400/48 469
 السیما اكتشاف الزلزال وطریقة كشفھ

الوالیات المتحدة  المستر توماس
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في حفظ انتاج موجة  8/11/1948 55/400/48 470
 االنفجار والفرقعة وطریقة لكشف الزلزال

الوالیات المتحدة  المستر توماس
 االمریكیة

    (الغیت) 56/400/48 471

الوالیات المتحدة  المستر موریس طریقة تحري تثقیب التنقیب 8/11/1948 57/400/48 472
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر ولیم بارتلي طریقة معالجة الھیدروكاربون من نوع االولفین 13/11/1948 58/400/48 473
 االمریكیة

 ھولندة المستر فیلیوس طریقة لمعالجة وایمات التنقیب 8/11/1948 59/400/48 474

    (الغیت) 60/400/48 475



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

   تحسینات في السالسل وماشابھھا من التركیبات 23/11/1948 61/400/48 476

    (الغیت) 62/400/48 477

    (الغیت) 63/400/48 478

479 64/400/48 2/12/1948 Emulsun of ethylene palymes and lmter 
palymers 

 انكلترا المستر لیلي سیدمن

جھاز الرشاش الشمسي الخاص بتبذیر الوقود السائل  5/3/1948 65/400/48 480
 بشكل یجعلھ سھل االنتقال

 مصر السید یوسف نادي

طریقة وجھاز مختصان باجراء التاثیر في تقید حاالت  5/12/1948 66/400/48 481
 المادة

 المستر لینون
 المستر ماري تریز

 
 فرنسا

تحسینات في او فیما یتعلق في استخراج السكر من  7/12/1948 67/400/48 482
 الفواكھ واشبھ السكر الذي یحتوي على المواد

 المستر سیدني
 المستر رونالد

 انكلترة

483 68/400/48     

484 69/400/48     

485 70/400/48     

 المستر ھاري منس مركبات العضویة للنتروجین وطریقة حصولھا 16/12/1948 71/400/48 486
 المستر مالرید

 المستر جون
 المستر كینسین

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

تحسینات في او فیما یتعلق في الة االنتاج بدقة  20/12/1948 72/400/48 487
 التفصال الكاربون

الوالیات المتحدة  المستر جوزیف ولیم
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في حفر االطیان وعملیات  1/1/1949 73/400/48 488
 التنقیب

 انكلترة المستر والة اندریس

 انكلترة المستر ھاري سیبل العاب میكانیكة 1/1/1949 74/400/48 489

الوالیات المتحدة  المستر روبرت صنع الجلید الیابس من الغاز الطبیعي 11/1/1949 1/400/49 490
 االمریكیة

طریقة لتحضیر امیدات اورتوھیدروكس حامض  11/1/1949 2/400/49 491
 الكاربوكسیلیك

 ھولندة المستر دریك رولوف

 المستر ھارلد explosive loostrsتحسینات في او فیما یتعلق في  29/1/1949 3/400/49 492
 المستر روجر

 سكوتلندة

طریقة حراریة للتخفیض من نقصان السوائل السریعة  12/2/1949 4/400/49 493
 التبخیر والمخزونة المد طویل

 باریس المستر جورج سرفان

494 5/400/49 23/2/1949 Mamnbadture of biguanide derivatuis السادة ستاتلي برتویل 
  السید فرانسیس

 انكلترة

495 6/400/49 23/2/1949 Mamnbadture of biguanide derivatuis السادة ستاتلي برتویل 
  السید فرانسیس

 انكلترة

اسالیب واجھزة الجل استعمال المواد الصلبة المنقسمة  2/3/1949 7/400/49 496
 بصورة دقیقة

الوالیات المتحدة  المستر كارل
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في طریقةتزوین المركبات  15/3/1949 8/400/49 497
 لمكافحة الطاعون

 سكوالتدة المستر جوك جیلسین

 سكوالتدة المستر جوك جیلسین تحسینات في او فیما یتعلق في تركیبات التقطیر 15/3/1949 9/400/49 498



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 ایطالیا المستر اینبیل انابیب داخلیة الجل االطارات 15/3/1949 10/400/49 499

 انكلترة المستر بیرسي فوستر تحسینات في او فیما یتعلق في بیكاربونات الصودیوم 5/4/1949 11/400/49 500

تحسینات في او فیما یتعلق في انتاج االمالح المستبدلة  5/4/1949 12/400/49 501
 في الساینید الكاندین

 فرنسا المستر لیونس ادورد

 تحسینات في او فیما یتعلق في االنتاج 5/4/1949 13/400/49 502
N1 chlorpberuyl_N5 _inopuopjl lin jnaniol 

 فرانسا المستر لیونس ادورد

تحسینات في او فیما یتعلق في طریقة سالمة لسلم  14/4/49 14/400/49 503
 البرج

الوالیات المتحدة  المستر راي ھالیر
 االمریكیة

تحسینات في انشاء االستعماالت(اسالكت البناء)  16/4/1949 15/400/49 504
 والتركیبات المماثلة لھا

 انكلترة المستر اوجین

الوالیات المتحدة  المستر ارثر میدلتن تحسینات في الطائرات 16/4/1949 16/400/49 505
 االمریكیة

(الغیت بقرار  17/400/49 506
 وزارة االقتصاد)

   

تحسینات تتعلق بالة استخراج الرغوة لغرض اطفاء  27/4/1949 18/400/49 507
 الحریق

 انكلترا المستر جون نورمن

 انكلترا المستر ارثر فردیناید تحسینات تتعلق باستخراج الرغوة لغایة اطفاء الحریق 17/4/1949 19/400/49 508

رأس الة تستعمل لصب السمنت بعد استخراج المواد  27/4/1949 20/400/49 509
 االرضیة

الوالیات المتحدة  المستر جیسي المرھل
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر نیكوالس تیستي تحسینات في االت االمن للحالقة 27/4/1949 21/400/49 510
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

الوالیات المتحدة  المستر نیكوالس تیستي تحسینات في مخازن شفرات الحالقة 27/4/1949 22/400/49 511
 االمریكیة

 االرجنتین المستر ھنري جورج االلة الكاتبة 27/4/1949 23/400/49 512

الوالیات المتحدة  المستر نیكوالس تیستي تحسینات في االت االمن للحالقة 27/4/1949 24/400/49 513
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  المستر جوزیف مورومس تحسینات في مخازن شفرات االمن للحالقة 27/4/1949 25/400/49 514
 االمریكیة

515 26/400/49 19/4/1949 Enulsioin of ethylene polymers and 
interpalymers 

 انكلترا المستر لیلي سید

طریقة في االنتاج قضبان من المعدن من الدرجة  24/4/1949 27/400/49 516
 العالیة

 نمسا_(ملكیة) كومبرج المستر فرانلر كوھلر

تحسینات في او فیما یتعلق في االنوال مع تجھیزات  26/1949 28/400/49 517
 لحمة لنسیج الكتابة

 انكلترا المستر جارلس كالتوم

 انكلترا المسار ادورد رایلیس تحسینات في او فیما یتعلق في بیكاربونات الصودیوم 26/4/1949 29/400/49 518

    (الغیت) 30/400/49 519

تحسینات في او فیما یتعلق في المركبات ضد الطرقات  7/6/1949 31/400/49 520
 الجل وقود الموتور

الوالیات المتحدة  المستر جورج لینارت
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في المركبات ضد الطرقات  7/6/1949 32/400/49 521
 الجل وقود الموتور

الوالیات المتحدة  المستر جورج كالنیكارت
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق في المركبات ضد الطرقات  7/6/1949 33/400/49 522
 الجل وقود الموتور

الوالیات المتحدة  المستر جورج كالنیكارت
 االمریكیة



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

الوالیات المتحدة  المستر جورج فیلیب catalytic lightersتحسینات تتعلق في  7/6/1949 34/400/49 523
 االمریكیة 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 ھولندا المستر ولیم جوھانیس دومنیكس فان دیك طریقة االستخراج 21/11/1936 198/400/217 1
 امریكي المستر كلود ارل سیفت والمستر الیل دیلون فصل الشموع من النفط 24/11/1936 199/400/215 2
تحسینات في طریقة تغییر زیوت  19/12/1936 200/400/218 3

 الھایدروكربون
 امریكي المستر والدیمیر ایباتئیف

مادة وحلیة لطالء ابار النفط والغاز  28/12/1936 201/400/219 4
 الطبیعي

 أمریكي كلیفورد بینكني بووي

المستر ھوراس لیلبورن سمث جو والمستر  طریقة لمعالجة التبغ 9/1/1937 202/400/220 5
 لوسیان نوروود جونس

 أمریكي

 أمریكي المستر جورج جیرالد ھارنكتون تحسینات في حفر االبار 24/1/1937 203/400/216 6
طریقة وجھاز لضبط درجة حرارة االوعیة  24/1/1937 204/400/221 7

 التي یجرى فیھا التفاعالت لنتیجة الحرارة
 انكلترا المستر الفرید اوكست ابجي

 المانیا ھاینیرنج البریجنت كنویف تحسینات في وتتعلق انتاج السیللوز 10/2/1937 205/400/222 8
طریقة وجھاز لضبط التفاعل المنتجة  8/4/1937 206/400/223 9

 للحرارة
المستر اوجین جولز ھودري شركة ھودري 

 بروسیس كوربوریشن
 أمریكي

وسائط لتبادل الحرارة بین الغازات  8/4/1937 207/400/224 10
ومعالجة البخار واالجسام المتالمسة في 
اجھزة التفاعل وعلى االخص التطبیقات 

 الھیدروكربونات

المستر اوجین جولز ھودري والمستر توماس 
 بلدوین بریكیت

 أمریكي

تحسینات في وقود مكائن لالختراع الداخلي  8/4/1937 208/400/225 11
 او فیما یتعلق بتلك الوقود

المستر ارل بارثولومیو حولت الى اثیل 
 كازولین كوربوریشن

 أمریكي

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة صناعیة وجھاز لغرض تجدید الكتل  8/4/1937 209/400/226 12

 المتالمسة
المستر اوجین جولز ھودري والمستر توماس 

 بلدوین بریكیت
 امریكي

وسائط لتبادل الحرارة بین الغازات  8/4/1937 210/400/227 13
ومعالجة البخار واالجسام المتالمسة في 

اجھزة التفاعل وذلك لمعالجة 
 الھیدروكربونات والتطبیقات االخرى

المستر اوجین جولز ھودري والمستر توماس 
 بلدوین بریكیت

 امریكي

المستر اوجین جولز ھودري والمستر توماس  جھاز لضبط وتنظیم الحرارة 8/4/1937 221/400/228 14
 بلدوین بریكیت

 امریكي

 امریكي المستر البرت بارسنس ساخس طریقة تحویل الزیت الھیدروجیني الفحمي 18/4/1937 212/400/229 15
 أمریكي المستر جاك سیروس موریل تحسینات في معالجة زیت الھیدروكربون 5/5/1937 213/400/230 16
 أمریكي المستر جاك سیروس موریل طریقة الجل صنع وقود الموتور 16/5/1937 224/400/241 17
 أمریكي المستر جاك سیروس موریل طریقة لتحویل زیت الھیدروكربون 16/5/1937 225/400/242 18
طریقة رفع الھیدروجین عن زیت   16/5/1937 226/400/243 19

 الھیدروكربون
 أمریكي المستر جاك سیروس موریل

 أمریكي المستر جاك سیروس موریل طریقة تحویل زیت الھیدروكربون 30/5/1937 227/400/246 20
طریقة لجعل تركیبات زیت البترول  30/5/1937 228/400/247 21

 (بارفین ) متناسقة
 امریكي والدیمیر اییاتئیف وھرمن بانیس

طریقة النتاج سوائل ثمینة من  30/5/1937 229/400/248 22
 الھیدروكربون

 امریكي والدیمیر اییاتئیف ورایموند اوجین شاد

 امریكي المستر ارستید فون كروسة طریقة تحویل زیت الھیدروكربون 30/5/1937 230/400/249 23
طریقة رفع الھیدروجین عن زیت   30/5/1937 231/400/250 24

 الھیدروكربون
المستر جاك سیروس موریل والمستر ارستید 

 فون كروسة
 امریكي

المستر جاك سیروس موریل والمستر ارستید  طریقة لمعالجة وقود الموتور 30/5/1937 232/400/251 25
 فون كروسة

 امریكي



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
تحسینات في او فیما یتعلق بتحویل زیوت  30/5/1937 233/400/252 26

 الھیدروكربون
 امریكي المستر جاك سیروس موریل

طریقة رفع الھیدروجین عن زیت   30/5/1937 234/400/253 27
 الھیدروكربون

 امریكي المستر ارستید فون كروسة

طریقة رفع الھیدروجین عن زیت   30/5/1937 235/400/254 28
 الھیدروكربون

 امریكي المستر جاك سیروس موریل

طریقة لتحویل بارافین الھیدروكربون الى  19/6/1937 236/400/255 29
 قلي

والدیمیر اییاتئیف والمستر ارستید فون 
 كروسة

 امریكي

 امریكي والدیمیر اییاتئیف والمستر ھرمن بانیس طریقة النتاج الھیدروكربون من البارفین 19/6/1937 237/400/256 30
طریقة لتحویل بارافین الھیدروكربون الى  19/6/1937 238/400/257 31

 قلي
المستر والدیمیر اییاتئیف والمستر ھرمن 

 بانیس
 امریكي

 امریكي المستر جون ھنري ویكنبیس تحسینات في او فیما یتعلق بالغاز والسوائل 19/6/1937 239/400/258 32
 انكلترا المستر ارجیبالد میلن ھاملتون تحسینات في تشیید االبنیة لھیاكل معدنیة 28/6/1937 240/400/259 33
تحسینات في او فیما یتعلق باحضار طبقات  1/7/1937 241/400/260 34

 واقیة من حدید او مواد معدنیة اخرى
 المانیا كونفرید بیكر وقویتز ستنبرغ

المستر ولیم منرورست جنیورو والمستر  تحسینات في طریقة حفر االبار كھربائیا 10/7/1937 242/400/261 35
 وتیمن دیني ماونس

 امریكي

تحسینات في االوعیة او فیما یتعلق  17/7/1937 244/400/236 36
 باالوعیة

 امریكي المستر جورج في ھورتن
 

 امریكي المستر فرانك جیب وجر میزان الجاذبیات المتعددة 17/7/1937 245/400/264 37

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

طریقة والة لمعرفة الطبقات الجیولوجیة  17/7/1937 246/400/245 38
وخاصة الطبقات المسامیة المحفورة 

 بواسطة الة الحفر

 فرنسي المستر ھنري جورج دول

وقود المحركات الموتوریة وطرائق  22/7/1937 248/400/266 39
 استحضارھا

المستر ھلموث كوستاف سنایدر والمستر ولیم 
 ھیس سمایر

 امریكي

 امریكي المستر لدویك دبلیو بلو والمستر لویس سناتام االتصال الكھربائي الوقتي بین االبار 22/7/1937 249/400/267 40

طریقة لتحویل الھیدروكربون الغازي  20/9/1937 252/400/270 41
 االعتیادي

 امریكي المستر جاك سیروس موریل

تحسینات في او فیما یتعلق بمعالجة القار  11/10/1937 254/400/273 42
 والمواد المتعلقة بھ

 ھنغاري المستر الیسلدو دونتال

 امریكي المستر جاك سیروس موریل طریقة الجل انتاج وقود المحركات 12/10/1937 256/400/275 43

 الماني الدكتور ماثیاس بیر والدكتور ولتر كرونیك طریقة لتعیین درجة حرارة الھیدروجین 12/10/1937 257/400/276 44

تحسینات تتعلق بالجسور من النوع المشدود  23/10/1937 258/400/277 45
 بدعائم

 بریطاني المستر ارجیسالد میلن ھاملتون

 الماني المستر ارلیخ ولفروم الة لضبط قوة السفینة متى ما كانت عالیة 23/10/1937 259/400/278 46

 الماني المستر ثئو سایفر سوائل الموتورات 23/10/1937 260/400/279 47

طریقة وواسطة لتعیین اتجاه وكمیة انحدار  7/11/1937 260/400/244 48
 الطبقات المحفورة بواسطة الة الحفر

 فرنسي المستر ھنري جورج دول

طریقة لمعالجة المواد الكاربونیة والمواد  11/12/1937 262/400/282 49
 المنحلة المناسبة لھا بصورة شحنة

 الماني الدكتور ماثیاس بییر والدكتور بول جاكوب



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

تحسین في الطرق الخاصة بتحلیة سائل  11/12/1937 263/400/283 50
 الھیدروكربون

 امریكي المستر البرت الدریك

 امریكي المستر جورج أي كانون اسمنت وصناعة االسمنت 11/12/1937 264/400/271 51

وسائط لمعالجة الھیدروكربونات الغازیة  14/12/1937 265/400/284 52
لغایة تحویلھا الى سوائل قابلة لالحتراق 
الستعمالھا في المحركات وغیر ذلك من 

 االغراض

المستر اوجین جولز ھودري وجارلس 
 السبات

 امریكي

طریقة النتاج ھیدروكربونات ثمینة سائلة  14/12/1937 266/400/285 53
 من ھیدروكربونات غازیة عادیة

المستر والدیمیر ایباتئیف والمستر رایموند 
 اوجین شاد

 امریكي

 امریكي المستر جوسیف جورج الثر طریقة تحویل الغازات القابلة لالحتراق 26/12/1937 267/400/287 54

طریقة لتحویل الزیوت الھیدروكربونیة  4/1/1938 268/400/288 55
 بواسطة الحرارة

 امریكي المستر لیمان كولمان ھوف

56 269/400/286A 15/1/1938 انكلترا المستر ارجیبالد میلن ھامیلتون تحسینات في االبواب المنزلقة 

57 269/400/289 
B 

طریقة النتاج ھیدروكربونات ذات درجة  31/1/1938
عالیة ضد الطرقات وقابلة للغلیان ضمن 
درجات الحرارة التي تغلي فیھا وقود 

 المحركات

المستر روبرت بیزل والمستر كالرنس 
 جورج جرھولد

 امریكي

طریقة لتحویل ھیدروكربونات غازیة عادیة  31/1/1938 270/400/290 58
 الى ھیدروكربونات سائلة

المستر روبرت بیزل والمستر 
 المز.ار.كانھوفر

 امریكي

 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

فتحة في وسط الخیمة الدخال الراس  5/2/1938 271/400/291 59
 المستعمل كالمعطف

 الماني المستر ولتر رانجرت

 امریكي المستر ارسید فون كروسة طریقة النتاج الھیدروكربون ومشتقاتھ 28/2/1938 273/400/293 60

طریقة لتحلیل او تحسین زیت  28/2/1938 274/400/294 61
 الھیدروكربون المقطر

 امریكي المستر جارلس ھیمسیتد انجیل

تحسینات في الوسائل واالدوات المتعلقة  7/3/1938 275/400/1938 62
 باستخراج خیوط السللوز من المواد النباتیة

الملكیة –ایطالي  السینور امبرتو بومیلیو
 انكلترا

 امریكي المستر الریك بانیستر براي زیت المكائن وطریقة صنعھ 7/3/1938 276/400/1938 63

طریقة لمعالجة المواد الكاربونیة القابلة  7/4/1938 277/400/297 64
التقطیر مضافا الیھا غازات ھیدروجینیة 
وباالخص المحلوالت الستعمالھا بھذه 

 الطریقة

الدكتور ماتیاس بییر والدكتور والترسیمون 
 والدكتور بول جاكوب

 الملكیة –الماني 
 ھولندا

تحسینات من تفرقع وغلي الزیوت  7/4/1938 278/400/298 65
 الھیدروكربونیة

 امریكي المستر جارلس ھامستید انجیل

طریقة الستخالص طین الحفر بعد تلویثھ  18/4/1938 279/400/299 66
 بالسمنت

 امریكي المستر فیلیب ھانبن جونس

طریقة لمعالجة وقود الموتور لتمییز  4/5/1938 280/400/300 67
 االنحالل

 امریكي المستر ھانس تروبش

طریقة لزیادة صفات الزیوت  4/5/1938 281/400/301 68
 الھیدروكربونیة الخاصة بضد الطرقات

 امریكي المستر ھانس تروبش
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تحسینات تتعلق بعملیة تحویل المركبات  11/5/1938 282/400/302 69
 غیر المشبعة بالماء أي الھیدروجین

 انكلترا المستر البرت ارنیست وانستون

 انكلترا المستر البرت ارنست ونستان تحسینات تتعلق بامتزاج القار االولفین 11/5/1938 283/400/303 70

المستر فرونیاد برنارد ثول والمستر الفرید  تحسینات تتعلق بانتاج الوقود السائلة 11/5/1938 284/400/304 71
 ھنري توماس

 انكلترا

 فرنسا السیدة انادول و سوسیتي دو بروشبلستون طریقة لتعیین المنابع البترولیة 19/6/1938 285/400/305 72

اتقان طرق التحري الكھربائي عن المعادن  19/6/1938 286/400/306 73
 فیما تحت التربة

 فرنسا مارسیل شلومیرغر

طریقة تطبیقیة لصنع االواني الشدیدة  19/6/1938 287/400/307 74
السحب ذات الثمن الغالي وكذلك القضبان 

 المعدنیة باستعمال السبائك الخام

 سویسري المستر ادوین شوتس

طریقة النتاج انواع البنزین ذات الخاصیة  29/6/1938 288/400/308 75
المثبتة من حیث صوت انفجارھما وكذلك 

النتاج الزیوت المتوسطة الكثافة ذات 
الدرجة الواطئة من حیث التجمد وذلك 

باستعمال الھیدروجین على حثاالت التقطیر 
 التجزئي

 الملكیة –الماني  الدكتور میثیاس بییر والدكتور ارنست دونات
 ھولندا

76 289/400/310 
B 

طریقة لتحویل المركبات السائلة الى  25/7/1938
 ھیدروجین

الدكتور بول ھارولد والدكتور ولتركرونیك 
والدكتور ھرمن كونمان والدكتور ارنست 

 دونات

الملكیة –الماني 
 ھولندا
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77 289/400/309 
A 

 امریكي المستاسم اوجین روزیر والمستر لنوھورفتز طریقة االستكشاف الجینوفیزكي 14/7/1938

طریقة لتجزئة الھیدروكربون او غیر ذلك  25/7/1938 290/400/311 78
من المركبات المتكونة من البخار او البخار 

 والغاز

 امریكي المستر اوجین جولز ھودري

 الماني المستر اوالد ھویر الجیكوسلوفاكي طریقة النتاج الكونكریت المسلح 16/8/1938 291/400/315 79

الة محسنة لتزوید الطائرات بالوقود وھي  15/9/1938 292/400/316 80
 في الجو

السر االن جون كوبھام والمستر ھوغ كولمان 
 جونس والمستر برس رایموند الیسن

 انكلترا

طریقة لمعالجة الھیدروكربون وھو في حالة  6/9/1938 293/400/318 81
 البخار وغیر ذلك من العملیات المماثلة

الملكیة –فرنسي  المستر اوجین جولز ھودري
 امریكي

طریقة لصنع االلكینات (المشتقات الغیر  24/9/1938 294/400/318 82
مشبعة ) المتشعبة او االكثر تشبعا من 
 االلكینات االقل تشبعا او غیر المتشعبة

 ھولندا المستر ھان ھیك

طریقة الجل التسخین ومعالجة المواد  2/10/1938 295/400/319 83
 الكاربونیة

الدكتور ویلھلم میخائیل والدكتور اوتوكومو 
والدكتور جیرھاردفري والدكتور ویلھلم فون 

 فونر

 الماني

تحسینات في او فیما یتعلق بصنع المثیل  2/10/1938 296/400/320 84
 واالثیل ومركبات الرصاص

المستر جورج كایكارت والمستر ھارولد 
 اشتون بیتي

 امریكي

المستر جوج كاینكارت والمستر ھارولد  طریقة النتاج االلكیل ومركبات الرصاص 2/10/1938 297/400/321 85
 اشتون

 امریكي
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المستر اندریانوس جوھانیس فان بسكي  طریقة النتاج ایزوببتینات من الببتان العادي 3/10/1938 298/400/322 86
 والمستر جیرادوس ھاندریكس

 ھولندا

المستر اوریانوس جوھانیس فان بسكي  طریقة لصنع ایزوببتینات من البیتان العادي 3/10/1938 299/400/323 87
والمستر جیرادوس ھاندریكس فیسر وولیم 

 فردریك انكل

 ھولندا

طریقة الستخراج سائلین او اكثر من  8/10/1938 300/400/324 88
 المزیجات السائلة

 ھولندا المستر ویلیم جوھانیس دومینكس فان دیك

 امریكي المستر جورج جیرالد ھارنیكیتون تحسینات في حفر االبار 8/10/1938 302/400/326 89

اوكست موالر والمستر كارل برویكر  طریقة لعزل مستحلبات البترول 19/10/1938 303/400/327 90
 والمستر كارل ویتاكر

 الماني

المستر توماس فیرنر مور والمستر جورج  طریقة تحسین ابار النفط 24/10/1938 305/400/329 91
 ادوارد كانون

 امریكي

المستر كارل ھملر والمستر فرانز بانات  طریقة النتاج اصباغ النیل 28/9/1938 306/400/330 92
 والمستر البرت شافر والمستر كارل ویتالر

 الماني

المستر توماس باتریك سیمبسون والمستر  طریقة تحویل انحالل الھیدروكربون 6/11/1938 308/400/332 93
جون ادام كرولي والمستر كالك سام 

 تینسورث

 امریكي

الة كھربائیة وطرق درس تمركز الزیت  6/11/1938 309/400/333 94
 والزیت الخام ومعادن اخرى

 امریكي المستر ولیم موریس باریت

 امریكي المستر ملتون ولیمز صنع زجاج قابل للتحلیل بالماء بشكل قطن 29/11/1938 310/400/334 95

طریقة الجراء التحسینات في زجاج بورون  29/11/1938 311/400/335 96
 فوسفات القابل للتحلیل بالماء

 امریكي المستر میلتون ولیمز
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طریقة الجراء التحسینات في العناصر  29/11/1938 312/400/336 97
 االضافیة لزیادة خصائص الطب لدى الحفر

 امریكي المستر میلتون ولیز

 بولوني المستر تادیوز دلودیك تحسین الة (جرة ) الحفر 24/12/1938 313/400/337 98

طریقة لتحویل ھیدروكربونات غیر مشبعة  14/12/1938 314/400/338 99
 بالماء الى ھیدروجین

 امریكي المستر روبرت بیزل

 فرنسي المسیو ھانري مارتن كیتو طریقة لمزج االولیفینات بالماء 14/12/1938 315/400/339 100

 امریكي المستر ویتمن دیني ماونس ثرمومیتر للمقاومة 17/12/1938 316/400/340 101

تحسینات في تصفیة الزیوت  17/12/1938 317/400/345 102
 الھیدروكربونیة

المستر الكساندر رید والمستر ولتر اودلف 
 شولز

 امریكي

تحسینات في الطرق لتصفیة وتحلیة الزیوت  17/12/1938 318/400/346 103
 الھیدروكربونیة

المستر ولتر ادولف شولز والمستر فروریك 
 ارنست فراي

 امریكي

تحسینات في الطرق لمعالجة الزیوت مع  17/12/1938 319/400/347 104
 سلفیت القلي

المستر ولتر رودلف شولز والمستر فردریك 
 ارنست فري

 امریكي

طریقة لتحضیر ھیدروكربونات سائلة  31/12/1938 320/400/348 105
 ومصفاة

 ھولندا المستر جیراروس ھندریكس فیسر

 سویسري المستر كارل امنیلد تحسینات في المحركات البخاریة 31/12/1938 321/400/349 106

 فرنسي المسیو ھنري مارتل كوینو طریقة لجمع وحدات االولیفینات 31/12/1938 322/400/350 107

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 امریكي المستر كیفورد ئي دایت التحري الكھربائي الوقتي 31/12/1938 323/400/351 108

استكشاف الطبقات االرضیة بواسطة  7/1/1939 324/400/313 109
 الكھرباء

 امریكي المستر فردریك ولیم ھویر

المستر ودیمیر این ایبایتئیف والمستر بین بي  طریقة لتحویل االوكتین الى ھیدروجین 29/1/1939 325/400/353 110
 كورسون

 امریكي

تحسینات في انتاج ومستخرجات الغازات  29/1/1939 326/400/354 111
المتضمنة موتوكسید الكاربون والھیدروجین 

وما یتبعھ الجل انتاج ومزج المنتوجات 
 الثمینة

المستر فرانك أي ھودارد والمستر ادوارد بي 
 بیك

 امریكي

طریقة النتاج ومزج الغاز ومنتوجات  29/1/1939 327/400/355 112
 الھیدروكربون منھا

المستر ھنري ام بیلي جر والمستر برسیفال 
 سي كیث جر والمستر داستین دبلیو زیلنسون

الملكیة –امریكي 
 ھولندا

طریقة الستعمال الكتالیست لتحویل زیت  23/2/1939 330/400/357 113
 الھیدروكربون

المستر شارل المیر توماس والمستر جاكوب 
 الستون اھلبرغ والمستر ھرمن ساموئیل بلوخ

 امریكي

الدكتور كارل وافیر والدكتور كونفراید بیكر  طریقة لصبغ المواد الحدیدیة والفوالذیة 23/2/1939 331/400/356 114
 والدكتور فریتز ستبوغ

 الماني

المستر ویلیم جوھانیس دومبتكس فان دیك  طریقة والة التصال االبخرة والسوائل 27/2/1939 332/400/360 115
 وجان رولوف جوھان فان دونجي

 ھولندا

طریقة الجل تمییز االنحالل وتلف  27/2/1939 333/400/361 116
الھیدروجین في الزیوت الثقیلة او البقایا 

 المحتویة على اسفلت

الملكیة –الماني  الدكتور ماثیاس بییر والدكتور ارنست دونات
 ھولندا

طریقة لتفریق االخالط االولیفینیة  27/2/1939 334/400/362 117
والبرافینیة وخصیصا (البروبان والبروبیلین 

( 

 فرنسي المسیو ھاتري مارتن كینو
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 الماني الھر لودویك كورث تحسین دفع المراكب بواسطة البروانات 27/2/1939 335/400/363 118

طریقة لصنع الھیدروكربونات ذات السلسلة  27/2/1939 336/400/370 119
المقفولة من الھیدروكربونات ذات السلسلة 

 المفتوحة

 ھولندا المستر ھان ھوك

 امریكي المستر ھانس تروبش تحسینات في معالجة زیوت الھیدروكربون 7/3/1939 337/400/340 120

 امریكي المستر ھانس تروبش تحسین في تحویل الزیوت الھیدروكربونیة 7/3/1939 338/400/341 121

 امریكي المستر ھانس تروبش تحسین في معالجة زیت الھیدروكربون 7/3/1939 339/400/342 122

 امریكي المستر ھانس تروبش تحسین في معالجة وقود الموتور 7/3/1939 340/400/343 123

طریقة لمعالجة بقایا الھیدروكربون وغیر  7/3/1939 341/400/364 124
ذلك من المنتوجات الثقیلة قبل تحویلھا الى 

 مواد حقیقیة

 امریكي المستر اوجین جولز ھودري

الدكتور ابرھارد فوكست والدكتور كارل  طریقة لتفریق مستحلبات الزیوت المعدنیة 7/3/1939 342/400/365 125
 سمایكل

 الماني

طرق محسنة لتأسیس االسالك او ما یشبھھا  22/3/1939 343/400/366 126
من اسباب االتصال بین الطائرات اثناء 

 طیرانھا

السر االن جون كویھام كي بي أي والمستر 
برسي رایموند الیسون والمستر ادورد جیمس 

 تریب

 انكلترا

تحسین في انتاج مواد االحتراق لمكائن  22/3/1939 344/400/367 127
 وقود الموتور

المستر جون جاكوب اووین والمستر الدون 
 ایفرست ستالي

 امریكي
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طریقة لتفاعل ھیدروكربونات واولیفینات  22/3/1939 345/400/368 128
 مشبعة ثالثیا تفاعال مستمرا

 امریكي المستر ارثر ا دریكر

طریقة لصنع منتوجات نقیة من المزیجات  22/3/1939 346/400/369 129
 الھیدروكربونیة

المستر ادورد سویب والمستر فرانسیس 
 جوھانیس فردریكس فان دریالس

 ھواندا

 امریكي المستر ھانس تروبش تحسینات في معالجة وقود الموتور 11/5/1939 348/400/371 130

 امریكي المستر ایفا نسي سالینكوف ضغط قعر البرمیل 11/5/1939 349/400/372 131

طریقة النتاج نوع خاص من البنزین  11/5/1939 350/400/373 132
 وھیدروكربون فقط

المستر الكساندر مبرونسكو والمستر جون 
 فیكولیسكو

 روماني

تحسینات في او فیما یتعلق بمعالجة زیوت  11/5/1939 351/400/374 133
 الھیدروكربون

المستر والدیمیر ایبائییف والمستر فاسیلي 
 كومروسلي

 امریكي

تحسینات في قوالب االبنیة والطابوق  11/5/1939 352/400/375 134
 ومایشبھ ذلك

 فرنسا المسیو اثیل كناین

 ھولندا المستر ویلھلم كارل بریزیسینكا سمینوس طریقة النتاج ھیدروكربونات فرعیة مشبعة 15/5/1939 353/400/376 135

تحسینات في الطریقة والعدد الخاصة بتعیین  18/5/1939 354/400/377 136
 شكل الموجات الكھربائیة

 امریكي المستر ولتر سكوت ھكسفورد

المستر لودفیك دبلیو بلو والمستر روبرت  طریقة وعدد الجل حفر االبار 18/5/1939 355/400/378 137
 ارثومسن

 امریكي

تحسینات في او فیما یتعلق بمد سقوف  18/5/1939 356/400/379 138
 االحواض

 امریكي المستر جون ھنري ویكنز
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تحسینات تتعلق بالتحري الكھربائي في  18/5/1939 357/400/380 139
 الطبقة التي ھي تحت تربة االرض

 امریكي المستر جون جاي جاكوسكي

تحسین االجھزة الخاصة بالتحري  14/6/1939 358/400/381 140
 الكھربائي لحفر االبار

 فرنسي السیدة انا دول

طریقة وجھاز النتاج غازات موحدة تتكون  14/6/1939 359/400/382 141
على االكثر من مزیجات كاربون 

المونوكسید والھیدروجین وذلك النتاج 
 ھیدروكربونات منھا

الملكیة –امریكي  المستر برسیفال كلیفوالند كیث جر
 ھولندا

 انكلترا المستر جیمس ھارولد لیثوین تحسینات في او فیما یتعلق بخزن الغاز 14/6/1939 360/400/383 142

المستر ل-ودویك ویلھلم بلو والمستر جورج  كیفیة حفر االبار 14/6/1939 361/400/384 143
 ادوارد كانون

 امریكي

 امریكي المستر ادوین اف نلسن تركیبات في زیت االولفین 14/6/1939 362/400/385 144

طریقة وعدد لدرس الطبقات التي تمر منھا  22/6/1939 363/400/386 145
الة الحفر بعد حصولھا على خواص 

 الحرارة

 فرنسي المستر مارسیل شلومیرغر

طریقة لجمع وحدات الھیدوكربونات غیر  22/6/1939 364/400/387 146
 المشبعة

 الملكیة –امریكي  المستر ریجارد مارستون دبنسیلي
 نیوزلندا

طریقة لصنع ھیدروكربونات مشبعة من  22/6/1939 365/400/388 147
 160ھیدروكربونات مشبعة مغالة تحت 

 درجة

 ھولندا المستر اندربانوس جوھانیس

 ایطالیا الدكتور ماریو بركوالني اسفنج الجمنتو المستعمل في االبنیة 22/6/1939 367/400/390 148
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تحسینات في تحضیر مادة االطعمة من  22/6/1939 368/400/391 149
 التمور

 فرنسي المسیو غابرئیل شوسیكس

تحسینات في توحید الھیدروكربونات  20/7/1939 370/400/393 150
 بتحویل مونوكسید الكاربون مع الھیدروجین

الدكتور ویلھلم میشائیل والدكتور ارنست 
 یلوث

الملكیة –الماني 
 ھولندا

تحسینات في طریقة الحكام وتقویة  20/7/1939 371/400/394 151
التركیبات الصخریة والرملیة والطبقات 

الحصویة والكونكریت ذات الثقوب 
وتركیبات الخزانات واالبار والحفر 

 ومایشابھ ذلك

 سویدي الدكتور توركرونر مالمبرك
 

انشاء احواض بالسمنت المسلح وباالخص  20/7/1939 372/400/395 152
 المایعات غیر القابلة االمتزاج بالماء

 فرنسي المسیو لویز بییر برلس

 امریكي المستر سیسیل ج ھینز حفر االبار 20/7/1939 373/400/396 153

طریقة تحلیلیة محثة لتحویل الھیدروكربون  26/7/1939 374/400/397 154
المائع او الغازي الى مستخرجات روحیة او 

 ھیدروكربون فقط

 روماني المستر مارسیل تیتیبسكو

 فرنسي المستر بییر دانیل وسائل لتنظیم المائعات 26/7/1939 375/400/398 155

 فرنسي المستر بییر دانیل جھاز لتقسیم المیاه 26/7/1939 376/400/399 156

بؤیة اوتوماتیكیة للتفاوت وخاصة لتركیبات  26/7/1939 377/400/400 157
 الري

 فرنسي المستر بییر دانیل

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
بدایة اوتوماتیكیة للتفاوت وخاصة لتركیبات  26/7/1939 378/400/401 158

 الري
 فرنسي المستر بییر دانیل

طریقة تسییر سرعة الحروف في مكائن الة  14/8/1939 380/400/402 159
 الطابعة

 الماني الھر اوجین بوشمان

طریقة لصنع صھریج الكونكریت المسلح  14/8/1939 381/400/403 160
 لخزن المایعات واالعمال بصنعھ

 فرنسي المستر لویز بییر

المستر الوین بینوفي ھال والمستر ارثر  الة لحفر االبار 14/8/1939 382/400/404 161
 لیتون ارمنراوت

 امریكي

طریقة النتاج ھیدروكربونات مشبعة او  10/9/1939 383/400/405 162
اكثر تشبعا من ھیدروكربونات مشبعة غیر 

 متشعبة او اقل تشبعا

المستر اوربانوس جوھانیس فان بسكي 
 والمستر جورج كورنیلیس ادریان شوت

 ھولندا

 فرنسي المسیو ھنري مارتن كینو طریقة لمزج االولفینات بالماء 10/9/1939 384/400/406 163
المستر لویزس روبیرز والمستر والت ربي  طریقة واالالت تحلیل زیوتالھیدروكربون 10/9/1939 385/400/407 164

مونتكومري والمستر والیا م جید یكنون 
 والمستر فرانسیس زیاسكي

 امریكي

 امریكي المستر كلیوانس دبلیو ھایتس تحسینات في لوازم اللحیم 10/9/1939 386/400/408 165
 فرنسي المسیو ھنري مارتن كینو طریقة لجمع الوحدات الدي اولفینات 10/10/1939 387/400/409 166
طریقة للخلط خلطا تاما ومستمرا بین  16/10/1939 388/400/410 167

 الھایدروكربون واالولفین
المستر ارثر ادرو دریكر والمستر جارلس 

 تریبلر ثیویل
 امریكي

طریقة لتحویل الھیدروكربونات المفتوحة  2/11/1939 389/400/411 168
 السلسلة الى ھیدروكربونات المغلقة السلسلة

المستر جرادس ھندریكس فیر والمستر ولیم 
 فردریك انكل

 ھولندا

طریقة والة الستعمال الھیدروكربونات في  4/11/1939 390/400/412 169
 حالة سائلة مع كلور معدني

 ھولندا المستر اندریانوس جوھانیس فان بسكي

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

فعل الحموضات المعدنیة على  4/11/1939 391/400/413 170
 الھیدروكربون

 امریكي المستر جورج ت اتكنز (جونیور)

 امریكي المستر جون سي مندي محرقات الموتورات وطریقة صنعھا 21/11/1939 392/400/414 171

المستر الدون افریت ستالي والمستر اروین  تحسینات في طریقة االلكیثلین 21/11/1939 393/400/415 172
 ماكسویل ھانوكس

 امریكي

 امریكي المستر دونالد جون لودر اكساد الھیدروكربون الدوري 3/12/1939 394/400/416 173

 امریكي المستر جون سي مندي تركیبات في امتزاج االلكیثلین 3/12/1939 395/400/417 174

 امریكي المستر ریشارد اروین براون طریقة وعدد تختص بكیفیة تشغیل االبار 3/12/1939 396/400/418 175

تحسینات في الطرق وعدد تختص بتعمیر  3/12/1939 397/400/419 176
 االبار

المستر الوین بینوتي والمستر ارثر لیئون 
 ارمنتراوت

 امریكي

انتاج مواد لحرق الموتورات بطریقة  13/12/1939 398/400/420 177
 االلكیلیثین

المستر الدون أي ستالي والمستر اروین ام 
 ھاتركس

 امریكي

 امریكي المستر جون كلیكمان موندي طریقة لمعالجة الھیدروكاربون 31/12/1939 399/400/429 178

 

 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

طریقة النتاج ھیدروكاربونات سائلة  6/1/1940 400/400/423 179
 ومصفاة

 ھولندي المستر اوریانوس جوھانیس فان بیسكي

 امریكي المستر جون سي  مندي حل االولفین بوجود حموضات معدنیة مائعة 6/1/1940 401/400/424 180

طریقة لتحویل االیزو الكبتات الى الكبتات  6/2/1940 402/400/425 181
 بواسطة استرات حامض السلفریك

 ھولندي المستر جوھان جاك ودي جوتح

المستر سموھاج ماك الیستر والمستر ادوتى  انتاج مواد اشتعالیة للمونورات 18/2/1940 403/400/426 182
 فرانسیس والمستر جاك فرانسیس

 امریكي

طریقة الستحصار وانتاج لخلط الوقود  21/2/1940 404/400/427 183
السائلة والھیدروكاربونیة والكحولیة وما 

شابھ ذلك لتفرقع الداخلي الحتراق 
 الموتورات

 بلجیكي المسیو ایفان لوفنس

تحسینات في غزل ولف الخیوط  27/2/1940 405/400/428 184
 االصطناعیة

 امریكي المستر دیل فریند بابكوك

تحسینات في الحفریات في المواقع المائیة  27/2/1940 406/400/429 185
 خارج السواحل

 امریكي المستر واده روبرت

صنع المواد القابلة للمضاعفة والتركیبات  27/2/1940 407/400/430 186
 الناتجة منھا

 امریكي المستر بول روالند اوستن

تحسینات في او في ما یتعلق باصول غزل  27/2/1940 408/400/431 187
 الخیوط العضویة في حالة الذوبان وتركیباتھ

 امریكي المستر وینفلید والتر حیكرت



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 امریكي المستر البرت فادیس سمث صنع الخیوط االصطناعیة 27/2/1940 409/400/432 188

تحسینات في او في ما یختص بغزل المواد  27/2/1940 410/400/433 189
 القابلة للتضاعف في حالة ذائبة

 امریكي المستر جورج دوویت

احراز واالستفادة من االیزو بارافین في  4/3/1940 411/400/434 190
 منتوجات االلكیلثین بحالة الفوران الثقیل

المستر برنتیس لویدیك والمستر جورج 
 والمستر ه. مایر

 امریكي

تحسینات في او في ما یختص بتركیبات  13/3/1940 412/400/435 191
عضویة تشكل خیوطا عند غزلھا في حالة 

 الذوبان

 امریكي المستر جورج دیویت

 امریكي المستر جارلس دبلیو دین والمستر كالرك تحسین طرق االلكلیشن 13/3/1940 413/400/436 192

تحسین تحویل زیت الھیدروكابون باصول  13/3/1940 414/400/437 193
 الكاتالبتك

 امریكي المستر جارلس المار توماس

 امریكي المستر اوجین جولز ھودري طریقة لتلوین االنحالل الھیدروجیني وغیره 23/3/1940 415/400/438 194

 امریكي المستر ارثر  أ.دریكر طریقة لمعالجة الھیدروكاربون واالولفین 27/3/1940 416/400/421 195

المستر بیرك قرولیش والمستر البیرت  طریقة لرج كتالیكي بمحضر الھیدروجین 8/4/1940 417/400/439 196
 والمستر ستیفن والمستر روبرت

 امریكي



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 فلسطین المستر الكساندر روبین تحسینات تتعلق في ادوات الحیاكة 8/4/1940 418/400/440 197

تحسینات او في ما یتعلق بغطاءات  8/4/1940 419/400/441 198
 اسطوانیة او االوعیة

 امریكي المستر دونالد أي الرسوت

طریقة لصنع خلیطات صالحة خصیصا  17/4/1940 420/400/442 199
 لتعمیر الطرق

 ھولندي المستر فولكرت دیكسرا

طریقة النتاج ھیدروكاربونات معطرة من  17/4/1940 421/400/433 200
 مزیجات البرافین والسیلكو بارافین

 ھولندي المستر ھان ھوك

 امریكي المستر اوجین ماكدرموث طریقة لتحري مواد مطمورة في االرض 23/4/1940 422/400/444 201

تحسینات او في ما یختص بمكائن النفخ  23/4/1940 423/400/445 202
 البار البترول

 امریكي المستر ھاري فرانكلین والمستر كنیت

 امریكي المستر اوجین مك دیر موث طریقة لتحري مواد مخزونة في االرض 23/4/1940 424/400/446 203

 امریكي المستر فرانك جورج ستراكا تحسینات في تحویل غاز الھیدروكاربون 27/4/1940 425/400/447 204

 امریكي المستر المر رایس كانھوفر تحویل زیت الھیدروكاربون 27/4/1940 426/400/448 205

طحونة میكانیكیة الستخراج عصیر السمسم  14/5/1940 427/400/449 206
 (الراشي)

 عراقي السید شفیق اسحاق جنكنة



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

تحسین في اصول تحویل الھیدروكاربون  16/5/1940 428/400/450 207
 بطریقة الكانالیتیك

 امریكي المستر جوسیف جورج الثر

تحسینات شاملة في تحویل الھیدروكاربون  8/6/1940 429/400/451 208
 باالصول الكاتالینك

المستر واین لوكلیر بتدیكت والمستر جاكوب 
 الستون

 امریكي

طریقة لمعالجة الھیدروكاربون وغیر ذلك  8/6/1940 430/400/452 209
من المنتوجات الثقیلھ قبل تحویلھا الى مواد 

 حقیقیة

 امریكي المستر اوجین جولر ھودي

المستر جاك سیروس موریل والمستر  تحسینات في صنع البوتایین 19/6/1940 431/400/453 210
 ارستیدفوت

 امریكي

 امریكي المستر فرانك جورج تحسینات في تحویل الھیدروكاربون 19/6/1940 400/454 /432 211
 

احداث طریقة وآلة لتبدیل خصائص المقیاس  19/6/1940 433/400/455 212
 المضاعفھ لالھتزازات

 امریكي المستر جون برستون والمستر ایرلي

 امریكي المستر لویز شمیر لینغ تحسینات في تحویل الھیدروكاربون 25/6/1940 434/400/456 213

 امریكي المستر كینت دوكالس ویتي تحسینات في تحویل الھیدروكاربون 4/7/1940 435/400/457 214

 امریكي المستر انطوني أي . روبرتسن كاثاتیك آیزو مریزیشن الھیدروكاربون 1940 /27/7 436/400/458 215

 امریكي المسیو لیو ھورفیش طریقة باصول استكشاف الطبقات االرضیة 1/8/1940 437/400/459 216



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

معالجة الھیدروكاربون من النوع البارافین  29/9/1940 438/400/460 217
 الغازي

 امریكي المستر جاك سیروس موریل

 امریكي المستر نیجامن دبیلو آلھ لحفر االبار 7/10/1940 439/400/461 218

 امریكي المستر ارسنت فرانك بیفر تحسینات في الھیدروكاربون االلكیلیشن 21/10/1940 440/400/462 219

طریقة النتاج ھیدروكاربونات سائلةبنزنیة  15/12/1940 441/400/463 220
 مشبعة فیھا اوكتینات متعددة

 ھولندي المستر اوریانوس جوھانیس فان بیسكي

 امریكي المستر لیو ھورفینس والمستر ني روزیر حفر االبار 25/1/1941 442/400/464 221

 امریكي المستر لئو ھورینز حفر االبار بالطریقة الجئو كیمیائیة 27/3/1941 443/400/465 221

 



 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
ارجاع ذاتي للمصعد في خالیا  5/1/1958 1/400/58 1

االفران النتاج االلمنیوم منحل 
 بالكھرباء

 جیسوب دي فاروا
  فیاسان سیستومیالن8في 

 ایطالي

طریقة لتقلیص اختراق او نفور  5/1/1958 2/400/58 2
 المواد

 ایطالي  میالن/ ایطالیا

3 3/400/58 18/1/1958 Improvements in or relating 
to the manufacturing of 

girders or mesh  

 فرتز جریبنر
  الراین/ المانیا

 الماني

 فرنسي سورسنیز/ فرنسا السقاالت 18/1/1958 4/400/58 4
5 5/400/58 18/1/1958 Installation natamment 

pour  la realization d 
echafaudages   

 جاكس لیون الكسندرسي
 سورسنیز/ فرنسا

 فرنسي

6 6/400/58 18/1/1958 Process for concentrating 
urea solutions to a 

practically water – free melt 

ھندریك جان بارند بیكارت 
وماثیو بوتكارد وبترز 

 جوھانیس كورنیلس كاسنبرود
 نیذرالند

 ھولندي

تحسینات في صتع مكائن تجاویف  18/1/1958 7/400/58 7
 سلندرات السمنت والفیبرسمنت

 الیساندرومانیاني
 بافیا/ ایطالیا

 ایطالي

الة ضاغطة للماكنة التي تصنع  18/1/1058 8/400/58 8
 انابیب الفیبرسمنت

 الیساندرومانیاني
 بافیا/ایطالیا

 ایطالي

9 9/400/58 25/1/1958 Process for the removed of 
water from steamstripped 

liquid hydrocarbon oil 
distillates  

 اندري جیرمین فایولت
 جیروند/ فرنسا

 
  ھولندي



10 10/400/58 25/1/1958 Organic liquids having 
increased electrical 

conductivity 

جوھان لیوناردواندیرمین 
وكوزنیلیز دوز وبیتر ھندریك 

 جان جیرماني

 ھولندي

11 11/400/58 25/1/1958 Improvements relating to 
tuling for oil and gas wealls  

بایرون بینسون مورتون و 
 رتلیدج سانت جوان رایس

 تكساس/امریكا

 لندن

  ھانتس0جون ام  التثقیب بواسطة الرغوة 3/2/1958 12/400/58 12
 اوكالھوما/امریكا

 امریكي

13 13/400/58 3/2/1958 Quick starting of closed 
multi –cell furnace for 
electrolytic aluminum 

production  

 جیسوب دي فاردا 
 میالن/ایطالیا

 جیمیكا

14 14/400/58 3/2/1958 Improved furnace for the 
fused salt electrolysis of 

aluminum constant height 
of liquid levels 

 جیسوب دي فاردا 
 میالن/ایطالیا

 جیمیكا

15 15/400/58 3/2/1958 Sampling apparatus   روبرت دسبراندز 
 تكساس/امریكا

 امریكي

  دیكسون0دوایت ار اسالیب كھربائیة 3/2/1958 16/400/58 16
 تكساس/ امریكا

 امریكي

17 17/400/58 5/2/1958 Process for the preparation 
of liquid by drocarlean 
mixtures having a high 

action mumleer , for use as 
a component of motor gas a 

lines 

ولھیماس مارینوس جوھانس 
 روزیدولج

 الھاي/ھولندا

 ھولندي



18 19/400/58 10/2/1958 Hydrocarbon conversion 
system 

 روبرت مارلین شرك -۱
 روبرت جورج كریك -۲
 البرت ویسلي -۳
 بنت یوسج بیترسین -٤
 یولیوس جوزیف -٥
 امریكا -٦

 امریكي

طریقة وواسطة الجل ضغط انبوب  11/2/1958 20/400/58 19
 الكونكریت

 ھبارد 0ستیفن ار 
  جانلند0وكارول دبلیو 

 كالیفورنیا/امریكا

 امریكي

 الیساندرومانیاني طریقة لصنع انابیب الفیبرسمنت 13/2/1958 21/400/58 20
 بافیا/ایطالیا

 ایطالي

21 22/400/58 18/2/1958 Installation , motamment 
pour echofaudes et 

applications analogues  

جاكسي لیون 
 الكسندرسي

 سرسنز(سین) /فرنسا

 فرنسي

 0المستر الفي اي  الة تثقیب میكانیكیة لفرس المتفجرات 18/2/1958 23/400/58 22
 بالونت

 ھوستون/امریكا

 امریكي

23 24/400/58 18/2/1958 Process for the catalytic 
desulphurigation of 

deasphaltiged heavy 
sulphur-containing 

hydrocarbon oil fractions 
etc. 

 
 
 

 

جاكوب كوم وجیراردس 
جوھانیس فرانسیسكاس 

 ستجنتجیس
 نیذرالند/ھولندا

 ھولندي



24 25/400/58 18/2/1958 Process for the catalytic 
desulphurgation of heavy 

sulphur –containing 
hydrocarbon oil fractions at 

least etc…. 

جاكوب كوم وجیراردس 
جوھانیس فرانسیسكاس 

 ستجنتجیس 
 نیذرالند/ھولندا

 ھولندا

جھاز التدفئة للوقود السائل بشكل  22/2/1958 26/400/58 25
 طاس الحرارة

 ھورست لیسك
 براندستروم

 /المانیا

 الماني

جھاز التدفئة یشتغل بما یسمى الشعلة  22/2/1958 27/400/58 26
 المتسلقة المشتعلة

 الماني ستراس/المانیا

27 28/400/58 24/2/1958 Procedo catalytique d, 
hydrogenation en phase 

liquid pouvant etrcutilise 
pour la purification des 

hydrocarbons  

جین لیمیدوجین مكویل 
وكلیمنت ثونون 

 باریس/فرنسا

 فرنسي

طریقة لتحضیر خلیط الغاز الحاوي  27/2/1958 29/400/58 28
 على ھیدروجین وكاربون مونواكساید

جاكویس جوانیس فان 
روزیمومارینوس 
 جوھانیس ھوفستید

 نیذرالند/ھولندا

 ھولندي

طریقة لتحلیل الغاز الطبیعي في  2/3/1958 30/400/58 29
 راس الغالف المضغوط

ویلرد النجدون 
 موریسون 

 امریكا

 امریكي

روبرت میشل جیكوب  طریقة الستخراج الفنوتیازین الجدید 4/3/1958 31/400/58 30
وریموند 

جاكویزھوركلوین 
 وادوارد سو

 فرنسا

 فرنسي



جیمس دي لوري  طریقة واجھزة لتذویب الغاز الطبیعي 6/3/1958 32/400/58 31
والكسندر راسل یونك 

 وولیم وودبودل 
 امریكا

 امریكي

 فرانك جیمس ولف 12طریقة السترجاعقوى الفیتامین ب 8/3/1958 33/400/58 32
 امریكا

 امریكي

تحسینات في او فیما یتعلق في  8/3/1958 34/400/58 33
 االمنیز وطرق استحصاره

یولیوس نیكولسبون اشلي 
ورایموند فردریك 

 كولنزومیشیل دافیس 
 انكلترا

 بریطاني

34 35/400/58 8/3/1958 New herbicidal agents   ھوبرت اوبري
ستیفنسون وروبرت 

فردریك بروكس 
 وجیرالد بیرترام لش

 انكلترا

 بریطاني

روبرت مشیل جیكوب  طریقة جدیدة الستخراجالفنتویزین 10/3/1958 36/400/58 35
وریموند جاكوبز 

 ھوركلوز 
 فرنسا

 فرنسي

36 37/400/58 10/3/1958 Ne herbicidal agents   ھوبرت اوبري ستیفنس
وروبرت فردریك 

بروكس وجیرالد بیرترام 
 لش

 انكلترا

 بریطاني

37 38/400/58 10/3/1958 Improvements in shaped 
charges used for the 

perforation walls  

 جاكس دیالكور 
 فرنسا

 فرنسي



تحسینات بخصوص اساور الساعات  13/3/1958 39/400/58 38
 البالستك

 ھلویك بارثولوما
 وویرندبارثولوما

 بادن/المانیا

 الماني

39 40/400/58 18/3/1958 An improved oil heater روبرت جیمس اموس 
 انكلترا

 بریطاني

اسطوانة تغییر مدخل ومسك ورفع  20/3/1958 41/400/58 40
 مكائن الطباعة

 ارثر بوتنر 
 المانیا

 الماني

 تولك0لیستر دبلیو طریقة لثقب االبار 25/3/1958 42/400/58 41
 تكساس/امریكا

 امریكي

اوعیة لخزن سوائل منخفضة  3/4/1958 43/400/58 42
الحرارة والحرارة المنعزلةوالجدران 
التي تسندالسوائل وجزء من اجزاءھا 

 یستعمل في ھذه االوعیة

كورنیلیوس دي روندي 
 دوسكر
 امریكا

 امریكي

تحسینات في صناعة االنسجة و ال  8/4/1958 45/400/58 43
 سیما الجواریب

بیرد 0جوزیف جھ
كومر 0ومارفن ایج

وجارلس اي مایلس 
 براكستن0ورالف سي

 

 امریكي

44 46/400/58 8/4/1958 Dispositiy pour le transport 
freten  particular decharges 

payamtes liquids ou 
pulverulentes , par voied , 

eau et plus spcialement par 
mur  

لویس دنیس وبیر 
بنجامین ولف وجوزیف 

جین ماري رادلفي 
 بروكارد 

 باریس/فرنسا

 فرنسي

تحسینات في او فیما یتعلق في  8/4/1958 47/400/58 45
 مركبات اللھتروسلكیك

كالین افان لي وولیم 
 روبرت راك 

 انكلترا

 بریطاني



تحسینات في او فیما یتعلق في  8/4/1958 48/400/58 46
 االمینز وطرق استحضارھا

جولیوس نیكولسون 
اشلي ورایمون فریدریك 

 كولنز ومایكل دافیز 
 انكلترا

 بریطاني

مستحضر لمركبات سلسلة  10/4/1958 49/400/58 47
 التتراساكلین

 فیلیب اندرومیلردرایف 
 امریكا

 امریكي

مستحضر لمركبات سلسلة  10/4/1958 50/400/58 48
 التتراساكلین

جورن اندروكرویج 
الصغیر وفیلیب 

 اندرومیلر
 امریكا

 امریكي

مستحضر لمركبات سلسلة  10/4/1958 51/400/58 49
 التتراساكلین

جیري روبرت دانیال 
 ماك كورمك

ونیویل اوسكار سجوالند 
 و اورسوال ھرسج

 امریكا

 امریكي

كراھام 0جون دبلیو اسالیب لسد االبار 17/4/1958 52/400/58 50
وفریدریك ام بیركینس 

ساالثیل 0وریشارد اي 
 بروكوب 0وجارلس ال 

 امریكا

 امریكي

 تحسینات في تركیبات الصالبھ 17/4/1958 53/400/58 51
 
 

 میشیل میالمید،
 اتحاد جنوب افریقیا

 جنوب افریقیا



تحسینات في او فیما یتعلق بالتیرازو- 17/4/1958 54/400/58 52
 تایب فنیشز اون سیرفسز

 میشیل میالمید،
 اتحاد جنوب افریقیا 

 جنوب افریقیا

53 55/400/58 17/4/1958 Prestressed comcritepipe 
and therefor 

 ھبارد0ستیفن ار
 امریكا

 امریكي

طریقة تكریر المذیب مع ضبط درجة  24/4/1958 56/400/58 54
 الحرارة

واینكوب كیرستید 
الصغیر وھوارد 
 ھالكومب كروس 

 امریكا

 امریكي

نیكوالس ھنري جورج  تشیید البناء 24/4/1958 57/400/58 55
 سمیث
 انكلترا

 بریطاني

56 58/400/58 24/4/1958 Process for the manufacture 
of thion-phosphoric –

acidcsters 

 الدكتور ولتر لورنز 
 المانیا

 امریكي

57 59/400/58 24/4/1958 Process for the manufacture 
of thion-phosphoric acid-

esters of 3-
bologemocumerines  

الدكتور جیرھارد 
 سجریدر

 المانیا

 الماني

58 60/400/58 28/4/1958 Preparation of compounds 
of the tetracycline series  

جیري روبرت دانیال 
ماك كورمبك وایلمر 

 رایموند جنس 
 امریكا

 امریكي

59 61/400/58 28/4/1958 Preparation of compounds 
of the tetracycline series 

 
 

 

جیري روبرت دانیال 
ماك كورمبك وایلمر 

 رایموند جنس 
 امریكا

 امریكي



60 62/400/58 29/4/1958 New molluscicidal 
compositions  

دافید كارنیت دافي 
ونورمان كرینھالغ 

ورونالد فریدریك ھومر-
 انكلترا

 بریطاني

تحسینات في او ذات عالقة بالمواد  11/5/1958 63/400/58 61
 الطبیة

 ھنري موریس شافیر
 امریكا

 امریكي

62 64/400/58 18/5/1958 Preparation of sulforylures   ولیم میرل ماك المور
وجیرالد المور دایفد 

 لوباج 
 امریكا

 امریكي

63 65/400/58 20/5/1958 Oreparsulian of a stalele 
orally administrable 

pabomyelites vaccine 

 ولیم فالنتین
 امریكا

 امریكي

ویلي شماشة و ھینز  تحسینات في او فیما یتعلق باللحام 24/5/1958 66/400/58 64
 شماشة وھربرت لیوبولد

 المانیا

 الماني

تحسینات فیما یتعلق بمشتقات  31/5/1958 67/400/58 65
 الكیونولین ولصنع ذلك

 لیسلي بیرس والز
 انكلترا

 بریطاني

66 68/400/58 1/6/1958 Process of preparing newe 
mixed alcoholates – 

phenalates of aluminum  

 دكتور ھربرت ارنولد
ودكتور رولف ربلینك و 

الدكتور االستاذ البرت 
 ارھاردت 

 المانیا الغربیة

 المانیا الغربیة

 جھاز القیادة للثقب االوتوماتیكي 15/6/1958 70/400/58 67
 

 

 بیل0لیو اي 
 امریكا

 امریكا



تحسینات في او ذات عالقة بطریقة  19/6/1958 71/400/58 68
تمنع تاكل العدد المعدنیة لتصفیة 

 البترول ومركباتھ

 جارلس اوسكار ھوفر
 امریكا

 امریكي

69 72/400/58 24/6/1958 Production of bylerid 
cottonseed  

فرانك موریس ایتون 
 ودوكال ھارولد ماكوي 

 امریكا

 امریكي

نیكولوس ھنري جورج  بناء وحدات البروازات 24/6/1958 73/400/58 70
 سمیث
 انكلترا

 امریكي

71 74/400/58 24/6/1958 Recipient a medicaments 
secs 

ھانس شنایدر و فردریك 
ولھم ریف  و كلوس 

 صونتاك 
 المانیا

 الماني

تحسینات في اسطوانات االت الطبع  24/6/1958 75/400/58 72
 المسطحة والمتنقلة

 ھیوج روجرز مكلوجلن
 ایرلندا

 ایرلندي

تحسینات في مستحضرات  10/7/1958 79/400/58 73
 االنتبیوتیكز

 لیون نینت وجین فریر
 فرنسا

 فرنسي

74 80/400/58 10/7/1958 New midagole derivatives 
and process for their 

preparation  

روبرت میشل جاكوب و 
جلبرت لویز رنیر و 

 كورنیل كریسان 
 فرنسا

 فرنسي

75 81/400/58 10/7/1958 Echafaudage a elements 
embates  

جاكسي لیون 
 الكسندرسي

 فرنسا

 فرنسي

 سیاج امین الجل طرق الموتور 22/7/1958 82/400/58 76
 

 

 سفند اج راسموسین
 دینمارك

 دینمارك



77 83/400/58 22/7/1958 Preparation of improved 
tetracycline metaphosphate 

complexes 

 جورج مادیسون سیجر 
 و جوزیف فرانسیس 

 امریكا 

 امریكي

 امیل سبرانك ماكنة لصنع االنابیب 22/7/1958 84/400/58 78
 كراند موزیل 

 

79 85/400/58 3/8/1958 Stabilized oclabydro – endo 
– dimelbamonanphthalene 

compositions  

ریجارد ھیوارد بیلن و 
نوربرت ولیام ایفانز 

وولیام موس ساكتمان  
 وجون دافیز ماركس 

 امریكا

 ھولندي

 ولفرد جون اولدھام انتاج الدیولفنز المتالف 16/8/1958 86/400/58 80
 سكوتلندا

 اسكوتلندي

 ولفرد جون اولدھام انتاج الدیولفنز المتالف 16/8/1958 87/400/58 81
 سكوتلندا

 اسكوتلندي

ھندریك جان باراند  طریقة لتحضیر الیوریا 17/8/1958 88/400/58 82
بیكارت اوف ایس 

كریثیالن بیك و تیونس 
باركر و بتروس 

 جوھانیس كورنلیس 
 ھولندا

 ھولندي

طریقة لمعالجة اجسام الماء كالقنوات  17/8/1958 89/400/58 83
  الخ000واالنھر والبحیرات 

 جوھانیس فان اوفر بیك 
 امریكا

 امریكي

مركبات صابون حبیبي یحتوي  21/8/1958 90/400/58 84
 الیوریا

 لورینس الفیرن سكاولي 
 امریكا

 امریكي

 جون كودفري ھینكوت   بیبتاید–مركبات كوبالمین  26/8/1958 91/400/58 85
 انكلترا

 اسكوتلندي



 رول رامیریز اجھزة لصنع الطابوق 30/8/1958 92/400/58 86
 كولومبیا

 امریكي

 الكلي بابرب من –طریقة النتاج ان  30/8/1958 93/400/58 87
 كاربوكسلك اسد انالیدز

بوثریسون اف اكنستم و 
 برور كوستابترسون

 السوید

 سویدي

تحسینات في او فیما یتعلق في  4/9/1958 94/400/58 89
 االمینات لالستعمال في منفعة الطب 

رایموند فردریك كولنز 
و مایكل دایفز و یولیوس 

 نیكولسون اشلي 
 انكلترا

 بریطاني

طریقة لصنع انابیب الفایبروسمنت  13/9/1958 95/400/58 90
 وماكنة لحملھا للخارج

 الیساندرو مانیاني
 ایطالیا

 ایطالي

طریقة وجھاز  لصنع الفایبروسمنت  13/9/1958 96/400/58 91
المنسوج مالئمة لصنع االلواح 

 واالنابیب

 الیساندرو مانیاني
 ایطالیا

 ایطالي

 الیساندرو مانیاني مفاصل االنابیب 13/9/1958 97/400/58 92
 ایطالیا

 ایطالي

 باتریك كولمان ضابط الكتروني الشارات المرور 13/9/1958 98/400/58 93
 الجمھوریة االرلندیة

 ایرلندي

 ولفرد جون اولدھام طریقة النتاج الدولفنز المتالق 13/9/1958 99/400/58 94
 اسكتلندا

 اسكتلندي

اجھزة الجل ذرع السرعة الزلزلیة  24/9/1958 101/400/58 95
 في االبار 

جارلس جونسون 
جارسك وجارلس الموث 

 ھوبارد
 امریكا

 امریكي

جون دوكالس سبید و  طریقة النتاج الكوبالمین المخمر 24/9/1958 102/400/58 96
 جفري ولیم ھل 

 انكلترا

 بریطاني



طریقة لتحضیر مشتقات االزتیایدز  24/9/1958 103/400/58 97
 الجدیدة 

الدكتور ارنست جوكیر 
و انطون البوتر 

والدكتور اروین ریسي 
والدكتور ارنولد فوجیل 

 والسید روي ستینز 
 سویسرا

 سویسري

98 104/400/58 12/10/1958 Device for extermimating 
insects especially flies  

الدكتور ھانس كوكنثال 
 والدكتور ھربرت جانك 

 المانیا

 الماني

سائل للتثقیب وطریقة لحفر االبار مع  12/10/1958 105/400/58 99
 استعمالھا

 بیترجون كانترینو
 امریكا

 امریكي

طریقة الزالة الكاربون االسود عند  13/10/1958 106/400/58 100
 تعلقھ بالماء

ولیم ھندریك لوجمان 
 وھندریك موندریا

 ھولندا

 ھولندي

الدكتور ارنست جوكیر  انتاج جدید لمشتقات البیرازولون  13/10/1958 107/400/58 101
و الدكتور انطون ابنوتر 

والدكتور روبن ریس 
 والدكتور ارنولد فوجیل 

 سویسرا

 سویسري

رایموند فردریك كولنز  تحسینات في او فیما یتعلق باالمینات 13/10/1958 108/400/58 102
و مایكل دلیفز ویولیوس 

 نیكولسون اشلي 
 انكلترا

 امریكي

 الدكتور ابراھیم شیرازي تحسین وتجدید دورة المیاه 13/10/1958 109/400/58 103
 ایران

 ایراني

 تونك0 اي0ثاو دورة اسالة الغاز الطبیعي 3/11/1958 110/400/58 104
 امریكا

 امریكي



105 111/400/58 4/11/1958 Method of burning solid 
fuel substantially comprising 

a mixture of soot and oil 
and an apparatus suitable 

for carrying out this method  

 سیمون دي ھات 
 ھولندا

 ھولندي

ابیرس راج برین و  حامض الجبرلك ومشتقات ذلك 4/11/1958 112/400/58 106
ماركریت ادیت رادلي و 

فیلب جون كرتس و 
 جورج واین ایلسون 

 انكلترا

 بریطاني

107 113/400/58 4/11/1958 Bridge plug and method  تولكر0لیستر دبلیو 
 امریكا

 امریكي

طریقة والة النتاج احواض مسلحة  5/11/1958 114/400/58 108
 من مواد الفایبر 

 اوكوماوناوكو 
 ایطالیا

 ایطالي

109 115/400/58 5/11/1958 Container for liquefied 
hydrocarbon gases and the 

like  

ویالرد النجدون 
 موریسون

 امریكا

 امریكي

تحسینات في او متعلقة بصنع الواح  20/11/1958 117/400/58 110
 البالستر

نورمان كرینلیز ویر 
 لودون 
 انكلترا

 بریطاني

مستحضرات مركبات الرصاص  20/11/1958 118/400/58 111
 العضلي

 دافید كوردون بریتویت
 امریكا

 امریكي

112 119/400/58 23/11/1958 Dimethyl 1- carbomethoxy – 
propen 2- yl phosphaste  

 الن ار ستایلز 
 امریكا

 ھولندي

113 120/400/58 1/12/1958 Defaliations composition 
and defaliation process 

دوكال ھارولد ماك ري  
  وامبلر 0والفن ال

 امریكا

 امریكي



114 121/400/58 1/12/1958 Process for preparing 
therapeutic compositions  

مایكل كارلوزي وولیام 
 كارل كتنجر 

 امریكا

 امریكي

المستر ھارولد  عامود الركیزة القابل للطي  1/12/1958 122/400/58 115
 ماككول0ام

 امریكا

 امریكي

 فرانتزلندوواكن اولي طریقة النتاج المركبات الطبیة الفعالة 3/12/1958 123/400/58 116
 دینمارك

 دینماركي

اسلوب الجل تحسین وقود الكیروزین  6/12/1958 124/400/58 117
 والدبیزیل

 0المستر دونالد اي 
بئیدیر جارلس دبلیو 

 سیكموند 
 امریكا

 امریكي

118 125/400/58 6/12/1958 Improvements in or relabing 
to moved amidies and the 

preparation there of  

توماس مارفل شارب 
 وولیام سولومون 

 انكلترا

 بریطاني

119 126/400/58 6/12/1958 Catalytic reduction of 6- 
hydroxyl 

hydromaphthacenes  

جیري روبرت دانیال 
 ماك كورمك 

 امریكا

 امریكي

120 127/400/58 11/12/1958 Process for the manufacture 
of cyclic amides 

جورج دي ستیفنسن و 
 لنكولن ھارفي 

 امریكا

 سویسري

 والتر اومولر وھینر 0د طریقة لتحضیر سلفونل یوریز 11/12/1958 128/400/58 121
 ھیر 

جمھوریة المانیا 
 االتحادیة 

 
 

جمھوریة المانیا 
 االتحادیة



بیتر اوكسلي و نورمان  طریقة لتحضیر مشتقات االستینالید 11/12/1958 129/400/58 122
ولیم برستو وجون 
 ستوارت نیكولسون 

 انكلترا

 بریطاني

123 130/400/58 22/12/1958 Improvements in and 
relating to quaternary 

ammonium compounds of 
the preparation there of 

 فردریك جارلس كوب
 انكلترا

 بریطاني

تحسینات في او بخصوص اجھزة  22/12/1958 131/400/58 124
 الكتابة ذات الراس الكروي

 كریستوفر كاي ارنكو
 انكلترا

 بریطاني

فیرتس موندل والسید  عداد یظھر ثالث حاالت 22/12/1958 132/400/58 125
 جیافیسي 

 ھنغاریا

 ھنغاري

126 133/400/58 22/12/1958 Process for the catalytic 
desulphuriyation of 

hydrocarbon oils 

بیتر فانت سیمكر 
ومارتینوس كولجن 

 وھبرشت فان دیر مارك
 ھولندا

 ھولندي 

تحسینات في وتتعلق ب (  24/12/1958 134/400/58 127
 سلفونیلیریز) وصنع ذلك

 اریك والتون
 انكلترا

 بریطاني

 كارل سوارت  طریقة الزالة السخام من الغازات 1/1/1959 1/400/59 128
 ھولندا

 ھولندي

رفع العطور من الغاز الطبیعي  1/1/1959 2/400/59 129
 السائل

 فرید كوراتا
 امریكا

 امریكي

 موریسون0ولیارد ایل طریقة اسالة الغاز الطبیعي 4/1/1959 3/400/59 130
 امریكا

 امریكي

جھاز وطریقة اعداد الغاز الطبیعي  4/1/1959 4/400/59 131
 للسیالن

 موریسون0ولیارد ایل
 امریكا

 امریكي



طریقة استخالص غاز ثاني اوكسید  7/1/1959 5/400/59 132
 الكاربون من الغاز الطبیعي

 فیلب اي بوكیت 
 امریكا

 امریكي

 فیلب اي بوكیت  طریقة اسالة الغازات 7/1/1959 6/400/59 133
 امریكا

 امریكي

 راكالس0ولیم سي تحضیر اغلفة حیوانیة طبیعیة 7/1/1959 7/400/59 134
 امریكا

 امریكي

135 8/400/59 11/1/1959 Package container  وینزل باینرت 
 المانیا

 الماني

طریقة الجل تغییر تركیب الزفت  27/1/1959 9/400/59 136
الذري بصورة عامة والمنتوجات 

 المماثلة لھ وكذلك الجل ازالة الوانھا

  اجینوكومودا0د
 ایطالیا

 ایطالي

137 10/400/59 27/1/1959 Improved hydrocarbon 
liquids having incheased 

electrical conductivity  

 دوكالس0جیمس ائي 
 امریكا

 امریكي
 ملكیتھا ھولندي

138 11/400/59 8/2/1959 Process pour la production 
dun ester de 

chloramphenical a activite 
chemioterapiqu  

 كارلو كونسالیو
 ایطالیا

 ایطالي

139 12/400/59 8/2/1959 Amchor lug for 
pipetenaionweire  

 والدو رالف كیل
 امریكا

 امریكي

 ارثر نورتن امري تحسینات في مروحة السقوف 14/2/1959 13/400/59 140
 انكلترا

 بریطاني

طریقة السالة واعادة اسالة الغاز  14/2/1959 14/400/59 141
 الطبیعي

 ھیلموت كناب 
 امریكا

 امریكي

 واالس كوین رد االسالیب واالجھزة للحام بالضغط  16/2/1959 15/400/59 142
 امریكا

 

 امریكي



تحسینات في او فیما یتعلق في طرق  16/2/1959 16/400/59 143
التغذیة وعلى االخص معصرات 

 نحاسیة

 االثر بوتنر 
 المانیا

 الماني

 سلیمون فیلیب نواك طریقة وواسطة لفحص ابار الزیوت 21/2/1959 17/400/59 144
 فرنسا

 فرنسي

145 18/400/59 22/2/1959 Procede et machine pour la 
production conductive de 

feuilles andulees en matiere 
plastique  

اوكوموناكو 
 وبیرزانابوني

 ایطالیا

 ایطالي

ترتیب الجل قیاس مقدار الماء  22/2/1959 19/400/59 146
 الموقوف في الزیت

 سایمون فیلیب نواك
 فرنسا

 فرنسي 
 ملكیتھ امریكي

147 20/400/59 23/2/1959 Procede et machine pour la 
production conductive de 

feuilles andulees en matiere 
plastique 

اوكوموناكو 
 وبیرزانابوني

 ایطالیا

 ایطالي

148 21/400/59 23/2/1959 Procede et machine pour la 
production continue de 

feuilles  ondulees en 
matiere plastique  

 كلینت اردینو ماكناكوكنو
 ایطالیا

 ایطالي

متعلق بطریقة صنع قضبان  25/2/1959 22/400/59 149
 كونكریت مسلح

البروفیسور الدكتور انك 
 انكون بوكن

 ارجنتین

 ارجنتیني

 والتر اومیولر و 0د طریقة لتحضیر سلفونیل یوریتر 5/3/1959 23/400/59 150
 ھینز ھیر 

 المانیا
 
 

 الماني
ملكیتھ جمھوریة 
 المانیا االتحادیة



باري مالكولم بلوم  طریقة ومركبات كیمیائیة 15/3/1959 24/400/59 151
وروبرت ادوارد 

 كابرناھان
 امریكا

 امریكي

طریقة التصفیة المستمرة لھیدروكسید  16/3/1959 25/400/59 152
 الكالسیوم المستعمل في معامل السكر

میكلوس سیرفوز فین 
 بیترھازا
 ھنغاریا

 ھنغاري

احواض معزولة للخزن لغلي السوائل  16/3/1959 26/400/59 153
 بالضغط الواطئ

فلستید 0شارلس جي
 ،جونیور

 امریكا

 امریكي

اندري فورنین ومیشیل  طریقة لتحضیر البولیبروبایلین 22/3/1959 27/400/59 154
 رواد ویانیك بونیت 

 فرنسا

 فرنسي

مستحضر لمركبات جدیدة لسلسلة  22/3/1959 28/400/59 155
 التراسكلین

رایموند جورج ولكنسون 
 وجیمس ھوارد بوتي 

 امریكا

 امریكي

156 29/400/59 22/3/1959 Method for the production 
of D(-)-1diepoxybutane  

 بیتر ورونر فیت
 داینمارك

 داینماركي

تحسینات في او فیما یتعلق في االت  28/3/1959 30/400/59 157
 الخلط

 توماس الفرید ستانلي
 انكلترا

 بریطاني

158 31/400/59 6/4/1959 Chemical preparation 
process 

ولیم میریل مك المور 
 وجیرالد دافیھ لوباخ 

 امریكا

 امریكي

 الیس ریكس بینسون المركبات الكیمیائیة وطرقھا 6/4/1959 32/400/59 159
 امریكا

 

 امریكي



160 33/400/59 6/4/1959 Preparation of a mene 
antibiotic  

انثوني جوسیف شاي 
وجیمس الفرید لوري و 

نیستور لوھونوس و 
 ادوارد جیمس باكوس

 امریكا

 امریكي

تحسینات في او فیما یتعلق في  6/4/1959 34/400/59 161
 االمنیز وطرق الستحضاره

یولیوس نیكولسون اشلي 
و رایموند فردریك 

 كولنز ومایكل دافیز 
 انكلترا

 بریطاني

طریقة النتاج واستحضار المواد  7/4/1959 35/400/59 162
الكیمیاویة والطبیة ومواد التجمیل 

المخلوطة او المحلولة المستعملة في 
 الوجھ

 لویس جستي بیل
 اسبانیا

 اسباني

مقیاس لتسجیل المعدل االعلى  14/4/1959 36/400/59 163
الستھالك الكھرباء او اي مقیاس اخر 

 لتسجیل استھالك الكھرباء

فیرمیك موندل 
 وكیزویكس

 ھنغاریا

 ھنغاري

طریقة عمل مستمرة من الزیوت  14/4/1959 37/400/59 164
والمنتجات اللزجة والدھنیة بصورة 

 عامة

 اطیلیو دیفین باش
 ایطالیا

 ایطالي

165 38/400/59 14/4/1959 Apparatus with relating 
discs for bringing two or 

more phases into counter – 
current with each other 

فردریك جوھانیس 
 زیودرویك

 ھولندا

 ھولندي

واسطة لنقل وخزن غاز ثاني اوكسید  20/4/1959 39/400/59 166
 الكاربون السائل البارد المغلي

 
 

 ھینري0جن0جیمس
 امریكا

 امریكي



عملیة استخدام جزئي في المعمل  20/4/1959 40/400/59 167
نفسھ ،المیاه المنبوذة في االصل من 
معامل السكر ، ودوران مائي لفرز 
الشوائب الصلبة من المیاه المنبوذة 

 المذكورة انفا

میكلوسیرفوز وبال 
 الجوس وجانوس اتراز

 ھنغاریا

 ھنغاري

تحسین في ( او بما یخص ) تصفیة  20/4/1959 41/400/59 168
سوائل السكر الخام باالرجاع 

المستمر للطین الثاني ، وفي الدوران 
 المائي لفصل السوائل المشبعة

میكلوس سیرفوز روبال 
الجوس وجانوس 

 استراز 
 ھنغاریا

 ھنغاري

169 42/400/59 20/4/1959 Process pour combattre les 
organisms muisleles d 

origine animal au vegetable 
et preparations  

ریجاردس لمان في 
 بوتمنجرستراس

 سویسرا

 سویسري

 جیرھارد سجرادر مشتقات حامض الفسفوریك 28/4/1959 43/400/59 170
 المانیا

 الماني

دانیال جورج سولتیس  ( صنع بطاریة مسطحة) 30/4/1959 44/400/59 171
 ورالف والتركروجر 

 امریكا

 امریكي

طریقة تحضیر العامل المساعد لتعدد  30/4/1959 45/400/59 172
 جزئي لالثیلین

جیلبرت بو وادوارد 
فیشین واندري بیرون 

 وفیلیب بیراس 
 فرنسا

 فرنسي

طریقة لتعدد جزئي لالثلین لیتحول  30/4/1959 46/400/59 173
 الى مواد صلبة

جیلبرت بو وادوارد 
فیشین واندري بیرون 

 وفیلیب بیراس 
 فرنسا

 

 فرنسي



عامل مساعد لتعدد جزئي لالثلین  30/4/1959 47/400/59 174
وكیفیة االستفادة من ھذا العامل 

 المساعد لتعدد جزئي لالثلین

جیلبرت بو وفیلیب 
 بیراس 
 فرنسا

 فرنسي

 كرینجیر0فرید ایل تجمیع البطاریات 30/4/1959 48/400/59 175
 امریكا

 امریكي

176 49/400/59 5/5/1959 Bengathiadiagines  وجاك 0ھاري یل
 برنستین

 امریكا

 امریكي

مادة تعقیم التربة ذات لزوجة واطئة  5/5/1959 50/400/59 177
 وكثافة مرتفعة

میشائیل ھنري فارمر و 
روبیرت ایرل ایموند 

 بریطانیا

 بریطاني
 والملكیة امریكي

178 51/400/59 7/5/1959 Improvements in or relating 
to phenthiagine derivatives  

روبرت میشیل جاكوب 
وجاكوب جورجس 

 روبرت 
 فرنسا

 فرنسي 

تحسینات تتعلق في طرق معالجة  20/5/1959 52/400/59 179
 االرض

 لورانس ویسلي فلیتمیر
 امریكا

 امریكي

180 53/400/59 20/5/1959 6L- methy- 1, 4- 
pregnadienes  

رودي لیثیل و سالیمور 
 بیرنستاین 

 امریكا
 
 
 
 
 
 
 

 امریكي



181 54/400/59 21/5/1959 New cetanilide derivatives   بیتر اوكسلي ونورمان
ولیم بریستو وجون روز 

نیدیل ھوسلي وجیرالد 
وولف وایریك جارلس و 

یلمشورست وجیمس 
فریز وجورج الفرید 

 ھاریس ولیمر 
 انكلترا

 بریطاني

182 55/400/59 21/5/1959 Quaternary ammonium 
compounds and their 

preparation  

 فردریك جارلس كوب 
 انكلترا

 بریطاني

183 56/400/59 25/5/1959 A process preparing N- 
chlorinated organic amides  

روبرت ھكل وادلفو 
 باسیتین
 ایطالیا

 ایطالي

الة لتاثیر االتصال بین السائل  25/5/1959 57/400/59 184
 والصلب المحبب

فنسنت انتوني ماكیو-
 امریكا

 انكلترا–وجون كونالن 

امریكي وبریطاني 
 والملكیة ھولندي

185 58/400/59 30/5/1959 Dihydrolengathiagines   ھاري ال وجاك
 برنشتاین 

 امریكا

 امریكي

فصل المركبات الغازیة الحامضیة  30/5/1959 59/400/59 186
 االعتیادیة والمیثین

فرید كوراتاوجیمس بول 
 كون 

 امریكا

 امریكي

فرید كوراتاوجیمس بول  فصل كبریتید الھیدروجین والمیثین 30/5/1959 60/400/59 187
 كون 

 امریكا
 

 امریكي
 
 



 ماكس بابو جھاز القوة الھوائیة في المغازل 30/5/1959 61/400/59 188
 السوید

 سویدي

جیمس ھیوارد بوني  مركبات جدیدة للتتراسكلین 30/5/1959 62/400/59 189
 وجوزیف بتشي

 امریكا

 امریكي

جھاز قلب االسطر الطوبوغرافیة  30/5/1959 63/400/59 190
المركبة بواسطة ماكنة تصفیف 

 الحروف

 ماریوكوفیني
 ایطالیا

 ایطالي

 تونك0اي0شاو دورة تسییل المثین 1/6/1959 64/400/59 191
 امریكا

 امریكي

ستائر طي مصنوعة من مواد  1/6/1959 65/400/59 192
 البالستك

 انریكو فیراري
 ایطالیا

 ایطالي

193 66/400/59 1/6/1959 Synthesis of stervids  جوزیف فراید 
 امریكا

 امریكي

 لیسلي بیرس والز مشتقات الكینولین وصنع ذلك 1/6/1959 67/400/59 194
 انكلترا

 بریطاني

 لیسلي بیرس والز مشتقات الكینولین وصنع ذلك 1/6/1959 68/400/59 195
 انكلترا

 بریطاني

 فرانكو دومبي سدادة لشرب الدواء 2/6/1959 69/400/59 196
 ایطالیا

 ایطالي

جون بنیت وبریستون  طرق واالت لثقب وحفر االبار 6/6/1959 71/400/59 197
اي جاین وجاك ویر 

 مایر0جونس  وفرید ام 
 امریكا

 امریكي

مایز وجاك ویر 0فرید ام طرق واالت لثقب وحفر االبار 6/6/1959 72/400/59 198
 جونس
 امریكا

 امریكي



199 73/400/59 9/6/1959 Sector weir selfeiting 
hydraulic control 

ایج و 0الي0انك 0د
فران جامبور و انك 0د

ماكس لوفر و 
 اوسكارساندمیر

 المانیا

 الماني

200 74/400/59 22/6/1959 16L-17L-Albylidemeclioxy 
steroids and process for 

preparation  

سیمور برنستین وجورج 
 الین 

 امریكا

 امریكي

ھانس كایسن  مركبات للتاثیر على نمو النبات 25/6/1959 75/400/59 201
 وانركوكونسلي

 سویسرا

 سویسري

جھاز و الة لسحق السوائل  25/6/1959 76/400/59 202
 الھیدروكربونیة

ماریوكومبرستیال 
 وجیوفاني سیلفا

 ایطالیا

 ایطالي

طریقة والة لسحق السوائل والغازات  25/6/1959 77/400/59 203
 الھیدروكربونیة

سیلفیو الرجر وماریو 
 كومبو ستیال

 ایطالیا

 ایطالي

204 78/400/59 25/6/1959 Derivatives of primido(5-4-
d) pyrimidine and 

production thereof  

بروفیسور الدكتور 
فیشرو الدكتور 0جي0اف

جوزیف روتس 
 والدكتور اوكسي كوتلر 

 المانیا

 الماني

 فرانك فیلب كوكش الھ لفحص تشكیالت االرض 27/6/1959 79/400/59 205
 امریكا

 امریكي

206 80/400/59 28/6/1959 Method of preparing animal 
therapeuitic compound  

 

 جولیان كیتر میشیلز 
 امریكا

 امریكي



طریقة الفراغ طوس المرحاض  28/6/1959 81/400/59 207
وطریقة النقل خارجا للتركیبات 

 المیكانیكیة وادوات المرحاض

 سعى الجو لیلجنداھل
 سوید

 سویدي

طریقة لتشكیل العامل الكیماوي لكسر  4/7/1959 82/400/59 208
 زیوت الھایدروكربون

لیونارد بیلشیتنر والكسند 
 توماس بینس سمبسون 

 انكلترا
 

 بریطاني

تحسینات في او فیما یتعلق بالمركبات  4/7/1959 83/400/59 209
 العضویة

جولیوس نیكولسون 
اشلي ورایموند فریدریك 

 كولینز ومایكل دافیز 
 انكلترا

 

 بریطاني

طرق تحضیر وانتاج المركبات  4/7/1959 84/400/59 210
 التجمعیة

 ریموند بي 
 روسمان وایلي ایم 

 دانینبیرك ومیرل اي 
 جوردان وبرام اس. تي 

مومسترا وھیرمان 
 ایف.مارك امریكا

 

 امریكي

211 85/400/59 9/7/1959 Gyroscopic mass flometer  امریكي  ولفرید 
212 86/400/59 11/7/1959 New antileiotic called 

Paromomycin    
 

روجر فیلیب مروھارت 
وتیورورھربرت 

ھاسكیل وجون اھرلج 
 وملدرد بینركندسین

 امریكا  
 
 

 امریكي                                                 



مركبات االمنیوم رباعیة العناصر  11/7/1959 87/400/59 213
 ومستحضراتھا 

فردریك جارلس كوب 
وجیفري جورج كوكر 
 والبرت ریجنالد النیك 

 انكلترا 

 بریطانیا

تحسینات تتعلق في مشتقات  11/7/1959 88/400/59 214
 االمینودبینزل 

بول كیلیرت  وجاكسن 
 كودیشون

 فرنسا 

 فرنسا 

تحسینات تتعلق في مشتقات  11/7/1959 89/400/59 215
 االمینودبینزل

بول كیلیرت  وجاكسن 
 كودیشون

 فرنسا

 فرنسا 

باري مالكولم وروبرت  طریقة ومركبات كیمیاویة  22/7/1959 90/400/59 216
 ادوارد كارناھان 
 ھاریسون افینو 

 اسابیكوا 
 امریكا 

 امریكا

اسالیب واجھزة الجراء اعمال  22/7/1959 91/400/59 217
 التنقیب في البحار بعیدا عن السواحل  

 شایل دیبس مكارثي 
 امریكا 

 امریكا 

218 94/400/59  26/7/1959 Improvement relative to 
wire fencing standards and 

the like and rolled metal 
sections from which they 

may be formed  

روبرت كارسوي وایت 
 كامیرون 

 رودیسیا الجنوبیة 

 رودیسیا الجنوبیة 
 

نیكولیس ریراس دي  مفصل لصقل االنابیب  27/7/1959  95/400/59 219
 بوار 

 ھولندا 
 
 

ھولندي حولت 
 الملكیة الى بلجیكا 



220 96/400/59  8/8/1959 Temperature control in the 
urea a preparation process 
and apparatus for effecting 

this temperature control  

لیوناردس جاكوبس 
 روثكرانس 

 ھولنده 

 ھولندا

خزان لخزن ونقل السوائل الواطئة  8/8/1959  97/400/59 221
 الغلیان

 ھینري0جیمس جي 
 امریكا

 امریكي

فرانك فاكالورین بیترس  تسییل الغاز الطبیعي 12/8/1959  98/400/59 222
 وجیمس دبلوري

 امریكا

 امریكي

خزان معزول كھربائیا لخزن ونقل  12/8/1959  99/400/59 223
الغاز المسال ذو درجة الغلیان 

 الواطئة

ویالرد النكدون 
 مودیسون

 امریكا

 امریكي

طریقة النتاج ان-الكلي بیبریدین  16/8/1959  100/400/59 224
 كاربوكسلك اسیدامیدس

المھندس برور جوستا 
 بیترسون

 سوید

 سویدي

التركیب الكیمیاویمن الغازات  16/8/1959  101/400/59 225
 الطبیعیة المسالة

 سیلیبسیویش0سیدومیرایم
 امریكا

 امریكي

226 102/400/59  22/8/1959 Pro duction of trivalent live 
poliomyelitis  

 ھیرالد ریاكوكس 
 امریكا

 امریكي

 ولیام فیلب شنایدر  الة لفحص تشكیالت االرض 22/8/1959  103/400/59 227
 امریكا

 امریكي

228 104/400/59  26/8/1959 Halogenated tetracyclines   جیري روبرت دانیال
ماك كورمیك والمر 

 رایموند جینس
 امریكا

 
 

 امریكي



229 105/400/59  26/8/1959 Phosphinic acid dirivatives 
and producing same 

بوكلرو 0شیلدون اي
 فیرنون بول وایستراج 

 امریكا

 امریكي

230 106/400/59  16/9/1959 4-holo-2 bulynyl 
canbamates and derivatives 
process for preparing same 

and methods for treating 
pests there unit  

 و جو 0توماس ار
بولي وبول دي 0دبلیو

 مستركلر
 امریكا

 امریكي

مستحضر لمشتقات حامض  16/9/1959  107/400/59 231
 الفوسفونیك

یوكلر 0شیلدون اي
 وفیرنون وایستراج 

 امریكا

 امریكي

طریقة وجھاز النتاج االعمدة  22/9/1959  108/400/59 232
 والصفائح والشرائط وامثالھا

 اوتوكریباوم
 المانیا

 الماني

بیتر روجرز وادوارد  تحسینات تتعلق بزلط التبلیط 19/10/1959  109/400/59 233
 كرانستون

 انكلترا

 بریطاني

مركبات حاویة على النتروجین  19/10/1959  110/400/59 234
 وطریقة الستحضاره

الیوت كوھن و جیمس روبرت 
 فوغان / امریكا

 امریكي

235 111/400/59  18/10/1959 New phosphonic ester   والتر لورنز 
 المانیا

 الماني

236 112/400/59  21/10/1959 Dispositif de reglage de 
meche et meche en 

particular pour catariferes 
transportable a petrole  

 
 

 

 فرتز ھكنبیرج 
 المانیا

 الماني



237 113/400/59  1/11/1959 Process for the preparation 
of colouress or substantially 
colorless light hydrocarbon 

oil freed or substantially 
freed from mercaptans   

ادراینس بیتر بالي و كورنلیس 
بیفید تین ھافي و رودلف 

 ھیمان بلومبر جین 
 ھولندا

 ھولندي

238 114/400/59  1/11/1959 Process for the preparating 
of hydrocarbon mixture 

suitable for use as premium 
gasoline  

 جوھانیس ھیرمانوس كوفور
 ھولندا

 ھولندي

طریقة الستمرار تفریغ خلیط  8/11/1959  115/400/59 239
 الھایدروكاربون بالتقطیر

ھنري فوربیس و ھبرفت فان 
 دیرماریل وكور فریدفان

 ودیربیرج 
 ھولندا

 ھولندي

240 116/400/59  10/11/1959 An improved method for 
the continuous selective 

hydro treatment of crash 
petroleum in the liquid 

phase   

 كلمنت ثوننون و جین لیمند 
 فرنسا

 فرنسي

 anطریقة الستمرا تحضیر  10/11/1959  117/400/59 241
aliphatic other   

 ولیام سمث بیفیل وھاري دین 
 امریكا

 امریكي

 ماثیو بونجارد مستحضرات الیوریا 17/11/1959  118/400/59 242
 ھولندا

 ھولندي

243 119/400/59  17/11/1959 Tensile integrity structures  ریجارد بوكمنستر فوكر 
 امریكا

 
 

 امریكي



244 120/400/59  17/11/1959 Improvements in or relating 
to n- monosulestituted 2- 
dialkyl 1-3- prwepamedial 

dicarbamates  

فرنك میلن بركر وبرنرد جون 
 لودونك 

 امریكا

 امریكي

الھلوھیدروكاربون الجدید وطرق  30/11/1959  121/400/59 245
 لصنعھ

جارلس والتر سكلنك وجیمس 
 رافنتور
 انكلترا

 بریطاني

246 122/400/59  30/11/1959 Improvements in and 
relating to quaternary 

ammonium compounds and 
the preparation thereof  

 فردریك جارلس كوب
 انكلترا

 بریطاني

 وكتور زنكیسنر  طریقة الجل المخابئ االرضیة 7/12/1959  123/400/59 247
 بولندا

 بولندي

فرانتزلند وواكن اولي  طریقة النتاج المركبات الطبیة الفعالة 9/12/1959  124/400/59 248
 كودتفرسون

 داینمارك

 داینماركي

 تنج0بوكیت وشاواي0فیلب اي  تبرید بواسطة الحرارة الضئیلة 13/12/1959  125/400/59 249
 امریكا

 امریكي

طریقة وجھاز لمرور الغاز الطبیعي  23/12/1959  126/400/59 250
 السائل

 سیلیبسیویش 0سیدومیر ایم
 امریكا

 امریكي

فرانك مالن برجر و  تحسینات في المركبات العضویة 23/12/1959  127/400/59 251
 برناردجون لدویج 

 امریكا

 امریكي

تحسینات تتعلق في الوقود السائل  23/12/1959  128/400/59 252
 للمدافئ

 
 

 الفرید جریجوري امبر
 انكلترا

 بریطاني



253 129/400/59  23/12/1959 Propylene polymers having 
a high molecular weight and 
process for their production  

 جیولیو ناتا
 ایطالیا

 ایطالي

254 130/400/59  24/12/1959 Production of linear high 
polymers of regular 

structure from alphaalefines  

جیولیو ناتا وبیروبنو 
 وجیورجیو مازانتي

 ایطالیا

 ایطالي

255 131/400/59  26/12/1959 Procede de preparation 
dolyets de forme allongec 

colores umiformements  

 فرانسیسكو فاكانتن 
 ایطالیا

 ایطالي
  والملكیة الماني

256 132/400/59  26/12/1959 Difeable polymeric products 
and their preparation  

 بایانكو باناكلویلي
 ایطالیا

 ایطالي

طریقة النتاج مشتقات تستومسترون  26/12/1959  133/400/59 257
 جدیدة

 بول بوریفانج 
 داینمارك

 داینماركي

258 134/400/59  26/12/1959 Copolymers d olefins a 
poids moleculaires eleve et 

leur procede de preparation 
  

جولیو ناتاو وجورجیو مازانتي 
 وجورجیو یوسجي

 ایطالیا

 ایطالي
 والملكیة الماني

 –- مثیل 6طریقة النتاج مشتقات  26/12/1959  135/400/59 259
 ستروید

وان اولي كودتفردسون وسفن 
 لیئنربرج
 داینمارك

 داینماركي

260 136/400/59  26/12/1959 Procede de polymerusation 
selective d alphaolefines en 

polymers erestalline ou 
ammorphes  

 
 

جولیو ناتاو وجورجیو مازانتي 
 وبیربینو 

 ایطالیا

 ایطالي
 والملكیة الماني



261 137/400/59  26/12/1959 Polymers crestalline de 
butsdien a confirguration 

1,4- ciset plocede pour leur 
preparation  

جولیو ناتاولیدبوري 
 ولوكورادیني

 ایطالیا

 ایطالي

262 138/400/59  27/12/1959 Nuclear magnetism weal 
logging method   

بول اوجین بیكر وستانلي بینت 
جونز ویلمار اوسویل سیفرز 

 وبراون
 امریكا

 امریكي

263 139/400/59  27/12/1959 Procede pour preparer 
prodvits servant  de and sup 

post pour film 
photographiquelt prodvits 

delenus pure e procede   

 بالدوربوني 
 ایطالیا

 ایطالي

264 140/400/59  27/12/1959 Pulfcylein and prilacin روجر ھیم والبرت ھوفمن 0د
 وارثر برك وھانس كوبل

 سویسرة

 سویسري

 میشیل میالمید  مخلوط محسن لتركیبات الصالبة 27/12/1959  141/400/59 265
 اتحاد جنوب افریقیا

 اتحاد جنوب افریقي

 جوزیف كروز  حنفیات تقفل تلقائیا 31/12/1959  142/400/59 266
 ساوث اندیا

 

 ھندي

طریقة لتحضیر خلطة سمنت ضد  31/12/1959  143/400/59 267
التبلیل في الماء والسوائل العضویة 

الشدیدة السیالن واالبنیة الكونكریتیة 
( االسمنتیة والحجریة وسواھا التي 

یطلى علیھا مثل ھذه الخلطات 
 وخاصة مخازن السوائل

 الیمیراردوس
 ھنغاریا

 ھنغاري



268 144/400/59  31/12/1959 Procede pour prepararer 
des produits servant de 

support pour film photo 
graphique produits oblemus 

par ec procede 

فینستر سنكنولو و لوسیانو 
 لوشیتي 

 ایطالیا

 ایطالي

 بیتر وتفورد جاكسون  طریقة الكمال انتاج الكوباالمین  21/1/1960 6 1/400/0 269
 امریكا

 امریكي 

270 2/400/0 6 21/1/1960 Collapsible shelving 
structure or the like  

 

 فرنز ھور اندنر  
 النمسا

 نمساوي 

271 3/400/0 6 21/1/1960 Well measurement   روبرت جیمس سرفورد براون
وجین كونكا وھنري 

 كاتلرتوري 
 امریكا 

 
 امریكي 

272 4/400/0 6 21/1/1960 Crimping a apparatus t – 28   ثاتوك واندرو 0ایوارت ایج 
 بینیدل 
 امریكا 

 امریكي 
 

273 5/400/0 6 21/1/1960 Products and process   دونالدلي سماثرز 
 امریكا 

 امریكي 

274 6/400/0 6 21/1/1960 Improvements relating to 
stale ligation of glycols    

 
 
 
 
 

 

 انكلترا  فیلیب جیمس كارنر 



275 7/400/0 6 15/2/1960 Elastomers vulca . nisas 
aspartic de polymers etde 

eapoly meres 
essoritiellement amovphes 

dalpha olefing at leur 
proceak de preparation     

جولیوناتا وجیوفاني كربي 
 وجیانكا ولربورسین 

 ایطالیا 

 ایطالي 

276 8/400/0 6 10/2/1960 Improvements in 
prefabricated building 

elements for the 
construction of building 

system .ttuco .  

 جون كونستا شكو 
 سویسرا 

 سویسري 

277 9/400/0 6 13/2/1960 Procede pour ameliorerles 
proprieties mecaniques et 

les caractericiques de travail 
de hauts polymers lineaires 

.de propylene   

دومینكو مارا كلباتو واندودي 
 جولبو 
 ایطالیا

 ایطالي
 والملكیة الماني

تحسینات في او فیما یتعلق في  13/2/1960 6 10/400/0 278
 المحارق لنتجن الوقود

 ستافنون ویلیس فیستر 
 انكلترا

 بریطاني

تحسینات في او فیما یتعلق في  13/2/1960 6 11/400/0 279
 الطرق لمراقبة المجرى

 ستافنون ویلیس فیستر 
 انكلترا

 بریطاني

280 12/400/0 6 13/2/1960 Production of bulkedyarn   دومینكو مارا كلباتو واندودي
 جولبو 
 ایطالیا

 
 
 

 ایطالي



جون ستیوارن ثیكولسون  تحسینات في العناصر العالجیة 15/2/1960 6 13/400/0 281
ومورس ولیم بیكروستیوارت 
ساندرز ادامس ووالند لوین 

وھاف لوكین ریشاودز وجون 
 روزبندیل ھوسلي

 انكلترا

 بریطاني

طریقة الستخراج واكتشاف  15/2/1960 6 14/400/0 282
ھایدروكاربون ارومانل من خلیط 

 الھایدروكاربون السائل

فردریك جوھانیسزودووج 
 وجیرمن ھندربل 

 

 ملكیة ھولندي

283 15/400/0 6 15/2/1960 Fluorinated steroids  ھنري مارسیل ومارتن
جوزیف و ستوربوحونوس و 

ثیل ادوارد ریملین ومسز اربل 
 ھولمند ورالف ھنري 

 امریكا

 امریكي

تحسینات في قوالب ازارات البیانات  15/2/1960 6 16/400/0 284
الخشبیة وخاصة في قوالب 

الكونكریتیة وطرق صناعة مثل ھذه 
 االزارات

 الفرید كرانزل 0د
 اوسزیا

 اوسزیا
 الملكیة سویسري

 

طریقة ومعدات لصنع وحدات  17/2/1960 6 17/400/0 285
 كونكریتیة مضغوطة

جبرجیلي زبكنراي وفیزنیل 
 زومبر و جانوس دابنز

 ھنغاریا

 ھنغاري

 المھندس ارنست میلي  سیارة تستعمل خارج الطرق المبلطة 17/2/1960 6 18/400/0 286
 سویسرة

 سویسري

 كورنیلیوس دي روند  طرق نقل السوائل 20/2/1960 6 19/400/0 287
 امریكا

 
 

 امریكي



288 20/400/0 6 22/2/1960 Produits polymers 
susceptible deteinture 

etleurl procede de 
preparation  

فینوریو كابكو 
وباكومالینز و 

 فرانسیسكو تاكافن
 ایطالیا

 ایطالي

289 21/400/0 6 22/2/1960 Method apparatus for 
improving the mechanical 

characteristics of 
thermoplastio films 

الدوفابور ولوسیانو 
 مالمبتما 

 ایطالیا

 ایطالي

طریقة لتشیید السقوف العائمة  24/2/1960 6 22/400/0 290
 واالجھزة لذلك

مومرن و 0اف0جون
بارت ولیامز و روبرت 

 براون 0ال 
 امریكا

 امریكي

291 23/400/0 6 6/3/1960 Production of fluids from a 
plurality of well for mat ions  

 جیمس دبلیو ،ھرجز 
 امریكا

 امریكي

طریقة والة النتاج االنانبیب المضلعة  6/3/1960 6 24/400/0 292
 من المواد اللینة

 ولیم زبك 
جمھوریة المانیا 

 االتحادیة

 الماني

عالج یستعمل لضغط الدم من  13/3/1960 6 25/400/0 293
 حوامض البفلیك

ثیودور مبززبلكا 
ووالبرت فراي والبرت 

ھوفما وھاتن اوت و 
 فرانز تروكسال

 سویسرا

 سویسري

294 26/400/0 6 27/3/1960 Process for enriching of 
phosphate minerals 
containing calcium   

 
 

جیوفان بیري وجیسوب 
 توبایلو 
 ایطالیا

 ایطالي



الغاز نافنول ثنائي الدروة االربلي  31/3/1960 6 27/400/0 295
استرات لحوامض الكاریامبل 

 االعتیادیة التعویض

المھندس جوزیف 
 اوغسطین المبریل

 امریكا

 امریكي

296 28/400/0 6 12/4/1960 Ventilated building   ولبور مورتون 
 امریكا

 امریكي

طریقة ومركبات ومواد النجاز حالة  14/4/1960 6 29/400/0 297
 االبار 

بوبي لي كالبرج 
وجارلس ملتون ھونكنز 
 وجیمس الیاس الندرز و

 امریكا

 امریكي

 قاتل الحشرات وطریقة لالنتاج  18/4/1960 6 30/400/0 298
 و لالستعمال

جورج استبان بیرو 0د
 والسید فدیریكو فرندزبیتا

 ارجنتین

 ارجنتیني

299 32/400/0 6 16/5/1960 Cementing of high 
temperature wells  

ارفنك راي دنالب و فریمان 
 دویل باتجین

 امریكا

 امریكي

دون برنون كارسون وفرانك  صمام الروناري 18/5/1960 6 33/400/0 300
 فیرنون برسي 

 امریكا

 امریكي

 الفردراسك  قداحة تلقائیة االشتعال 19/5/1960 6 34/400/0 301
 النمسا

 نمساوي

امالح االصباغ التریفنلتمبن وطریقة  22/5/1960 6 35/400/0 302
 انتاجھا

فرانكلین ویالرد وشورت و 
 ودواد مارد فبث 

 امریكا

 امریكي

 امریكي ناثان ستین/ امریكا سد منجز من تشكیالت االرض 22/5/1960 6 36/400/0 303
 لیون مارس و لویس ماالرس  طریقة تحفیز المواد الزجاجیة 31/5/1960 6 37/400/0 304

 بلجیكا
 

 بلجیكي



 لیون مارس و لویس ماالرس  طریقة تحفیز المواد الزجاجیة 31/5/1960 6 38/400/0 305
 بلجیكا

 بلجیكي

 لیون مارس و لویس ماالرس  طریقة تحفیز المواد الزجاجیة 31/5/1960 6 39/400/0 306
 بلجیكا

 بلجیكي

307 40/400/0 6 31/5/1960 Organic liquid having 
increased electrical 

conductivity  

جوھان لیونارد وان درمین و 
بیتر ھندریك جان  وكورنیلي 

 دوز
 ھولندا

 ھولندي

جون ستیوارت ھارینو  رابطات االنابیب  1/6/1960 6 41/400/0 308
 فرانسیس بنجامین لیفناس

 انكلترا

 بریطاني

 السیدة جین باركالرل  تحسین االت الضخ 1/6/1960 6 42/400/0 309
 اسكتلندا( بریطانیا العظمى)

 اسكتلندي

طرق واجھزة لفحص التركیبات  8/6/1960 6 43/400/0 310
 االرضیة

ھنري جورجس دول وجین 
 لوسین دومامنور 

 امریكا

 امریكي

طریقة استثمار الفرن الذي یؤمن  8/6/1960 6 44/400/0 311
 تخفیض المادة التي تعامل بھ

  كوستاف كراذیاوي0د
 نمسا

 نمساوي

  ستیفن سورتز 0د قضیب مسلح للخرسانھ 20/6/1960 6 45/400/0 312
 نمسا

 نمساوي

 ولفرید روت  موازین اسالة جماعیة دواره 26/6/1960 6 46/400/0 313
 امریكا

 امریكي

تحسینات في او فیما یتعلق باالجھزة  26/6/1960 6 47/400/0 314
 النقالیة المعدة لتجھیز الھواء

 باتریل انتوني مولینتو موراي
 انكلترا

 بریطاني

تحسینات في او فیما یتعلق بصنع  6/7/1960 6 48/400/0 315
 االطارات الھوائیة

 

جورجز لویس تراذز وكابرئیل 
 كسافیر روجر بوسو

 ملكیة فرنسي



مركبات كیماویة وطرق استحضارھا  18/7/1960 6 49/400/0 316
 ومركبات صیدلیة 

جورج ھربرت ھنجكنز 
 وبربارة روث 

 امریكا

 امریكي
 الملكیة بریطاني

طریقة الستخراج وتحصیل  18/7/1960 6 50/400/0 317
الھیدروكاربون العطري من 
 الھیدروكاربون الخلیط السائل

فردریك جوھانیس زودرویج 
 وجرین ھندریك 

 نیذرالند

 نیذرالند

طریقة الستخراج وتحصیل  18/7/1960 6 51/400/0 318
الھیدروكاربون العطري من 
 الھیدروكاربون الخلیط السائل

فردریك جوھانیس زودرویج 
وجرین ھندریك والبرت 

 سكافسما
    نیذرالند 

 

 نیذرالند

319 52/400/0 6 18/7/1960 Improvements in or relating 
to organic compounds  

ارنست جوكر و شلو ربناین  0د
 انتون لیبنوذر و 0وبنجن  ود

 كلینجنبو ستراس 
 سویسرا

 سویسري

طریقة دائمیة لمعالجة حامض  18/7/1960 6 53/400/0 320
السلفریك السائل والخلیط 

الھایدروكاربون الموجودة فیھا 
مركبات الھیدروكاربون والنتروجین 

 غیر مشبعة

ویجرت كونراد بوتنج 
 وكورنیلیس دیفید ھاف 

 نیذرالند

 نیذالرند

321 54/400/0 6 18/7/1960 Process for the preparation 
of an N-monoalkylanide of 

o,o dimelbyldithaphas 
phorylacetic acids 

جیسوب لوسك وسیزارد 
 اوكستو بیري 

 ایطالیا

 ایطالي

322 55/400/0 6 18/7/1960 Halotetracyclines  جوزیف جون ھالفكا وجیمس
 ھوارد وجوزیف تنیس /امریكا

 

 امریكي



مركبات في العناصر االمونیوم  18/7/1960 6 56/400/0 323
ومستحضراتھا ومركبات الصیدلیة 

 من ذلك

فریدریك جارلس كوب وجو 
 فري جورج كوكر 

 انكلترا

 بریطاني

فوسفور یحتوي على مشتقات االندول  23/7/1960 6 57/400/0 324
 وتحضیراتھا

فراتس 0البرت ھوفمن و د0د
 فروكسلو 

 سویسرا

 سویسري

اریل شوتمبلت وھجورمور  طریقة النتاج انیزوبتاد انیزثبت 23/7/1960 6 58/400/0 325
 ثورسنان 
 دانمارك

 دانماركي

منتجات لتحضیر المواد التي تحل  23/7/1960 6 59/400/0 326
 محل المورفولین 

  اوتوتوماني0د
 المانیا

 الماني

327 60/400/0 6 23/7/1960 Improvements in or relating 
to organic compounds 

ارنست جوكر واردین وبري 0د
 ورودلف سیوز 

 سویسرا

 سویسري

328 61/400/0 6 23/7/1960 Disposit if dassemblage 
pour verrouillage delements 

siccessibs de poteaux en 
betan  

 كارل كوستاف جورج
 سوید

 سویدي

تحسینات تتعلق بازالة الھایدروجین  23/7/1960 6 62/400/0 329
 سلفاید من الھایدروكاربون

توماس نكلن وانتوني ولیام 
 سومرفیل و روبرت ایستروود 

 انكلترا

 بریطاني

فرانك بیتردویل وجون  تحسینات في او متعلقة بالبنسلین 23/7/1960 6 63/400/0 330
ھیربیرت جارلس نیلیر 

 وجورج نیوبولت روبنسون 
 انكلترا

 بریطاني

 ماینارد ستانلي راسش  مركبات كیمیائیة وطرقھا 23/7/1960 6 64/400/0 331
 امریكا

 امریكي



ارنست سجارافسناتر و 0د طریقة قاتلة للدیدان 23/7/1960 6 65/400/0 332
 رودلف ھیونرت0د

 المانیا

 الماني

333 66/400/0 6 23/7/1960 Improvements in or relating 
to organic compounds 

البرت ھوفمن بوتمنجن 0د
ھانس 0البرت فري والد0ود

شیرد وربنر 0اوت لوزیر ود
 ھانرودي0ازلكابونمتنن ود

 سویسرا

 سویسري

ھانز ماكربنرو یشارد 0د طریقة النتاج البنسلین 23/7/1960 6 67/400/0 334
 ارنست براندل0برونرود

 نمسا

 نمساوي

 میتر دافید كوردون  تركیبات عضلیة معدنیة 23/7/1960 6 68/400/0 335
 امریكا

 امریكي

طریقة النتاج الغازات او السوائل  23/7/1960 6 69/400/0 336
الخالیة منكاربونیل السلفاید خلوا 

 كامال او كثیرا

 ادریانوس بنروس
 ھولندا

 ھولندي

تحسینات تؤدي الى ازالة ھیدروجین  23/7/1960 6 70/400/0 337
 سلفاید

توماس نیكلین وانتوني ولیم 
سومرفیل وارنست برنر 

 وروبرت اینروود
 انكلترا

 بریطاني

فرانس 0البرت ھوفمن ود0د تحسینات في التركیبات العضویة 26/7/1960 6 72/400/0 338
 تروكسلر 

 سویسرا

 سویسري

باري مالكولم وروبرت ادوارد  طریقة ومركبات كیماویة 26/7/1960 6 73/400/0 339
 كارناحان

 امریكا
 

 امریكي



رودلف 0ارنست جوكر ود0د تحسینات في التركیبات العضویة 26/7/1960 6 74/400/0 340
 سبوز

 

 سویسري

سوائل عضویة لھا قوة زائدة موصلة  26/7/1960 6 75/400/0 341
 للكھرباء

 ثرسنون سكي وجیمس ادوارد 
 امریكا

 امریكي
 والملكیة ھولندي

فرانس 0البرت ھوفمن ود0د تحسینات في التركیبات العضویة 26/7/1960 6 76/400/0 342
 تروكسلر 

 سویسرا

 سویسري

فرانس 0البرت ھوفمن ود0د تحسینات في التركیبات العضویة 26/7/1960 6 77/400/0 343
 تروكسلر 

 سویسرا

 سویسري

تحسینات في او فیما یتعلق  6/8/1960 6 78/400/0 344
 بالتركیبات العضویة

فرانس 0البرت ھوفمن ود0د
 تروكسلر 

 سویسرا

 سویسري

مستحضر جدید من مشتقات  6/8/1960 6 79/400/0 345
 الھیدرازاین

 انتون 0ارنست جوكر ود0د
 ادولف جي لیدنمان 0ایبوذر ود

 وروي سمتین
 سویسرا

 سویسري

 سي 0السید لي  عوامل مضادة للبكتریا 6/8/1960 6 80/400/0 346
 امریكا

 امریكي

اسالیب محسنة لتجدید وتنشیط  6/8/1960 6 81/400/0 347
 كانالیست البالتین المرتكزة 

ھاري ام ھارترباند ووالتر جي 
ي دبلین وولتیر ایج 0والبرت 

ویستفیلد ولونك ھیل 0ھاج و ي
رودحبلیلیو لنمنل فورل ویسفیلد  

 وبفرلي یلیس كرانفورد 
 امریكا

 

 امریكي



بول جیلبرت وفرانسوا دیباري  طریقة النتاج مشتقات االنتمون 6/8/1960 6 82/400/0 348
 و اندري كومتن /فرنسا

 فرنسي

349 83/400/0 6 6/8/1960 Velocity logging apparatus  لي ھنري كولونزر 
 امریكا

 امریكي

350 84/400/0 6 6/8/1960 Process for the catalytic 
conversion of unranked  or 

sperslly branched 
hydrocarbons in to by 

drocarbons having a 
branched or more highly 

branched carbon chain 
receptively   

جون كورنیلس بالیتو 
وجوھانیس جیرمانوس جومور 

و ھیدریكاس دي رونرودیل 
 فان زون و جیرادس جوھانیس 

 ھولندا

 ھولندا

351 85/400/0 6 6/8/1960 Anhelmintic a gents   توماس اسویل وانكنس وجون
 ولیم كونري لیبیر 

 انكلترا

 بریطاني

ارنست جوكر و اروین 0د تحسینات بالتركیبات العضویة 6/8/1960 6 86/400/0 352
 ریزي ورودلف سبوزستمیفویج 

 سویسرا

 سویسري

مستر فرانك بیتردویل وجون  التعدیالت في او المتعلقة بالبنسلین 8/8/1960 6 87/400/0 353
 ھبریمبرت جارلس تایلور 

 انكلترا

 بریطاني

شفرات الموس واالسالیب الجل  8/8/1960 6 88/400/0 354
 صنعھا

مستر ستیوارت بارنس نستون 
 وروبرت كیرالد 

 امریكا
 
 
 

 امریكي



فدریكو اركامون و سیذر  طریقة لالنتیبوتین الجدیدة 13/8/1960 6 89/400/0 355
برنزولي مادیوغیوم 

 وتولوسكوني 
 ایطالیا

 

 ایطالي

روبرت كوردن ستیفن وولیام  بابرامدینز وطرق استحضاره 13/8/1960 6 90/400/0 356
 ادكار 
 امریكا

 امریكي

روبرت كوردن ستیفردوولیام  سالفابرامدینز وطرق استحضاره 13/8/1960 6 91/400/0 357
 ادكار 
 امریكا

 امریكي

358 92/400/0 6 13/8/1960 Laminar geodesic dome    ریجارد بوكمنز فولر 
 امریكا

 امریكي

مواقد التدفئة وعلى االخص التي  13/8/1960 6 93/400/0 359
 تستعمل بالكیروسین

 فرتز ھلكتبرج 
 جمھوریة المانیا االتحادیة

جمھوریة المانیة 
 االتحادیة

الة كبس اوتوماتیك لتصلیح  9/8/1960 6 94/400/0 360
االطارات المطاطیة للسیارات ( 

 البنشر)

 البرتو لودیزا 
 ایطالیا

 ایطالي

فصل الزیوت االعتیادیة من خلیط  13/8/1960 6 95/400/0 361
 الھایدروكاربون

كیرارد جوزیف كریسمبر 
 وكازوكیبوتاجا 

 امریكا

 امریكي

میلر وجون ت 0كالرتن د صھریج خزن عالي 15/8/1960 6 96/400/0 362
 بایرول 
 امریكا

 امریكي

مویر وایفان 0فردریك د لحیم لصھریج عائم 15/8/1960 6 97/400/0 363
 ویسلر 0ل

 امریكا

 امریكي



 فرانك روس واتین اجھزة للحفر 15/8/1960 6 98/400/0 364
 امریكا

 امریكي

 ارنست جوكر شلوزبراین 0د تحسینات في التركیبات العضویة 15/8/1960 6 99/400/0 365
  ادولف جي لندیتمن 0ود

 سویسرا

 سویسري

  ھانس بیترسبیج 0د تحسینات في التركیبات العضویة 15/8/1960 6 100/400/0 366
 سویسرا

 سویسري

  ھانس بیترسبیج 0د تحسینات في التركیبات العضویة 15/8/1960 6 101/400/0 370
 سویسرا

 سویسري

 ستیفن 0روجر یویوناس ود0د تحسینات في التركیبات العضویة 15/8/1960 6 102/400/0 371
 كونمان
 سویسرا

 سویسري

 ارنست جوكر شلوزبراین 0د تحسینات في التركیبات العضویة 15/8/1960 6 103/400/0 372
 0 ادولف جي لندیتمن ود0ود

 ابروین راسي 
 سویسرا

 سویسري

373 104/400/0 6 21/8/1960 Apparatus for decaling pipes   المھندس البرتو جوھان
 ینھارت0

 سویسرا

 سویسري

الحرف العربي الطباعي المبسط  22/8/1960 6 105/400/0 374
 حرف مروه

 كامل جمیل مروه
 لبنان

 لبناني

تحسینات تتعلق بضبط منظم المراجل  24/8/1960 6 106/400/0 375
 ( البویلرات )

 ھاري ادوارد 
 انكلترا

 بریطاني

منتوجات خمیرة جدیدة مجففة ذات  30/8/1960 6 107/400/0 376
 المفعول القوي واسالیب انتاجھا

 
 

 مستر ویلیام ریدموند جونستون
 امریكا

 امریكي



تحسینات في او فیما یتعلق باكتشاف  30/8/1960 6 108/400/0 377
االلومنیوم من االلومنیوم الحاویة 

 على ھذه المادة

االن ھانجیسون جونستون 
وفریدریك ولیم سوثام و 

نورمان ولیم فریدریك فیلیبس 
 وھانزاوتوبوھنر 

 سویسرا
 
 

 سویسري
 والملكیة كندي

378 109/400/0 6 7/9/1960 Preparation of salts of his 
(1-av KY-1-carboxl-1-

hydroxymethyl)phosphinic 
acid 

 سیمون فرانك 
 امریكا

 امریكي

الیس كراي كیل وكارل  مركب سائل للتثقیب وطرقھ 13/9/1960 6 110/400/0 379
 ادولفصن 

 امریكا

 امریكي

وحدة بنبات لتنظیم قوالب دائمیة  13/9/1960 6 111/400/0 380
وعملیة االنشاء باستعمال قوالب قلویة 

ذات ثقوب وتجاویف مؤلفة من ھذه 
 الوحدات

 استفان ومیلكون اردیلي
 ھنغاریا

 ھنغاري

صنع السكر السائل والناشف من  12/9/1960 6 112/400/0 381
 التمر

 بوتیمیوس بیتریدیس
 یونان

 یوناني

 بوتیمیوس بیتریدیس صنع الخمیرة من التمر 12/9/1960 6 113/400/0 382
 یونان

 یوناني

بول ستینول وھارولد مالكولم  المركبات الكیماویةالعضویة وطرقھا 19/9/1960 6 114/400/0 383
 ھود 

 انكلترا

 بریطاني

 بول انتوني ودایفیدادموند  مستحضرات نیوزمیكارباترونز 19/9/1960 6 115/400/0 384
 انكلترا

 بریطاني



تحسینات في او فیما یتعلق في  19/9/1960 6 116/400/0 385
 صوبات الوقود السائلة

 ارثر وتنایكر ریجاردسون
 انكلترا

 بریطاني

طریقة لتحضیر مادة خالیة من  20/9/1960 6 117/400/0 386
المركاتین(مادة شبیھة بالكحول) 
بزیت ھایدروكاربوني ال یخدش 

 النحاس
 

 ولیم ادوارد نیو وینھبوز
 ھولندا

 ھولندي

لحام لصھریج خزن عائم منتفخ  24/9/1960 6 118/400/0 387
 بالغازات

 ایفان ل، ویسملر
 امریكا

 امریكي

مشتقات حامض البزویل وطریقة  29/9/1960 6 119/400/0 388
 انتاجھا

 میدیوریز 0الزلو فارغا ود0د
 میدجوزیف 0دومیوفیتش و د

بورسي واندري كارنردیشیو و 
 الجوس فاركاس

 ھنغاریا

 ھنغاري

تحسین مركبات التتراسكلین ضد  1/10/1960 6 120/400/0 389
 المكروبات

ادوارد نیكسو وجوزیف جون 
 ھالفكا وجیمس ھیوارد

 امریكا

 امریكي

ایرلنك جھل نیلسنوبول  طریقة النتاج بنسلین جدید 15/10/1960 6 121/400/0 390
 بوریفانج 
 داینمارك

 دانماركي

كارل ،ا ، جیمزیل( 0د طریقة ووسائط لتحدید الھرمونات 15/10/1960 6 122/400/0 391
لیف 0كیماوي)وبیلماتسجاتان ود

 واید (كیماوي) 
 سوید

 
 
 

 سویدي
 والملكیة ھولندي



طریقة لتحضیر مشتقات الفنثیازین  15/10/1960 6 123/400/0 392
 الجدید

مید 0الجوس تولدي ود0د
مید 0جوزیف بورس و د
 بوریس دومبوفنش

 ھنغاریا

 ھنغاري

 الفرید لویس فان كلیف طریقة وجھاز لتذویب الغاز الطبیعي 15/10/1960 6 124/400/0 393
 ھولندا

 ھولندي

طریقة لتذویب الغاز الطبیعي  15/10/1960 6 125/400/0 394
 والمیثان وما شاكلھا

 الفرید لویس فان كلیف
 ھولندا

 ھولندي

 

 

 

 

 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة لتبرید وتدویب المواد التي تتكون عادة من مزیج  15/10/1960 126/400/60 1

 غازي
    ھولندا الفرید لویس فان كلیف

طریقة وجھاز لتعدیل وتحدید الحجم( األمثل-  االنسب)  15/10/1960 127/400/60 2
لخزان التفاعل الكیمیاوي لألفران المعدة ألستخراج غاز 

 االضاءة األستیلین من الفحم المائي المھدرج 

 ایطالیا    ولتر یللي

3 128/400/60 18/10/1960 2-3-dimethyl-buta dien-1-3polymere & 
copolymers 

كارلو لونكیف وریناتو 
 كاستیلي وماریوفیراریس

 ایطالیا    

تحسینات في ولھا عالقة بتركیب رباعیات االلمنیوم(  18/10/1960 129/400/60 4
 النشادر) وتحضیرھا

 انكلترا     فردریك جارلس كوب

اورفیل لیثونالدماكیلي  حول المیولیتیلن ذو االرتباط المعاكس 31/11/1960 130/400/60 5
وجیمس بیكمان 

 ھارسیون 

 امریكا    

  سویسرا  كورن فوكیت  طریقة بشأن لف االسالك حول االنابیب 31/10/1960 131/400/60 6
 جورج بیلي جیر ھارد طریقة وجھاز الصخام الصلب من الصخام المائع  31/10/1960 132/400/60 7

وفرانسیسكوس ولھلمن 
 لییبمییرس

 امستردام 

اركول مانیالولودوبل  قشاط  من زرد قابل للتمدد 31/10/1960 133/400/60  8
 وكونزمان وویلي ووف 

 المانیا   

 انكلتر   ا فلب وارثر كینكربري المركبات وصناعتھا  21/11/1960 135/400/60 9
 

 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
معاجة السوائل التي من خواصھا ان ننشيء فترة جیریة  21/10/1960 136/400/60 10

 (كلسیة ) كالماء مثال
 بلجیكا نیوفیل ازیدور سوفي فیریر

كورنیلس توماس داویس  طریقة لعمل السلفنة لزیوت الھیدركاربون 13/12/1960 137/400/60 11
وویتر البرت فان 

 وستروھندریكس دي ریوتر

 امستردام

 امریكا لویس ھنري ابلرس طریقة لفحص التكونات تحت سطح االرض 13/12/1960 138/400/60 12
بول جیلیوت وفرانسوا  مشتقات جدیدة للزرنیخ 13/12/1960 400/60 /139 13

 دیباري
 فرنسا

بول ارنالونورمان كرین  طارد الدیدان جدید 13/12/1960 140/400/60 14
 ھالج

 انكلترا

زوایا من الحدید مرزمة بطریقة فنیة یمكن بواسطھا  13/12/1960 141/400/60 15
ربطھا وجمعھا على بعضھا البعض بالبراغي وتركیبھا 

 باي شكل ھندسي

 بلجیكا فراتش دیكرو

16 142/400/60 14/12/1960 Iimproved low fluid loss composition and 
process for using same 

ویلیام لیستر كروفز وویلز 
 افینور

 امریكا

جبرائیل جیفر وجیمس جیانا  مستحضرات امالح البلوري التتیروفورتتورن 21/12/1960 143/400/60 17
 رایو فنستن

 امریكا

18 144/400/60 21/12/1960 Mareen oil storage apparattus امریكا جون سي وكوكو وولین 
ھاري تاكون اونشو  -كوینولزاین1طرق ومشتقات لعمل بنزو - 21/12/1960 145/400/60 19

 ونورمان ویتكر
 انكلترا

ھاري تاكون اونشو  -كوینولزاین1طرق ومشتقات لعمل بنزو - 25/12/1960 146/400/60 20
 ونورمان ویتكر

 انكلترا

21 147/400/60 25/12/1960 Procede pour la prepration  d,un nouvel 
antibiotique 

فرد ریسكو اركامون 
واورلیوري ماركو 

وماریوغیون وباولو بنال 
 وارباد كرین

 ایطالیا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
لیفر فاركاس  واستفان  رؤوس االت الثقب واسالیب صنعھا  25/12/1960 148/400/60 22

 جولوني 
      امریكا

23 149/400/60 25/12/1960 Process for the prepartion of compound of 
the     cyclopentanopoly hydro  

phenanthrene series  

  انكلترا - ملكیة ھولندا  كولن لیسلي ھیویت 

 تحسینات في مایتعلق بالمراوح الكھربائیة  27/12/1960 152/400/60 24
 

     انكلترا بیدتي ھارولد بیج

25 153/400/60 27/12/1960 New 19-non steroid compounds and 
process for the preparation  

    ھولندا  استیفان انتوني سز بیلفوجل 

فرانسیس وارن رویكان  منتوجات مصنوعة من سمنت االسبست 29/12/1960 154/400/60 26
ولورنس روبرت 

بلیروجولي جي وصن بانل 
 وریجارد وجیمس جورمان 

 

    امریكا

راینر سیلبي جونسون  منتوجات وطرق لمعالجة التسمم البولي  31/12/1960 155/400/60 27
 ورایموند ولسون الكنیو

     امریكا

جوزیف فراید واولن  طریقة لتركیب المواد العضویة ذات الصیغة الكاربونیة  21/12/1960 156/400/60 28
ماثیسین كمیكال 

 كوربوریشن

     امریكا

انتوني ستانلي فینون اش  تحسینات في او تتعلق بمركبات ھذسبلك 12/1/1961 1/400/1961 29
واندرومان مانكم كریمتون 

 وولیام روبرت راج
 
 
 

    انكلترا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
      فرنسا  جالس فراندسبیل طریقة محسنة للبناء والمواد واستعمالھا 12/1/1961 2/400/1961 30
تحسینات في طریقة اسالة الغاز الطبیعي المؤلف اكثره  14/1/1961  3/400/1961 31

 من المیثان
 

     امریكا ویالرد .ال مورسین

32 4/400/1961 14/1/1961 n-monosulstituted -2,2-dialkyl-1,3-
propaneddiol dicarbomates 

     امریكا فرنك میالن بركر                                           

تحسینات في او في مایتعلق في المركبات والطرق  22/1/1961 5/400/1961 33
 للعوامل العشبیة 

لتشن مارفي الس وھارفي 
موزوالنكس وریاموند ولسن 

الكیتون وادورد جون 
 سوبرستكي 

 والیة دبالدابر

34 6/400/1961 22/1/1961 p-aminofenoxy alkanes  رایموند دردربل وكولنز
 دانفر 

     انكلترا

وتون وارد واھل وجارلس  مركب اسمنتي قلیل التلف بالماء 22/1/1961 7/400/1961 35
دایفید دیفزوروبرت 

 فرانكلین راني

     امریكا

       امریكا افان ال.ویسمیلر سقف حوض العائم 22/1/1961 8/400/1961 36
افان فالي الفیب وولتر راي   درجة واطئة للخزن بسھولة  29/1/1961 9/400/1961 37

 مكسیل  
      امریكا

38 10/400/1961 29/1/1961 Process for the catalytic comversion of 
unsaturated begrocarbons 

اورسن المیرسنجر 
وھیرمان صموئیل بلوك 
وجورج رودو بك دونالد 
 سون وارنست لیوبولتزیر

      امریكا

      الیابان تاداو یوشیدا احزمة للشد والتثقیب  15/2/1961 12/400/1961 39
تحسینات في ادوات حالقة بطریقة او بالجھاز المستعمل  15/2/1961 13/400/1961 40

 للسیطرة على جریان السائل في االنبوب 
 

     انكلترا  برینارد ستانلي افیریت 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة و واسطھ الستخالص النفط او القیر من  18/2/1961 14/400/1961 41

 الترسبات التي تحت االرض 
ھندرك جان دي ھان و 

 بروكمو لنوبل دیلفت 
    ھولندا

 تحسینات تتعلق بمكائن تخفیف الغزل  15/2/1961 15/400/1961 42
 

    انلكلترا ولتر ولیم وولف سیدل 

 تنشیط الفراییل الذریھ  18/2/1961 16/400/1961 43
 

روالندلي فیر وھاریون 
لیتمان روتس و فرید ویلز 

 ھیفیت 

     امریكا

جاني رینز و رودولف  تحسینات في التركیبات العضویة 18/2/1961 17/400/1961 44
جریوت و جین بییر 

 بوركوین و ارھارد سشیتكر 

    سویسرا
 

جاني رینز و رودولف  تحسینات في التركیبات العضویة 18/2/1961 18/400/1961 45
جریوت و جین بییر 
بوركوین و ارھارد 

وجوستاف سشوارب و 
 لیوررولیش جالسیر

   سویسرا

    امریكا مارل جوزیف اوھارا  طریقة لتصفیة الھایدروكاربون 18/2/1961 19/400/1961 46
طریقة للوسیط الكیمیائي (وسلفرایزیشن )لزیوت  24/2/1961 20/400/1961 47

 الھایدرو كاربون 
كورنیلس توماس رویس و 
بیتر الدیرت فان ویرن و 

 ھندركس دي رویتر

    ھولندا 

48 21/400/1961 13/2/1961 Support system cryogemic tanls  امریكا  ناثان ار . ھور    
جاني رینز و جین بییر  تحسینات في التركیبات العضویة 13/2/1961 22/400/1961 49

بوركوین و وجوستاف 
 سشوارب 

 
 

   سویسرا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
ولولدز نیرفز  طریقة النتاج اوكستیترا سیلین 1/3/1961 23/400/1961 50

كوریلوكزوفرانسبیزبل 
 ادالل

 بوالندا
 

اریل دالتون ركراھام كیث  طرق و مركبات كیمیاویھ و مستحضرات صیدالنیة 1/3/1961 24/400/1961 51
 رافیل و اوجیم كرفسكي 

  امریكا- ملكیة انكلترا

جاني رینز و جین بییر  تحسینات في التركیبات العضویة  1/3/1961 25/400/1961 52
 بوركوین و ارشارد سشنكیر 

 سویسرا

  ملكیة انكلترا– ھولندا  انتوني البرتاس سترویجك  تحسینات في افران القدور  2/3/1961 26/400/61 53
ایفان فالیر و والتر راي  بسھولة تحسین الغاز لتخزین تحت درجة واطئھ  4/3/1961 27/400/61 54

 میلیسیل 
 امریكا

 انكلترا جارلس جورج فلیستید  طریقة لتصفیة الغاز 4/3/1961 28/400/61 55
ارنست جوكر و انطون  تحسینات في التركیبات العضویة 15/2/1961 29/400/61 56

 ابنوثر 
 سویسرا

ریموند جورج و كلنسون و  مشتقات االمینو وطریقة استحضارھا 13/3/1961 30/400/61 57
 روبرت جوردن شیبرد 

 امریكا

جورج سسیل دول وتوماس  تحسینات في معالجة المواد النسیجیة  14/3/1961 31/400/61 58
 فرینسیس دربل 

 ملكیة  –امریكا 
 سویسرا 

روبرت لیت بالك وود جول  مركبات الھالوجین  14/3/1961 32/400/61 59
جوزیف بیربیدم و جارلس 

 روبرت 

 امریكا 

60 33/400/61 14/3/1961 Pesticidol composition  جورج وایتنال بیرس جیمس
 ولیم مایلت 

  ملكیة –امریكا  
 ھولندا

61 34/400/61 29/3/1961 Hydranlic sement composition containing 
acrylamide acrylic acid copolymers 

method of masring same 
 

راسل لیرموند مورجان و 
 ادون رالف كولد 

 امریكا



62 35/400/61 4/4/1961 Resim prug compound   ستیفین بول ریتي و الیفرد
ھربرت لنیل و ھنري 

 ستوار برتون 

 انكلترا

 امریكا مارك جوزیف اوھارا  تحویل الكاتالسیت  9/4/1961 36/400/61 63
 امریكا  سیدومیرام سلیبوش  خزان ارضي لخزن الغاز المصفى  9/4/1961 37/400/61 64
لیوناردو توماس رویلیارد  االالت الضابطة لالدوات االسطوانیة او الرفوف  15/4/1961 38/400/61 65

وانتوني جارلس باركن 
 براون  

 انكلترا

طریقة لطالء وجوه الزجاجیات او الخزفیات ومنتجاتھا  15/4/1961 39/400/61 66
 طالءا ثابتا بجوھر السلیكون

نابلیون بریلي وانطونیو 
لیوناردي وجیانكارلوا 

 باسیني

  ایطالیا

 انكلترا توماس فرنسیس جایلز   وسائل محسنة لضبط عدم تسرب السوائل  15/4/1961 40/400/61 67
 امریكا ایفان ویسمیلر اسلوب مسند لحوض الخزن 20/4/1961 41/400/61 68
طریقة لطالء وجوه زجاجیات بجوھر السلیكون وكذلك  20/4/1961 42/400/61 69

 االجھزة الخزفیة التي تشد الیھا االسالك النحاسیة  
نابلیون بریلي وانطونیو 

لیوناردي وجیانكارلوا 
 باسیني

 ایطالیا

كساء لسطوح المنازل یحتوي على الیاف وطریقة  25/4/1961 43/400/61 70
 االستعمال

 امریكا–نیویورك  برانكوبیركف

 طرق تبرید بواسطة االمتصاص وطریقة استعمال ھذه  25/4/1961 44/400/61 71
 الطرق 

جیمس انتوني بابانوولویس 
 ھویل لیونارد جونیر 

 امریكا–نیویورك 

جارلس برونسون فوجیل   رابطة محوالت في جھاز  في االبار  2/5/1961 45/400/61 72
 وتوماس وودرو المب

 امریكا- ملكیة  ھولندا

 امریكا- ملكیة  ھولندا جارلس برونسون فوجیل   ضبط التدفق في االبار  2/5/1961 46/400/61 73
 
 
 
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

74 47/400/61 7/5/1961 New organo phosphoric acid ester of the 
insectieidal composition containing the 

same  

شینیشي روزوكي وكونیشي 
فوجي ویوشیھیوكونیشي 

زاوه وتادومي كادوتا 
وماستاكا ناكاجاوا وھنیود 
 یشومایاماتو ویوشیولوزوي

 یابان

نیكوكالس ریجارد اوروس    مركبات لقتل الحشرات  11/5/1961 49/400/61 75
 وریجارد دكران 

  امریكا

جوزیف ادوارد  وجلبرت   طریقة لصنع االولفین  13/5/1961 50/400/61 76
 بیرناردرا جوھل 

   فرنسا

  امریكا فرید كوراتا طریقة لفصل المركبات المائعة عن خلیطھا 14/5/1961 51/400/61 77
  امریكا ریشارد بكمنستر ایقاف العمار 14/5/1961 52/400/61 78
یوشیو تسوتوراومومي  كیفیة تحضیرااللیكترودبالییس 15/5/1961 53/400/61 79

سیسكووكازبوكي 
 فازیتاوماساكي واتاناب

  الیابان

یوشیو تسوتوراومومي  تحسینات في كیفیة االلیكترودبالییس 15/5/1961 54/400/61 80
سیسكووكازبوكي 

فارایتاوماساكیواتاناب 
 وتیتویا فیاكي

  الیابان

جوزیف سیمب وجیمس  مركبات النتروجین  وطرق استحضارھا   17/5/1961 55/400/61 81
روبرت  وسیلبي برنكر 
 دایفز فوكان  وبریج لین

 

  امریكا

  یابان تارویوشیدا  طریقة صنع احزمة الشد ذات العروة المزدوجة 17/5/1961 56/400/61 82
میسریلوكو میریرا وارثر  تحسینات في او فیما یتعلق في الدافعات  18/5/1961 57/400/61 83

 رالف سمبسون 
  انكلترا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
بیتر كان ات سبجكر  طریقة لعزل الھباب المانع عن رواسبھ  18/5/1961 58/400/61 84

وماتنیرز كولجن و بیتر 
 روست  

 ھوندا

دافید دوبي مارشارو  تحسینات في الستائر المعدنیة 20/5/1961 59/400/61 85
 ركزرورد سال لي

 انكلترا

وسائل تبرید بواسطة االمتصاص وطرق الضبط العائدة  23/5/1961 60/400/61 86
 لھا 

لویس ھویل لیونارد جونیر 
 و شیوارد ایرا جیونسون 

 امریكا 

ولیام كارل یوھرز  طریقة والة لصنع االنابیب الثرموبالستك 1/6/1961 61/400/61 87
ولمنكتون وروبین توماس 

فیلدز وتوماس فریدریك 
 جوردان وبول دبلون وولف 

 امریكا

  ملكیة ھولندا– امریكا  جارلس برونسون فوجیل   ضبط التدفق في االبار 4/4/1961 62/400/61 88
89 63/400/61 19/6/1961 Exploitatirs of oil bearing formatirs  المانیا ھینز ثیل و كارل ھیرمان 
 یابان تادو بوشیدا  طریقة لصنع سالسل ذات عروة مزدوجة  19/6/1961 64/400/61 90
فریدریك روي سیبولد و  تحسینات تتعلق في مكائن الغسیل و التجفیف 29/6/1961 66/400/1961 91

 والتر ولیم رالف سیرل
 انكلترا

92 67/400/1961 5/7/1961 Turline drives irrigation device   فلندا  بافو فكتور لدفك سالمنین 
 امریكا  ایفان  اساس عازل لصھاریج الخزن  19/7/1961 68/400/1961 93
94 69/400/1961 26/7/1961 Refrigeration system  انكلترا ھادي ھاشمي 
 انكلترا میشیل جوزیف فرینج تحسینات في طرق لتصفیة الغازات  26/7/1961 70/400/1961 95
 وسائل بواسطة االمتصاص و طریقة التركیب  26/7/1961 71/400/1961 96

 
 
 

لویس ھوویل الیونارد 
 جونیر 

 انكلترا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

جلبرت وسلي اھلرت و  الة لتسجیل الھزات االرضیة 6/8/1961 72/400/1961 97
البرت واین مسكریف و 

بول ادوارد ناش و رود رك 
 ماثیو نجنت 

 امریكا

تحسینات في او لھا عالقة بعملیة تقطیر المواد  6/8/1961 73/400/1961 98
 الكیمیاویة في االلمنیوم 

ایثان الن ھولنكشید و 
نورمان ولیمان فردیریك 

 فیلیبس

 كندا

ایثان الن ھولنكشید و  طریقة و الة لتكثیف االلمنیوم بطریقة تقطیر الغازات  6/8/1961 74/400/1961 99
 نورمان ولیمان فردیریك 

 كندا

كرایست فرانكلین باركس  منع ترسب المواد الفحمیة في النفط 6/8/1961 75/400/1961 100
وجاكوب ستراستر وفرید 

 ولیم ردیش 

 امریكا

101 
 
 
 

76/400/1961 20/8/1961 Perfectionvements au proecde de 
preparation  de films a partir de hauts 

polymeres 

الدوفایرو والدوكاسیرین 
 ومینسزووسجینولو

 ایطالیا

  انكلترا ھایدن ترفین مادوكس جھاز تكییف الھواء 19/8/1961 77/400/1961 102
ایمیز بتراس فریدریك وولیم   مركبات وطریقة المستحضرات قتل الحشرات الجدید 27/8/1961 78/400/1961 103

 جون ماھي
 امریكا 

ریجارد ریجي ورال  حفرة لخزن الغاز السائل   27/8/1961 79/400/1961 104
جیشایر وروبرت كلوفر 

 جاكسون 

 ھولندا

 سویسرا اریش زیلترز  وطریقة وفرن لحرق السمنت  والكلس وما شابھ 27/8/1961 80/400/1961 105
جون ت. ھورنون وایفان  جھاز للمرساة  29/8/1961 81/400/1961 106

 الفیت 
 امریكا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 امریكا ولیام ایرل نیل دوتي  طریقة تشكیل اشارات منتجة بالتعاقب  30/8/1961 82/400/1961 107
 امریكا فرانك كلینش  طریقة لربط ونقل مقیاس الزالزل االھتزازي  30/8/1961 83/400/1961 108
ولیام ایرل نیل دوتي ولیك  طریقة لتعیین مطابقة التوقیت الشكلي بین االشارات 30/8/1961 84/400/1961 109

 رود
 امریكا

حفارة لخطوط االنابیب تحت سطح الماء وطریقة  30/8/1961 85/400/1961 110
 استعمالھا

 امریكا ولیام دانیال سیمانك

111 86/400/1961 5/9/1961 Furnace apparatus   ایطالیا وولتر بیلي 
 امریكا فارن راولس   شیف التایرات المحسن  5/9/1961 87/400/1961 112
ولیم كورینالس  فان سانت   طریقة لفصل المزیجات بواسطة تقطیرھا او امتصاصھا  11/9/1961 88/400/1961 113

وجوھانیس مارنس فان 
 برومیلین

 ھولندا

 امریكا  جورج جون ھانكي   جھاز اھتزازي مختلف السرعة ذو قوة ثابتة   16/9/1961 89/400/1961 114
دیفید كوردون برثویت  خلیة الجل اجراء تفاعل كیمیائي  2/10/1961 90/400/1961 115

وجوزیف سانتي دامیكو 
وبیتر الیان كروس وویلیام  

 ھانزیل  

 امریكا 

روجر فلوید مونرو وكلیر  طرق مع تركیباتھا لمنع الصدا عن وجوه المعادن 2/10/1961 91/400/1961 116
انج . كوسیرا وبیلي دین 

اوكیس نیلسون جیل 
 جونستون 

 امریكا

فریدادونة  ویلي وكلیفرد   اناء مطاطي للسیكایر  2/10/1961 92/400/1961 117
ھنري كولد سمیث و ولتون 

 رود ویست 

 امریكا

 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

توماس وودرو المب  حفر االبار  7/10/1961 93/400/1961 118
 وجارلس برونوسون فوجل 

  ملكیةھولندا–امریكا 

طریقة مستمرة لصنع الحدید المصنوع او الفوالذ بتحلیل  7/10/1961 94/400/1961 119
 معدن الحدید الخام 

كلوركلیمنت وفرانسوا 
 ریجارد 

 فرنسا

ولیام ھیرمن  بالكاورایس   معدات وطریقة استخراج النسیج ( دودة ) 14/10/1961 95/400/1961 120
 فیلیب لین 

 امریكا

 دنمارك ھجارن دیرستنك  طریقة النتاج فضالت االدول  14/10/1961 96/400/1961 121
توماس نیلكن وانتوني ولیام  تحسینات تتعلق بازالة الھیدروجین سلفاید  19/10/1961 97/400/1961 122

 سومرفیل
 انكلترا

رودلف ھرن  ورودلف   طریقة لتحضیر المركبات المتعددة القواعد  19/10/1961 98/400/1961 123
 فیشر  

 سویسرا 

 جارلس ال . ھو بارد  اجھزة لفحص اوضاع االبار  23/10/1961 99/400/1961 124
وجارلس جي جارسكي 

 ودونالد ریج بریتون 

 امریكا

 انكلترا  ماریونافا   طریقة لصنع غزول من خیوط فلة محسنة  5/11/1961 100/400/1961 125
 الفونس مورد وجورج  طریقة لتحفیز المعاجین المعطرة  9/11/1961 101/400/1961 126

 الملر
 المانیا 

127 102/400/1961 21/11/1961 I mprevenemts in or relater to a method 
and apparatus for logging a borebole  

جون البان بوتمان 
ودوكالس بریان سمیث 

 وجوفري راوالند

 انكلترا

روبرت كیت بالكوود  مركبات الھولجین 21/11/1961 103/400/1961 128
 وھانس ھنري رینھارد 

 –امریكا –كندا 
 سویسرا

 

 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
اكس ارثریوا وجون  تحسینات في ھدرجة الغازولین اوما یتعلق بھ 1961 /13/12 1 1

 نورمن  ھیرستیت 
 انكلترا

طریقة میكانیكیة بحتة لتحضیر المعادن الفلزیة او المسلحة  13/12/1961 2 2
 لالنشاءات  التي تتطلب االسمنت او الخرسانة 

 اسبانیا  جیاس ارباس دي میكیل 

جیمس ب. ماھر  طریقة وجھاز لعملیة التبرید  16/12/1961 3 3
 وجیمس میر 

 امریكا 

جیمس ب. ماھر  طریقة وجھاز لعملیة التبرید 16/12/1961 4 4
 وجیمس میر

 امریكا

بیري ھارولد بیج  تحسینات في او تتعلق بالمراوح الكھربائیة 16/12/1961 5 5
وتوماس جوزیف 

 كورتس

 انكلترا

تحسینات تتعلق بالكتل التي تستخدم في االنشاءات البحریة  23/12/1961 6 6
 و صیانتھا  

 انكلترا ھاري راید ھالج 

كارل ھوسي بیل و  ازالة الكبریت الحاوي على الغازات من خلیط الغازات  2/1/1962 7 7
لیروي دیررو میشیل 
 نیكوالس فابادیولیس 

 امریكا- ملكیة ھولندا

كارل ھوسي بیل و  ازالة الكبریت الحاوي على الغازات من خلیط الغازات 2/1/1962 8 8
یلوود لیروي دیررو 

میشیل نیكوالس 
 فابادیولیس

 امریكا- ملكیة ھولندا

جیرالند رمالینو و جیسو  طریقة الستحضار میالنین غایة في النقاوة من الیوریا 3/1/1962 9 9
رینادوو براھیم واكل 
وماریلیون وناني و 
ارالدوفو رناسیري 
 وبیتزانو جیرالند 

 ایطالیا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 المانیا ارثر فیشر بلكات (لبلوب) متعددة 7/1/1962 10 10
 المانیا ارثر فیشر (بلكات - لبلوب) للموائد القابلة للتمدید (سالید)  7/1/1962 11 11
 المانیا ارثر فیشر الة طرق یدویة لعمل ثقوب البلكات (لبلوب) 7/1/1962 12 12
 المانیا ارثر فیشر (بلكات لبلوب قابلة للتمدید) 7/1/1962 13 13
جون كارلتون ایستیز و  جھاز لخزن زیوت بحریة  7/1/1962 14 14

 راي ستیفن الي 
 امریكا

 امریكا  جون ھنري لیكنس  الیات لختم احواض لخزن السوائل  18/1/1962 15 15
 امریكا  جون ھنري لیكنس  الیات لختم احواض لخزن السوائل  18/1/1962 16 16
 المانیا برنھارد اھل  تحسینات في او فیما تتعلق بطرق المصعد  20/1/1962 17 17
 امریكا  سید مرایم . سبلتیج تیج  طریقة وواسطة الزالة الغاز الذائب  7/2/1962 18 18
رونالد ھیرسج ماركس  انتاج الورق المغزول وحیاكة الباردات منھ  7/2/1962 19 19

 وولثر ادوارد   
 امریكا

توماس رایرت شمیرث  تحسینات في و تتعلق في فحص االالت  17/2/1962 20 20
 وندسوركورت الفابیت 

  ملكیة ھولندا–امریكا 
 

 امریكا  ولفردروث  میزان ضخ جیرو سكوبي 27/2/1962 21 21
تحسینات في اجھزة التمویل الكھربائیة االوتوماتیكیة مثلى  15/3/1962 22 22

 في بداالت التلیفون االوتوماتیكي 
 لندن  بیتر ولیم وارد 

ابزاك ھافناز   طریقة لتجمید مجموعات سائدة كلھا او بعضھا  15/3/1962 23 23
وفرانسیكوس 
 صندریكوس 

 ھولندا 

 امریكا روي فرنسي ویستر  جھاز لسحب الغاز وضبطھ بالسوائل   1/4/1962 24 24
ولفرد روث وادوارد   محولة تشتغل على الحرارة  8/2/1962 25 25

 ولیم بیل  ویونیدر  سفیلد 
 امریكا

26 26 1/4/1962 Gyrescupic mass flour metir  امریكا بول دوبر ھندرسون 
جون ھاردیكر  وریجارد  تحسینات في او فیما یتعلق في الحصاره  10/4/1962 27 27

 روالند ایفانز 
 بریطانیا 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 جورج جون و طریقة لتبدیل الھایدروكاربون  4/1962 /12 28 28

زاجكوفسكس وبیتر 
 الیاس لیاكاكوس 

 امریكا 

 امریكا ارنست فبردن بوتنت  جھاز تشغیل وضبط الجرارات 4/1962 /9 29 29
اتیس موریس شلوفیر  سطوح للخزانات  4/1962 /21  30 30

میرغر  وارنولد 
 جوزیف ولیم 

 انكلترا

ھلماث لھمان وبرتال  امالح كربونیة لمقاومة الطحالب الفطریة  4/1962 /21  31 31
ایرفلد وفرونیلندكرو 

 ووالتر لوتنشالجر
 

 المانیا 

كارل ادواررد واطسون  مواد لسد الشقوق الجوفیة  4/1962 /21  32 32
 وجیمس اللوین كورفیل 

 امریكا

 دانمارك عمانوئیل بتتر لوندورف  كرتونة ذات طیات  تسع لعدد من الموائع المتساویة  4/1962 /30  33 33
جیمي ري كول وراي  تحسینات في معضمات القوة  4/1962 /30  34 34

رینوس كارتن وجوني 
جو ویندل والتن 

 ودوكالس سیمو سولیفان 

 امریكا

 المانیا ھربرت لوخنر لصق او تصمیغ الطرابیش النسیجیة او الجلدیة  4/1962 /30  35 35
طریقة تزوید شحنة یابسة من الحدید بالحرارة لتحویلھا  4/1962 /30  36 36

 الى صلب 
 النمسا ملكیة سویسرا  رودلف رنیشھ 

روبرت فیكتور بیرت  تحسین حفظ المساحیق في صنادیق الكارتون   4/1962 /30  37 37
ونورمان جوزیف 

 فرانس 

 امریكا 

فخري محمد وارم           تصمیم ثالجة كھربائیة على شكل قنینة  12/1962 /31  41 38
 جبرائیل 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
فخري محمد وارم           تصمیم ثالجة كھربائیة على شكل قنینة  12/1962 /31  42 39

 جبرائیل 
 

 انكلترا موریس ناجین              خزان لخزن الغاز الطبیعي  1/1963 /15  43 40
 امریكا فرانك فیلب كولیش                    جھاز لحفر االبار 1/1963 /15  44 41
كارل مولر و رودوف   طریقة النتاج سلسلة بروزات و بصورة خاصة لالنابیب 1/1963 /15  45 42

فینیتر و ماكس سن 
فینیتر كارل ھیرمن 

 وولف و جوان كتلو بور 

 المانیا

43 46  15/ 1/1963 Capparatus for determining the combustion 
quality of a fuel                      

 امریكا ولیام ارنست بیل 

 امریكا رالف ھنري ریثر                  طریقة لحفظ الخشب 1/1963 /16  47 44
مزیجات الكحولیات االسایكلیكیة االلبوھایدرولیكیة  1/1963 /16  48 45

واالیثرات الكالیكولیة تستخدم الضافتھا الى زیوت الوقود 
 الھیدروكاربونیة 

 امریكا جیمس اي شوتون 

جین بیرفیل و جیرارد   ھایدرولیك مطوع–جھاز اھتزاز الكترو    49 46
 كاراومیشیل الفرني

 فرنسا

 امریكا دونالد ھربرت ستینفسن  طریقة حل الھیدروجینیة  1/1963 /23  50 47
سایرس كالرك دالفان ال  ختم ھوائي الحواض خزن السائل مع سقف العائم 1/1963 /23  51 48

 ویملز  
 امریكا

 امریكا ھانز جورج وھملت             میزان المغنطة البصریة    52 49
 امریكا ولفرت روث             میزان ضخ جیروسكوبي 1/1963 /23  53 50
 امریكا كلیفور دایم              طریقة واصلة انابیب 1/1963 /23  54 51
كینیث بلیرونیسودس                  تخطیط قنوات 1/1963 /23  55 52

 لیون لیس
 امریكا

لویس ھوویل لیونارد        طریقة  وجھاز للتدفئة وللتبرید  1/1963 /23  56 53
 جونیز 

 امریكا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
فتوج  للسیطرة على نسبة  العرق الموجودة في النباتات        1/1963 /26  57 54

 وطریقة لعملھ واستعمالھ       
 امریكا ورنر ھام جون روبرتز 

 امریكا روبرت جارلس ھنري      طریقة العادة تولید العامل المساعد  1/1963 /26  58 55
فرانسكوس ھندریكوس  طریقة لمعالجة الكتل الممكن نفوذھا من االرض  1/1963 /26  59 56

مایجس و كورتنیس 
 بیزمو ومارنوس فان 

 ھولندا

بنجامین فولكیمر       مركبات المواد اللینة  1/1963 /26  60 57
وروبرت ادوارد 

 ھانسون والكسندر میلر 

 امریكا - ملكیة ھولندا 

 امریكا - ملكیة ھولندا روبرت مارتین جوردا          منع التاكل  2/1963 /10  61 58
 امریكا - ملكیة ھولندا روبرت مارتین جوردا طریقة لتنظیف التشكیالت الممكن نفودھا 2/1963 /10  62 59
 امریكا  جیمس دوكز مكون  طریقة والة لتنظیف االنبوب  2/1963 /10  63 60
ایثان الن ھولنكز ھید   تحسینات في او فیما یتعلق السترجاع االلمنیوم  2/1963 /10  64 61

 وراون ارفیدا
  كندا 

 امریكا  فردیك ھیرمان سیجیلي مركبات السمنت  2/1963 /10  65 62
تحسینات في وواسط لدراسة مركبات الخلیط في الماء  2/1963 /11  66 63

 وعزل السوائل 
 فرنسا جین لویز توكان  

 المانیا ھانس ایكون توثلینمس  بالجلود المكبوسة  الجافة  2/1963 /11  67 64
 المانیا  ارثر فیشر ختم الحلقات  2/1963 /11  68 65
 انكلترا  نورمان لي موصالت لربط االنابیب 2/1963 /11  69 66
 سوید  كارل كونھ  اولبرج  االلة لغرز الصحائف  2/1963 /11  70 67
ھورست دورا و منفرید  مقاومة لمصابیح الجھد المنخفض لالضاءة المتواصلة  2/1963 /11  71 68

 ھونولو
 المانیا

فورتویل جورد كریدر  مبعث الطاقة الزلزالیة  2/1963 /11 72 69
 واالس كانتي 

 امریكا 

 المانیا  ارثر فیشر  الدنمنم لتثبیت البراغي  2/1963 /11 73 70



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 امریكا  ھارفي التر طریقة صنع شفرة الحالقة  2/1963 /11 74 71
رانك ولھم اھلیرت  طریقة لحام شغل القطع والقضبان واالالت لذلك  2/1963 /11 75 72

 وارنست كروكر 
 المانیا

 فرنسا فیزن اندریا مارسیل  تحسینات في اجھزة الصوت في الجغرافیة الطبقیة  2/1963 /11 76 73
ریجارد مونرو وادوارد  عنصر مصفي دخان التبغ  2/1963 /11 77 74

 سوین ھارنوس  
 امریكا

75 78 11/ 2/1963 Concrete pump cutter  امریكا  سیسیل دبلیوھا 
 السوید  جورج لن ستروم  طریقة بناء السطوح وطرق تركیبھا  2/1963 /11 79 76
 امریكا فردریك  دي مویر  برشیم مقاوم للضغط الغطیة الصھاریج النقالیة  2/1963 /11 80 77
طریقة جدیدة واقتصادیة لتغلیف وصنع دفاتر ورق  3/1963 /2 81 78

 السكایر 
  فضیل عیسى محفوظ 

 امریكا  سیسبل دبلیو ھانجر  تحسینات تتعلق بالقاطع اكلو مكریتي  االھتزازي  3/1963 /2 82 79
 المانیا ارثر  فیشر  قبضة االسالك  3/1963 /2 83 80
كارل ھوسي دیل  ازالة الكبریت الحاوي على الغازات من خلیط الغازي  3/1963 /3 84 81

والوودلروي درو مایكل 
نیكوالس بابا دویولوس 

وكرانت ماكدوناالد 
 ولسون 

 امریكا - ملكیة ھولندا 

82 85 4/ 3/1963 Novel tertiary phosphine detergents and 
detergents compositions containing them  

روبرت جین وجون 
 توماس بول 

 امریكا 

تحسین في اللقاح المستخدم لحمایة المواشي والحیوانات  3/1963 /4 86 83
 القابلة للعدوى من امراض الفم والقدم

 انكلترا  الكسندر دیفید كناربك 

ھیوشارلس ھبرد ویترام  تحسینات في مدفئات تشتغل بالوقود السائل  3/1963 /5 87 84
 ستانلي دیرونیك

 انكلترا

85 88 5/ 3/1963 Apparatus for determining the combustion 
puality of a fuel 

 امریكا  الفرید الیس ترافر 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
جون ستیوارت نیكل   المركبات للتخفیف من عوامل ارتفاع الحرارة   3/1963 /6 89 86

سون وستیوارت 
 ساندرس 

 ا انكلتر

 سویسرا رودلف ھیرت طریقة النتاج مركبات ذات القواعد المتعددة  3/1963 /31 90 87
ھارولد فردریك ولسون  مركبات لقتل االعشاب 3/1963 /31 91 88

و دوكال ھارولد ماكري 
وكرونال مارینزینو 

 فترمبركا 

 امریكا

طریقة لمعالجة حلیب النعجة لغرض استھالكھ بحالة  3/1963 /31 92 89
 الطبیعیة 

  ھنري دویشیل 

 امریكا  نك شن –تسانك  یتعلق بتحضیر مركبات كیمیاویة جدیدة  3/1963 /31 93 90
استر دافید كوردون  مستحضرات مركبات الرصاص الفصلي   94 91

 بریثو بت 
 امریكا

ادوارد فیث ایلسالكر  امالح الكینولنیوم  الحامض والطرق النتاج ذلك  3/1963 /31 95 92
 ودونالد فرانسیس ورث

 امریكا

كارل ھوسي دیل  ازالة حموضیة الغازات من الخلیط الغازي 3/1963 /31 96 93
والوودلروي درو مایكل 
 نیكوالس بابا دویولوس

  ملكیة ھولندا –امریكا 

فرانسیس جیرارد دوایر  طریقة استخراج الجزیئات   97 94
و سلفادر سیسل الستوود 

ولوثر جیمس رید 
 والبرت بیرنارد شفارتس 

 امریكا

 امریكا  ریموند روي ھربر عملیة التعادل القلوي الھیدروكاربونیة  3/1963 /31 98 95
 امریكا  رایموند ولسون الكنبر  طریقة النتاج مشتقات االتراسیل الحدیثة  4/1963 /3 99 96
 امریكا  دونالد ھولدن بیلدن  طریقة لعزل رواسب مركبات البورون  31/3/1963 100 97

 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
عوامل عشبیة و حشائشیة محسنھ و طریقة تحضیرھا  31/3/1963 101 98

وطریقة ضبط وقف نمو المزروعات غیر المرغوب فیھا 
 بواسطھ ھذه الوسائط

ھارولد فریدرك واسن 
 ودوكال ھارولد ماكري 

 امریكا

جوزیف البرت شنیك و  تثبیت الفارولین 31/3/1963 102 99
 ولیم كارول ثیودور كلین 

 امریكا

 المانیا ارثر فیشر سدادة الجل تثبیت البراغي 31/3/1963 103 100
اكبرت ھارمن ریرانك و  مواد عضویة جدیدة ذات صبغة كاربونیة و طرق انتاجھا 31/3/1963 104 101

رینز ویستر ھوف و 
 ھندریك فردریك لویس

 ھولندا

جاكس فیرناند مولین و  اسلوب فیران ثقل النوعي 31/3/1963 105 102
 كلود لوسین بورنازل

 فرنسا

103 106 2/4/1963 Title of invention – procede de preparation 
de hauts polymers cristallins a partir 

d,olefines 

جولیونانا وبیرونیرو 
 وجورجیو مازانتي

 ایطالیا

حول طریقة لجعل المواد غیر قابلة لالختراق وتكییف  4/2/1963 107 104
 المواد الطبیعیة او المنتجة صناعیا لضبط الترا و التاكل

جاك نوریرتید یبالسكي 
و بول الیونارد دي برو 

 و الن شرمن میخائیل 

 امریكا

جیان فرنكو شیو بیكر  حول الشكالتھ المقاومة للحرارة وطریقة صنعھا   108 105
 والتر روستا كنو 

 سویسرا 

جیسوب لوسكو  اثیر الفوسفور و تحضیره 31/3/1963 109 106
وجورجیو ورسي وجیانا 

 توسینیو میشیلي 

 ایطالیا 

رالینل الكساندر بیشوف  تحسینات في او فیما یتعلق بصنع الزجاج المصفح  31/3/1963 110 107
 بلكنكتون 

 انكلترا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 مركب طبي یستعمل لقتل ر طریقة باكتشاف لتحضي 30/3/1963 111 108

 SCHISTOSOMESطفیلیة ال 
جورج الملر وفرانز 

باتات وروبرت كیریر  
 وجوزیف ریتراتسھوفر 

 المانیا 

 امریكا فرانك والتر ھورنر   ختم جاف للضغط المثالي لضابط الغاز  30/3/1963 112 109
واكن اولي كود وھنك  طریقة النتاج انتیوبایوتك وامالح ذلك  30/3/1963 113 110

اوتو برجین لورك 
 وسفیري جاھنسین 

 دنمارك 

 انكلترا  موریس ناجشین  خزان ارضي لخزن الغاز المصفى بدرجة واطئة   30/3/1963 114 111
 امریكا  سدني بیرنارد ریجتر مركبات لقتل الحشائش  115 112
استبدال الیوراسیلز الجدیدة لقتل االعشاب الجدیدة   116 113

والحاویة على استعاضة الیوراسیلز وطرق جدیدة 
الستحضار الیوراسلز ومراقبة االعشاب غیر المرغوب 

 فیھا 

ھارفي مونروالوكس و 
رایموند ولسن لكنباو 
وادوارد جون سوبوز 

 نسكي 

 

طریقة وجھاز الستخالص الفحم المائي السائل من  30/3/1963 117 114
 الترسبات الجوفیة االرضیة 

 ھولندا جوھانز فان لوكیرن  

 امریكا رایز سبلي جونسون  مركب لقتل االعشاب بدیلة عن الیوریا  30/3/1963 118 115
كلودیو باسیني وباولو  طریقة جدیدة من البنزالمین وطرق تحضیرھا  28/3/1963 119 116

 مانتمازیني 
 ایطالیا

117 120 28/3/1963 METHON AND APPARATUS FOR CARRYING  
OUT THE SULE- HALIDE DISTILLATION  

PROCESS FOR  THE RECOERY OF 
ALUMINIUM 

 كندا  فردریك ولیام ساوثام 

جارلس ریموند ولیو  وصفات لقتل الحشرات  28/3/1963 121 118
فرانك وملتون راسل 
جونسن وبیرترام  

 ایرفنك سبار

  ملكیة ھولندا –امریكا 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
119 122 10/4/1963 IMPROVEMENTS IN THE REFINING OF 

ALUMINIUM 
 كندا  جیمس بیترماك كیر 

 فرنسا  ھنري دوثیل  طریقة لعمل الجبن من حلیب النعجة كعنصر رئیسي 28/3/1963 123 120
 انكلترا موریس ناجثین خزان ارضي لخزن الغاز المصفى  2/4/1963 124 121
ولھام منكل وھانز  طریقة النتاج سلیكات القواعد العضویة  2/4/1963 125 122

لیسكاس و ولفنكونك  
كولبرت و رایز 
 شتورمن المانیا 

 المانیا

 ابولند فرانسیزك ابالك الطریقة للحصول على التتراسكلین  2/4/1963 126 123
 امریكا جورج الفورد توماس  طریقة وجھاز الكمال االبار  4/1963 /3             127        124
125        128             7/ 4/1963 Process for treating aqueous solutions  امریكا سدني بي تونر 
لودفیجیك جوھانیزس  طریقة لثقب التركیبات الممكن نفوذھا  4/1963 /8            129        126

 شمیت ونیكوالس ھنك 
 ھولندا 

 انكلترا لورانس كنشبیرت  تحسینات تتعلق بمخازن الغالل  3/1963 /8             130       127
 امریكا  روبرت لیومان  طریقة وتركیب الكمال االبار  4/1963 /8             131        128
توماس نیكلن وانتوني   تحسینات تتعلق بازالة  الھایدروجین سلفاید  4/1963 /8          132       129

 ولیام  سومر فیل
 انكلترا 

طریقة جدیدة للحصول على المناظرات الضوئیة ل الفا  4/1963 /8          133       130
 ثنائي ھیدروكسي فینل االثلین في صورة نقیة 4-،3مثیل 

روبرت ثورن جونس 
وكینیث ھاریس كرایكر 

 وجیمس الكو 

 امریكا 

اختراع یتعلق بمشتقات جدیدة ل ثائي بنزو سایكلو  4/1963 /15          134       131
 ھبتینات وبالطرق الالزمة لتحضیرھا 

ادوارد لویس ومارسیا 
 الیزابیث

 امریكا 

 امریكا كریستیان ارن   حوض لخزن السوائل بشكل مقوص (سكوارویر) 4/1963 /16          135       131
جون دومنیك وجون  مركبات للسیطرة على البكتریا المختزلة للسلفات  21/4/1963          136       132

 مایلز ساربلي 
 امریكا 

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
جوھانز دي ھان  - سترات ال- اي الكاربوالكتام 1طریقة الستحضار ال - 21/4/1963          137       133

 وجوھان بییر 
 ھولندا 

دایلكوكسي فسفیل امیرز والمركبات لقتل الحشرات –اد،اد  22/4/1963          138       134
 الحاویة مثلھا

جورج 
ولیامزادواروجیمس 

 بایرون لوفل  

 امریكا 

 امریكا رایموند ولسن الكنبو مركبات  نمو النبات بانتظام  27/4/1963          139       135
 امریكا جورج الفورد توماس  طریقة وجھاز الكمال ابار النفط وما شابھھا  11/5/1963         140       136
 المانیا ارثرفشر ادوات للثقب  11/5/1963         141       137
جون ھابل ولیونارد  تصفیة غاز المناجم (المیثان) 11/5/1963         142       138

 كرافر 
 امریكا 

ھارولد فردریك ولسن  مركبات لقتل االعشاب ولوازمھا  11/5/1963         143       139
 ودوكال ھارولد ماك ري 

 امریكا 

 امریكا جیمس میر  اجھزة لخزن السوائل  15/5/1963         144       140
قضیب مسند لشد مولد و تبرید االواني وطریقة لصنع  15/5/1963         145       141

 اشكالھا 
 امریكا كلیفورد ام. دیستفول 

میشیل جورج بیلیت و  طریقة لمادة اطیان الحفریات  18/5/1963         146       142
جیمس جبسون 

 وساموئیل ریجارد 

 انكلترا

ایرل ریدر ولیو ھنري   بنزودیاز یبین421طریقة لصناعة مشتقات  18/5/1963         147       143
سترینیا و نوربریت 
 ستیجر و ارثو ستیبلت

 امریكا - ملكیة سویسرا

 امریكا - ملكیة سویسرا مستر لیو ھنرك سترنباخ - اكاسید4- بنزودیاز یبین -4,1طریقة لصناعة  19/5/1963         148       144
 
 
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
ایرل ریدر ولیو ھنرك  - اكاسید4- بنزودیاز یبین -4,1طریقة لصناعة  19/5/1963         149       145

سترنباخ و اوسكار جاكر 
نوربریت ستیجرو 

رودفي ابان 
فریروكابرئیل سرسي 

 وسیلفجي فتلیسكس

 امریكا - ملكیة سویسرا
 
 

ایرل ریدر ولیو ھنرك  - اكاسید4- بنزودیاز یبین -4,1طریقة لصناعة  20/5/1963         150       146
سترنباخ و اوسكار جاكر 

نوربریت ستیجرو 
رودفي ابان 

فریروكابرئیل سرسي 
 وسیلفجي فتلیسكس

 امریكا - ملكیة سویسرا
 
 

ایرل ریدر ولیو ھنرك  - اكاسید4- بنزودیاز یبین -4,1طریقة لصناعة  20/5/1963         151       147
سترنباخ و اوسكار جاكر 

نوربریت ستیجرو 
رودفي ابان 

فریروكابرئیل سرسي 
 وارثر مشمل 

 انكلترا - ملكیة سویسرا
 
 

ستانلي جوزیف وولیام  طریقة منع التاكل واجراء عملیات لھذا الغرض  21/5/1963         152       148
 بادل

 امریكا

جارلس ھیربت فللو  طریقة مواد المصفاة 21/5/1963         153       149
نورمان و ولیم و 

 انامیكربیتر

 امریكا

روبیرت دي بواھیموفر  طریقة النتاج مشتقات الدبنزوسیكلوھیبیتین 22/5/1963         154       150
جونیر و دافید طوب 

 ونورمان وندلر 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
بشان تحسینات في او مایتعلق بتانكیات تحت االرض  22/5/1963         155       151

للخزن تحت ضغط الغاز السائل بدرجة حرارة واطئة جدا 
 وطریقة بنائھا و تعبئتھا

 فرنسا جان ماري فرناند توشي

طریقة تحسینات في او مایتعلق بمعدات بشان مستودع  22/5/1963         156       152
خزن تحت االرض للغازات السالئة ضغط بدرجة حرارة 

 واطئة جدا

 فرنسا جان ماري فرناند توشي

153       157         26/5/1963 Agents comlatting weedes   ورنر بیركو و داكما
بیرر و انطون جي ویس 

 و كرت كوبلیر 

 سویسرا 

 امریكا  جاك بیرنارد  طریقة دائمیة لعزل زیت الھایدروكاربون  22/5/1963         158       154
 امریكا - ملكیة ھولندا جورد ریجارد مور عزل الھیدروجین السلفاید من الغازات  26/5/1963         159       155
طریقة الكورسیمیثلئمیدز  اسید اواو  دیالكولیثوفسفور  26/5/1963          160       156

بالستیك او او اوبالكو لدثییو فسفوریدستیك وطرق 
 تحضیرھا  

جیسوبي لوسكو 
وجورجیوروسي وجیانا 

 نتسونیو 

 ایطالیا 

كلود ملیمنت وتوریر  طرق جدیدة لعزل الحدید الخام  26/5/1963          161       157
باكنوكس وفرانسوا 

 ریجارد 

 فرنسا 

طریقة تركیبات قابلة لالندماج او الذوبان في الماء  26/5/1963          162       158
والحائزة على درجة ثبات عظیمة تحتوي على ال- 
 مونوفیل امیر اسید اواو ذیمثیلر ثیو فسفور بالستیك 

 ایطالیا  فرانكو بانیا مونتي

جھاز وعملیة جلب شكلین او اكثر في اتصال مكیف مع  26/5/1963          163       159
 بعضھا البعض 

فریدریك جوھانس روید 
 رویك 

 ھولندا 

تعدیالت في او متعلقة بالنفق المصنوع من القوالب  26/5/1963          167       160
الجاھزة من االسمنت المسلح او تخطیط المخحاور 

 المشابھھ

ولیام كاردویل ووجون 
 روبرت وروبرت جون 

 انكلترا 

 المانیا   ارثر فیشر  مجموعة لربطھا بالعناصر التركیبیة بنسبة فراغیة  27/5/1963          168       161



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 المانیا   ارثر فیشر  طریقة تحسینات في او فیما یتعلق طرق ادوات الثقب  27/5/1963    169 162
الة لمنع الدوران في تنمدد السداد والنشقاق  في اسنان  27/5/1963    170 163

 الطولیة 
 المانیا   ارثر فیشر 

البیرت سدني   طریقة تحسینات  من او فیما یتعلق بصنع الزجاج المسطح  29/5/1963    171 164
 ورونیسون 

 انكلترا

تحسینات  من او فیما یتعلق بازالة الكاربون الدیوكساید او  29/5/1963    172 165
 السلفات الھیدروجینیة من المشتقات الغاز 

 انكلترا ھادي ھاشمي - نفریشي

 المانیا   ارثر فیشر  طریقة ادوات الثقب  27/5/1963    173 166
ھاینز راسكباخ  وویسلن  محفظة لالقراص من المواد اللینة  29/5/1963    174 167

 رایف
 المانیا

طریقة انتاج قوالب زیت القطران (البارافین والشمع  30/5/1963 175 168
 الصیني( السیرالیسین ) 

ادولف ھیلمر ومیلو 
 سالف سوسیك 

 شیكسسلوفاكیا

 انكلترا توماس فرھوك غازكیل  تحسینات جھاز لثقب االرض   1/6/1963 176 169
 ملكیة –سویسرا  والتر لویر  اطارات معدنیة لالبواب والشبابیك 4/6/1963 177 170

 المانیا 
طریقة لتحضیر ماء للشرب من میاه البحر او المیاه  4/6/1963 178 171

 المالحة 
 امریكا  فرجیل كلینفورد ولبافر 

 سیكلو ھكسیل یوریا الجدید وطرق –البنرت ولفوئیل  10/6/1963 180 172
 لصنعھا( صناعیة ) 

وردي وبیر ووالتر 
اوملر وھلمات ویبر 
 وجیر ھارد كورجر 

 

 المانیا

ھارولد فرودریك ولسون  طریقة مراقبة العشب الضار  11/6/1963 181 173
 ودوكال ھارولد 

 امریكا 

طریقة وضع غاز االثیلین تحت االشعاع والمنتوجات  13/6/1963 182 174
 الحاصلة بھا

جاك كروسما نجین 
وبرنارد سانكون وجین 

 كلود بتین –

 فرنسا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 امریكا  جون میشائیل كومباس  محقنة  20/6/1963 183 175
طریقة النتاج مركبات جدیدة من مواد الحاویة على  20/6/1963 184 176

 مركبات ومستحضرات للمحافظة على الفم واالسنان 
ساموئیل وایلد والفرید 

 شوھماشر 
 سویسرا

توماس نیكلن وباسل  بشان تحسینات تتعلق بعملیة الزالة الھایدروجین سلفاید  23/6/1963 185 177
 ھولمس ھوالند

 انكلترا 

طریقة مثبتة وغیر مثبتة كومة من الرمل وخصیصا حول  30/6/1963 186 178
 الثقب المثقوب 

اري مبركال  
وفرانسیكاس 

 وھندركایس میجز 

 ھولندا

179 187 6/7/1963 Process for continuous heat exchanging 
contact of afluid stream with solid 

 لورنس اولیفر شتاین 
ولیسلي ھاردیسون 
وانتوني كریكوري 

 لیكوس

 امریكا 

تحسینات في او فیما یتعلق في اجسام صمغ الصنوبر  9/7/1963 188 180
 االصطناعي واسالیب لصنع ھذه المواد 

 النمسا  اوسكار فرندیرھید 

 كامبلي –بیري -ماري  تحسینات في نقل الھایدروكاربون الخفیف 10/7/1963 189 181
  موریس روجرون –

  ملكیة امریكا –فرنسا 

 كامبلي –بیري -ماري  تحسینات في نقل الغاز الخفیف او الكاربون السائل الذائب  10/7/1963 190 182
  موریس روجرون –

  ملكیة امریكا –فرنسا 

الیونیل الكساندرا بیثون  تحسینات في او فیما یتعلق لصنع الزجاج المصفح  16/7/1963 191 183
بلكنتون وكینث بیكر 

 ستاف

 انكلترا 

طریقة لتحضیرامبسلین (ب) وطریقة لتحضیر العالج  20/7/1963 192 184
 الفني 

نورمان ھیوارد كرانت 
 وھارمن اوجین البورن 

 امریكا 

185 193 20/7/1963 Pre+vetion of filter plugging utiliging an 
improves  jet engine 

 امریكا  بیل متاسیك 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
جوھانیس مارینوس  طریقة استخالص النفط الخام من خزان ثان 28/8/1963 195 186

 دوموري 
 ھولندا 

 سوري  قره بت قوافیان  الوصف الفني لعصارة المماسح في البیوت والمكاتب  1/8/1963 196 187
 المانیا   ارثر فیشر  جھاز لتجمیع العناصر االنشائیة  8/8/1963 198 188
اناء من مادة بالستیكیة وطریقة صنع ھذا االناء وتركیب  19/8/1963 199 189

 جھاز تنفیذ طریقة الصنع المذكورة 
 سویسرا رودولف ھك 

 امریكا  مورتون رونالد میلمان  حزام معماري  مع لحام البناء الستعمال ذلك 20/8/1963 200 190
توماس نیكلن  وروي  تحسینات تتعلق بانتاج عوامل مساعدة   22/8/1963 201 191

 ولیامن 
 انكلترا

ھربرت كاجیل سكورت  طریقة لخزن الغاز الطبیعي الجل النقل  22/8/1963 202 192
وبیرنارد جوزیف 

 كالرك 

 امریكا 

تحسینات في مخازن الشفرات وحامالت مخازن الشفرات  24/8/1963 203 193
 ومجموعاتھا التي تؤلف شكل شریط لشفرات الحالقة 

 امریكا  وارن ایرفن نسن 

طریقة لعمل خوازیق  االساسات وھي مغطاة بطبقة  24/8/1963 204 194
 محیطة من المونة  

 المانیا  انك لوفیج مولر

 انكلترا  الیونیل الكساندر بیتون  تحسینات في او فیما یتعلق لصنع الزجاج المصفح 24/8/1963 205 195
دیفید كوردن لوكیس  و  تحسینات في اوتتعلق في صنع الزجاج المسطح  28/8/1963 206 196

 جون كراھام بانر 
 انكلترا 

اندرو ستیفن توفكفسك  طرق كیمیاویة ومنتوجاتھا 28/8/1963 207 197
وبول فرانك فایبر وارلي 

 ماي ھوفمان 

 امریبكا

جون جورج كادزس  طریقة تصفیة الفحم المائي الكثیف بواسطة القوة المائیة   1/9/1963 208 198
وولیام كارل ثیودور 

 كلین

 امریكا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 المانیا  ونفرید كروكنبرج   طریقة النتاج مادة قلقونیة ازو غیر قابلة للذوبان  7/9/1963 209 199
 المانیا  جوزیف بلوم جھاز للتنظیف  10/9/1963 210 200
 ایطالیا  نانزیو ماستروریلي  طریقة الستخراج اصماغ كاتیونیة  17/9/1963 211 201
  ملكیة انكلترا –امریكا  جون اس .ولیامون طریقة النتاج القشرة الخشبیة والمنتجات الناجمة عنھا  18/9/1963 212 202
تحسینات في اولھا عالقة بعملیة تقطیر المواد الكیمیاویة  18/9/1963 213 203

 في االلمنیوم 
ایثان الن ھولنكزھیدو 
ونورمان ولیام فرادنك 

 فیلبس 

 كندا 

ایثان الن ھولنكزھیدو  طریقة تبخیر المواد الكیمیاویة الثالثیة لاللمنیوم  18/9/1963 214 204
ونورمان ولیام فردریك 

 فیلبس

 كندا

 كندا   ھنري جیمس ھاوي  طریقة وجھاز الزالة المواد الصلبة من التیار الغازي  18/9/1963 215 205
تحسینات في في اولھا عالقة بعملیة تقطیر المواد   216 206

 الكیمیاویة في االلمنیوم 
 كندا فردریك ولیم ساوثھام

 كندا  فردریك ولیم ساوثھام  طریقة  وجھاز لتصفیة االلمنیوم  18/9/1963 217 207
 امریكا  ولیام فرنسیس افري  عملیة فصل  22/9/1963 218 208
ھاري لوفل سلیتس  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   22/9/1963 219 209

 ونورمان لورد وندلر 
 امریكا

 امریكا  جانوس كولو نیتش  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   22/9/1963 220 210
باسل جاسون  ھیوود  مشتقات بنزونتریك 22/9/1963 221 211

 وولیام جورج لیدز 
 انكلترا

فروط دواري الستخراج او استخالص المواد الكیمیاویة  22/9/1963 222 212
 الصلبة لفرن محوري 

 كندا  ولیام فراسر 
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
ونورمان ولیام فرادنك  طریقة لتبخیر المواد الكیمیاویة الثالثیة لاللمنیوم 22/9/1963 223 213

فیلبس و فریدریك ولیام 
 ساوثھام 

 كندا

 استرالیا یروس ادم فور سیث  مركبات ضد الدیدان  3/10/1963 224 214
انج فالدیمیر جاندرو  المحراث الراكب و الة زراعیة اخرى  6/10/1963 225 215

جوزیف سوسیك وجیري 
 سفیتك 

 جیكوسلوفاكیا

نیكوس بیتر سوریل  عجالت العربات  6/10/1963 226 216
 ستراوسفر

 انكلترا

 امریكا ریشارد ھنري اكنوفوس  مركب تنظیف  6/10/1963 227 217
 امریكا دیوي ھیل روبینس  طریقة لتحضیر الحنطة  17/10/1963 228 218
ایفون كاستون بیرون و  االسالیب الكیمیاویة  17/10/1963 229 219

ولي. سي جیني وجون 
 سي كود فري  

 امریكا

ایفون كاستون بیرون و  االسالیب الكیمیاویة  6/10/1963 230 220
ولي. سي جیني وجون 

 سي كود فري  

 امریكا

 امریكا جوناس مكاملیت  منتوجات و اسالیب لتنقیة الغازات  19/10/1963 231 221
 امریكا جریجارد ایم . مورفي  طریقة تصریف فحم الكوك في النفط السائل  22/10/1963 232 222
ادورد ولتر سترام و  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   22/10/1963 233 223

 روجر جیمس تل
 امریكا

دونالد فلوید راین ھولد  طریقة النتاج حوامض امینیة  22/10/1963 234 224
وجون جیمیرو ومایر 
سلیتز نیكور وتشنك 

 وبیلینفیلد امریكا 

 امریكا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
نورمان لورد وندلر و  تحضیرثنائي البینزوسایكلو ھییتین   22/10/1963 235 225

 دافید طوب 
 امریكا

 امریكا نورمان لورد وندلر طریقة لعمل ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   22/10/1963 236 226
 المانیا  انك . لودفیج مولر  اعمدة المدكات  22/10/1963 237 227
ادورد انجلھا ردت و  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   24/10/1963 238 228

 مارسیا الیزابیث كیرستي 
 امریكا 

تسوینك شیني و لویس  طرق لعمل حوامض عضویة ھالوجینیة  26/10/1963 239 229
 ھیستنكزساریت 

 امریكا

تسونك ینك سن  طریقة لعمل مركبات ضد االلتھابات  26/10/1963 240 230
 وجالرس الین ونتر 

 امریكا 

جانوس كولونیتش و  طریقة لتحضیر ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   27/10/1963 241 231
روجر جیمس تول 

 وافیري روزكي

 امریكا 

 امریكا ماكس تیشلر  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   27/10/1963 242 232
جانوس كولونیتش و  طریقة النتاج مشتقات  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   27/10/1963 243 233

 روجر جیمس تول
 امریكا

 امریكا ادورد لویس انجلھا ردت  طریقة النتاج  ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   27/10/1963 244 234
توماس بیال ویند ھولنر  تحضیر مركبات ستیرویدیة  27/10/1963 245 235

و ارثر الن بان نتشیت 
 وجول فرید

 امریكا

نورمان ولیام فردریك  تحسینات في او فیما یتعلق بطریقة اكتشاف االلمنیوم  29/10/1963 246 236
فیلبس و فردریك ولیم 

 ساوثھام

 كندا

 انكلترا صاموئیل ولكنتس  تحسینات في و متعلقة بدواء ستیرویدز 29/10/1963 247 237
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
روبرت اس سبرول و  طوربینات نوع فرانسیس و مضخات انتباذیة  7/11/1963 248 238

 لورینس ام . بوید 
 كندا

ماكس تشلیر و جون  طرق لتحضیر ثنائي البینزوسایكلو ھییتین   10/11/1963 249 239
مارتن جیمیردا و 

 جانوس كولون تیش 

 امریكا

ھربرن اج . كالرك  طریقة لفصل الماء من السوائل التي تحتوي على الماء 11/11/1963 250 240
وونكود درایف روكي 

 ریفر 

 امریكا 

جوھانیس ایفر ھاردوس  طریقة للسیطرة على عملیة استمرار طرق التقطیر  16/11/1963 251 241
 ربخسر روب 

 ھولندا 

رسي كرافورد بروكتور  بناء سقف الجل خزانات االرض  30/11/1963 252 242
 و ھنري فانیشتاین 

 امریكا 

 النمسا رودلف رینش  سبیكة من معدن الكروم المنخفض وطریقة لصنعھا  2/12/1963 253 243
میخائیل براتز وادموند  تخفیض تسرب العجاج في االبار  5/12/1963 254 244

 ھوبرت برویست 
 امریكا- ملكیة ھولندا 

طریقة لتصفیة الغازات الساخنھ الناتجة بواسطة االحتراق  10/12/1963 255 245
 الجزئي والحاویة على السخام والكاربونیل سلفاید 

ادریا نوس بیتروس بالي 
 وبیتر ریجنارد 

 ھولندا 

 فرنسا- ملكیة انكلترا جان فلوسار تحسینات في انتاج الخمائر  11/12/1963 256 246
 فرنسا- ملكیة انكلترا جاك دمیستر  تحسینات تخص معالجة زیت التزییت  11/12/1963 257 247
تحسینات تخص تحضیر وسیطا كیمیاویا ویستعمل لتصفیة  11/12/1963 258 248

 زیوت التزییت 
 فرنسا- ملكیة انكلترا جاك دمیستر

ھیروشي كاراكوشي و  االسالیب الكیمیاویة  17/12/1963 259 249
مازا نوري ایوكانیشي و 

 ھیروشي تسوكیورا

 یابان
 
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الة وطریقة لحمل اتصال طوري او اكثر اتصاال كبیرا  21/12/1963 260 250

 ببعضھما 
فریدریك وھانیس 

زویدروویك و ستیفن 
 مسنمردنك

 ھولندا

كریستیان جیرمن لویس  طریقة لصنع العناصر من االحجار المتكونھ  21/12/1963 261 251
 دورسیل 

 فرنسا

 فرنسا بییر بارانجر  منتوجات للمحافظھ على الجلود وطریقة الستحضارھا  21/12/1963 262 252
دونالد فلوید راینھولد  طریقة النتاج حوامض امینیة  28/12/1963 264 253

ومایرسلیتزنكروجون 
 مارتن جیمیروا  

 امریكا

تحسینات متعلقة او عائدة الى الوسیط الكیمیاوي وھدرجة  11/1/1964 265 254
 الھیدروكاربونات الغیر المشبعھ عند استعمال ھذا الوسیط 

كینیث ھوف الورن 
 وبیتر دیسموند ھولمس 

 انكلترا

تحسینات في او فیما یتعلق بطریقة تقطیر المتعدد للكشف  12/1/1964 266 255
 على االلمنیوم 

نورمان ولیام فردریك 
 فیلبس 

 كندا

بروف . درت. انج.  قضبان نجمیة الشكل مسننھ للكونكریت المسلح  19/1/1964 267 256
 انطون. بوكا 

 ایطالیا

ادورد لویس انكلھارت  بشان عملیات كیمیاویة  19/1/1964 268 257
ومارسیا الیزابیث 

كریستي وترو ویكتاون 
 رود كو یمار

 امریكا 

روبرت كارلیل وجورج  طرق و منتوجات كیمیاویة  30/1/1964 269 258
 مادیسون 

 امریكا

ریموند ارموند  طریقة راسیمانیریثین 11/1/1964 270 259
فایرستون  ودونالد 

فلویدرا نیھولد 
ومایرسلیتنرنكروجون 

 مارتن جیمیروا

 امریكا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة النتاج عامل فعال ضد مرض انتفاخ البطن كورت  9/2/1964 271 260

 النكر
 المانیا كورت النكر

ھارفي اي. مالوري و  ثقب السوائل وطرقھا  9/2/1964 272 261
 ولیس اي ھولمان 

 امریكا 

االرولي ھادن وھنري  طریقة ومعدات للحفر  22/2/1964 273 262
 الي بورن 

 امریكا

 امریكا جیمس الكسندركبلي  تركیب حفر االبار  22/2/1964 274 263
المركبات العشبیة وطریقة لمراقبة الحشائش غیر  22/2/1964 275 264

 المرغوبة في المحاصیل الزراعیة 
 امریكا دوكال ھارولد مكري 

المركبات العشبیة وطریقة لمراقبة الحشائش غیر  22/2/1964 276 265
 المرغوبة في المحاصیل الزراعیة

 امریكا دوكال ھارولد مكري 

  دونالد الفرید بینت  طریقة لمعالجة التربة  26/2/1964 278 266
 جي .فرانك ناس  طریقة لتحضیر مركبات ضد الزحار  26/2/1964 279 267

 وتسونك
 امریكا

تحسینات في حشوات لملحقات العناصر االنشائیة في  1/3/1964 280 268
 مسافة محدودة 

 المانیا  ارثر فیشر 

 بلجیكا  اوجین سمتس مواد جدیدة للبناء وطریقة لصنعھا  3/3/1964 281 269
 امریكا ارنست فرون بنتك تحسینات في الجرارات (تركترات ) او متعلقة بھا  3/3/1964 282 270
محلول للتجمید الجزئي على مرحلتین باستعمال مصفى  7/3/1964 283 271

 ثانوي لتنظیف المصفى االولي للكعك 
ونكوب كیرستید وھاورد 

 ھالكومب كروس 
 امریكا

ھاورد ھالكومب كروس  جھاز الجل التاثیر على میوعة السوائل  7/3/1964 284 272
 ونكوب كیرستید 

 امریكا

منتوجات وطرق البادة ومراقبة الخضار غیر المرغوب  7/3/1964 285 273
 فیھا 

ھین ال . كلوبنك 
 وھارفي ایم .لوكاس 

 امریكا
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
روبرت جون فلدمان و  عملیات كیمیاویة 8/3/1964 286 274

توماس جوزیف ھاسك و 
كالید ادوارد شوب و 
 اروبن دیفید بنكس 

 امریكا 

كوستاف ایر ھارت  طریقة لتحضیر مشتقات حامض االمیثان  المستبدل قاعدیا  11/3/1964 287 275
ووھینریش اوت 
 وارنست لندنر 

 المانیا 

كارل ستورم ووالتر   سولفامایدز الجدید ومستحضراتھ  –بنزین  11/3/1964 288 276
 وسیدل ورودي فیر 

 المانیا

ووالتر اومولر وھمات  البزنولفونیل اوریا والطریقة الستحضارھم  11/3/1964 289 277
ویبر ورودي 
 وبیروكارل ماث

 المانیا 

جون دیفید لوباس  طریقة والة لمناولة الغاز الطبیعي  12/3/1964 290 278
وموركان  شوان و 
كارول اوسبورن 
وموریس ادوارد 

بروكس و ایرفن ھنري 
لوتس و ھیوارد بیرنا  

 روستازلوف

 امریكا

 انكلترا  روبرت كلوفر  جاكسون  وسائط لختم خزانات  ارضیة  12/3/1964 291 279
 امریكا  دالتون ھاربر مارشال  طریقة محسنة النتاج الھیدروجین  22/3/1964 292 280
جو . سي.االروجون توم  مبید للحشرات  22/3/1964 293 281

 بیرسن 
 امریكا

تحسینات في ومتعلقة بتذویب جزء او اجزاء من مخلوط  23/3/1964 294 282
 الغازات 

 فرنسا موریس كریز 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
283 295 23/3/1964 Improved evaporative process  اسلفادور البرت

كوریري ومارسیل  جین 
 بول  بوكارت 

 امریكا 

 امریكا  رایموند ولسون الكتیو  طریقة البادة الحشائش المضرة  25/3/1964 296 284
تحسینات تخص الوسیط الكیمیاوي المتنوع وعملیات  29/3/1964 297 285

 متنوعة االستعمال لھذا الوسیط 
جیمس كف ھامبلیك و 
فرانك بریان كیربي 

 واالن ارثر یو 

 انكلترا 

مارفن بوشوك وجون  منتوجات وطرق لمشتقات كیمیاویة  6/4/1964 298 286
 كونواي واطس 

 امریكا 

فرانسیكاس ھندریكاس  طریقة لمعالجة اختراق الكتلة الجماعیة  6/4/1964 299 287
 ومارینوس فان 

 ھولندا 

فرانسیكاس ھندریكاس  طریقة لمعالجة اختراق الكتلة الجماعیة  6/4/1964 300 288
 ومارینوس فان

 ھولندا

 امریكا جاك نوربرت دیبالسكي روابط مائیة جیریة  9/4/1964 301 289
طریقة محسنھ للنفاذ في التربة من مستحلب جیري نفاذ  9/4/1964 302 290

 جدید
 امریكا جاك نوربرت دیبالسكي 

طریقة وجھاز لتسبیب موجات زلزالیة في االرض والجل  9/4/1964 303 291
 المسح الزلزالي 

جیسي ثیودور شیري 
 وكنیث ھارولد ووترز

 امریكا

طریقة و وسیلة لصناعة النابیب المطاطیة و االنابیب  9/4/1964 304 292
 المستحصل علیھا من ھذه الطریقة و الوسیلھ

 ایطالیا نمالوكو باسكیتي 

تحسینات بشان او فیما یتعلق بالشاشات المنحنیة المقوسھ  9/4/1964 305 293
 و طریقة صنعھا

 فرنسا جول ھوردیو 

العوامل الكیمیاویة ، اسالیب الجل احضار عامل جدید  9/4/1964 306 294
 مضاد للبكتیریا 

ھیربیرت ھوراسیوس 
 سلفیستیري 

 امریكا
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
جورج ریجارد بكیت و  جھاز مختص في سمع حفریات االبار  13/4/1964 307 295

 ادوارد جاكس كونك 
امریكا-كندا- ملكیة 

 ھولندا
واینكوب كیرزتید و  عزل محلول الشمع من خلیط الھایدرو كاربون  13/4/1964 308 296

 ھیوارد ھالكومب بروس 
 امریكا

 كندا  اونست ولیم دیونیك   طریقة للتصمیم مركبات خلیط لالمالح المذابة  15/4/1964 309 297
تحسینات في او فیما یتعلق بطرق تكریر التقطیر  15/4/1964 310 298

 السترجاع االلمنیوم 
 كندا جیمس بیتر جاك كیر 

تحسینات في او فیما یتعلق بالفوالذ او ما یماثلھ من  21/4/1964 311 299
الكونكریت المسلح للسقوف و القوالب للجدران او ما 

 یماثلھا من وحدات البناء من الكونكریت المسلح

اندریس فان شایندل 
 وكونثر شمیدت 

 المانیا

 امریكا ادوارد جون بسیك  طریقة وعامل مساعد الصالح الھایدرو كاربونات  27/4/1964 312 300
طریقة ادخال عامل معالج في تیار جاري و مواد كبسولیة  2/5/1964 313 301

 رقیقة لالستعمال في قتل ھذه الطریقة 
 امریكا بنجامین موسیسي 

بیتر دیسموند ھولمز و  تحسینات تخص التمویل والتفاعالت الھایدرو كاربونیة  2/5/1964 314 302
 الن ریشارد تورن ھل 

 انكلترا

 امریكا ثودوز لي سوو ركرینز  طرق و منتوجات كیمیاویة  3/5/1964 315 303
 امریكا جیمس كارلس كوارك طرق و منتوجات كیمیاویة 3/5/1964 316 304
305 321 21/5/1964 Water – solulele  tetracycline deruaties  and 

process for their manufacure 
جان تیزنك ویوھانس 
 ریھان  وجورج نایتز

 المانیا 

تحسینات بشان اقسام ربط لتثبیت السكك وتنظیمات  21/5/1964 322 306
 الستخدام ھكذا اقسام لتثبیت السكة 

 نرویج  بیر باندي رولنسن 

ولیم ادورد  كارلي وبیتر  طریقة لمنع الصدأ 25/5/1964 323 307
جیمس روبسن وتیرینس 

 شو 

 انكلترا 

 



 الجنسیة  اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
تحسین في طریقة تغییر (ھولیس) الرزوغیر ذلك من  25/5/1964 324 308

 الكاربوھیدرات ومنتوجاتھا 
 امریكا  دیفید جورج اولري 

 كندا  روبرت اس سبرول  ختم الھایدرولیك الطوربینیة  25/5/1964 325 309
فالستیمل بیزوسكا وجان  (الكلیج ) جھاز التعاشق 25/5/1964 326 310

 بایفرنیك
 جیكوسلوفاكیا

طریقة وجھاز تحلیل فورید لتحلیل وتجدید وجعل(التایم  25/5/1964 327 311
 فیز ) طبقا للقیاس ومتفقا بین االشارات  

ملفورد راي لي 
ودوكالس سیمور 

سالیفان وجورج دانیال 
ھارني وولیم ایریل نیل 

 دوتي

 امریكا 

كورنیلس بیریمر  طریقة لمعالجة التخلل الجزئي الذي یتكون تحت االرض  25/5/1964 328 312
وفرانسیسكوس 

ھندركوس میجز  
 ومارنیوس فان زانتن 

 ھولندا 

 المانیا  ارثر فیشر طریقة  الكلي السدادات  باالسمنت في البناء  26/5/1964 329 313
كالیف بیرسفورد   طریقة لقتل الحیوانات الالفقریة وتركیبات لذلك  26/5/1964 330 314

جالیس لویس وبانایوتس 
 نیكولوا مانیس 

  ملكیة ھولندا –انكلترا 

كالیف بیرسفورد   مسحوق سام یستعمل للحفاظ على الحیوانت الھالمیة  26/5/1964 331 315
جالیس لویس وتوماس 
ولیم تایسول جونز  
وولیم اندریس فان 

 كونكر 

  ملكیة ھولندا–انكلترا 
 

 
 
 
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
كورنیلس بیریمر  طریقة لمعالجة  اختراق الكتلة الجماعیة  26/5/1964 332 316

وفرانسیسكوس 
ھندركوس میجز  
 ومارنیوس فان زانتن

 ھولندا 

تحسینات في مایتعلق بوسائط لضبط السدادات للحیطان  26/5/1964 333 317
 البالستیكیة الصناعیة 

 

 المانیا  ارثر فیشر

 المانیا  ارثر فیشر الة ضبط لتثبیت البراغي في البناء  26/5/1964 334 318
تحسینات في او فیما یتعلق بالفوالذ او مایماثلھ من  26/5/1964 335 319

الكونكریت المسلح للسقوف وقوالب الجدران او مایماثلھا 
 من وحدات البناء من الكونكریت المسلح 

اندریس فان شایندل  
 وكونثر شمیوت 

 المانیا 

 انكلترا  ھیو ثارلس ھیبارد  تحسینات في الوعیة لحفظ السوائل  26/5/1964 336 320
 



 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت 
برترام ستانلي دبرنك ،ادف عالء  تحسینات في االوعیة لحفظ السوائل 26/5/1964 337 1

الدین بلدنبك ،كرینفورد،ذي 
 كاونتي اوف مدلسیكس

 انكلترا

2 
 

الوالیات المتحدة  جارلسي اوسكار ھوفر طرقة لتحلیة زیت الھایدروكاربون 26/5/1964 338
 االمریكیة

3 340 
 

6/6/1964 Method of preparing amidines and 
composition containing same 

مورتون ھارفینست وریشارد 
 بالتزلي 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 المانیا ارثر فیشر الة لظبط تثبیت البراغي في البناء 6/6/1964 341 4
 یاباني ھیروشي ھیراتا طریقة النشاء خزانات  9/6/1964 343 5
 یاباني ھیروشي ھیراتا ، شیكیروتاناكا وسائط لغلق االغطیة الطافیة 9/6/1964 344 6
 انكلترا بیتر توماس وایت  تحسینات تخص ھدرجة الھایدروكاربونات النفطیة 15/6/1964 346 7
دیفید بریكینریج بروس ھاورد  تحسینات خاصة بجھاز تحویل الحرارة 15/6/1964 347 8

بفري وجیمس ولیم جونسون 
ومیشیل لین وبرنسي براس 

لیمسون ودیموند جارلسي فوربي 
 برات وبول كنیون ولیمسون

 انكلترا

 المجر ادم جوھاز وجونز كونكولي  مكابس لترشیح لفصل الجوامد من السوائل 15/6/1964 348 9
 

ھارولد تریفور استلي والفرید  ترتیبات خاصة لربط قضبان سكك الحدید 15/6/1964 349 10
 التاید ویبر رجونز 

 انكلترا

اسالیب الجل تاخیر ترسبات البرافین في اوعیة  21/6/1964 350 11
 النفط

الوالیات المتحدة  جوزیف ودد واردكیل
 االمریكیة

طریقة میكانیكیة بحتة لتحضیر المعادن الفلزیة او  21/6/1964 351 12
المسلحة النشاءات التي تتطلب االسمدة  

 
 
 

جیساس اریباس دي میكیل 
 
 
 

 اسبانیا

 
 



 

 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الة كھربائیة مختصة بعلم البصر لتسجیل الكمیات  27/6/1974 352 13

 الطبیعیة المتغیرة
 ایطالیا لوسیانو موریتو 

الوالیات المتحدة  ویلیام جي و ودمانسي لین  اسالیب الجل احضارعامل جدید مضاد للبكتریا  4/7/1964 353 14
 االمریكیة

اسالیب الجل احضار عوامل جدیدة مضادة  4/7/1964 354 15
 للبكتریا 

الوالیات المتحدة  ویلیام جي  و  ودمانسي فایتفیل 
 االمریكیة 

اسالیب الجل احضار عوامل جدیدة مضادة  4/7/1964 355 16
 للبكتریا

دیفید اورن جونسون ، جارلسي 
 انتوني بانیتا 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

محرك دافع لجھاز تطھیر القنوات ومجاري  12/7/1964 365 17
المنشات الصناعیة  

 

 سویسرا البرتو جوھان راینھارت 

الوالیات المتحدة  ارون جوزیف كوھز  طریقة وجھاز لمعالجة الطین الخام  12/7/1964 366 18
 االمریكیة

مشتقات جدیدة من بین (ھایدروكسیتیل ) بیریراین  12/7/1964 367 19
 دیكاربامات والطریقة لصنع ھذه المواد

 یاباني میشیرو اینوتي

تحسینات في اوفیما یتعلق باالت لربط االجسام  25/7/1964 369  20
 على الجدران 

 المانیا ارثر فیشر 

الوالیات المتحدة  سیسیل وسلي ھاتشر  ماكنة لقطع اخادید ثابتة العمق في الرصف 28/7/1964 370 21
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  اروین اس كرایت  الة لحمل وتفریغ البواخر في ساحل البحر الفائض 4/8/1964 373 22
 االمریكیة

د.جورج دورنر   طریقة لصناعة كبریتات الكافور العالجیة الفعالة  11/8/1964 374 23
 
 

 المانیا

 
 



 

 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
رافعة لمقدمة السفن على االخص رافعة خفافھ مع  11/8/1964 375 24

 اوزان 
جانوس بانسوفي ،كیوركي لبكو 

فكس، جوزیف بولدوك 
 

 بودابست 

صمام للغلق والضبط خاص الوعیة الغازات  11/8/1964 376 25
 السائلة 

 الدانیمارك فربدرینھولدت اندرسن 
 

باسیل جاسون ھیوود ، ولیم  مركبات لقتل االعشاب 15/8/1964 377 26
جورج لیدز 

 

 انكلتره

فریدریك شانر  طریقة وجھاز الطفاء لھیب الحریق 15/8/1964 378 27
 

 فرنسا

جیمس بایرون لوفیل ، رونالد ولیم  كبریت یحتوي على فوسفات عضویة  24/8/1964 379 28
بیر 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

البیرت ابوھالنت   قتل االعشاب وطرق استعمالھا 24/8/1964 380 29
 

 اندیانا

كرانفیل بروس كالني ،ولیم ان  مركبات ضد المكروبات 24/8/1964 381 30
كافون  

 

 اندیانا

جیرالد باري ستیلیت   تحسینات في اوفیما یتعلق باجھزة لتدریس العلم 31/8/1964 382 31
 

 انكلتره

الوالیات المتحدة  مارسیلیا الیزابیث كریستي طرق تحضیر مشتقات ثنائي البنزوسایكلوھبتین  2/9/1964 383 32
 االمریكیة

طرق لتحضیر خمسة انواع متبادلة من حوامض  2/9/1964 384 33
 اندولیل 

الوالیات المتحدة  تانك یانك شین 
االمریكیة 

 

 
 



 

 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الوالیات المتحدة  كوینتیني فرانسیس سوبر مركبات عشبیة وتركیباتھا وطریقة تحضیرھا  6/9/1964 385 34

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  جیمس رودلت ستروتك طریقة مركبة لمعالجة المقطرات الھیدروكاربونیة  10/9/1964 386 35

االمریكیة ملكیتھا 
یونیفرسال اویل 

برودكتس كومباني 
 

انكلتره ،ملكیتھا شركة  جون كامیرون وجون سكارنل  تحسینات تتعلق بتحصین المواد  10/9/1964 387 36
ذي ویلكام فاوندیشن 

 لیمتد
طریقة وجھاز لفصل النفط الخام الى حاالتھ  23/9/1964 388 37

 النقطیة
انكلتره، ملكیتھا شركة  میشیل ولیم بیلي

النفط البریطانیة 
 المحدودة

 
ھارولد فردریك ، دوكال ھارولد  قاتل االعشاب 27/9/1964 389 38

 ماك
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة 
الوالیات المتحدة  جون نورمن دیو، ولیام الترمارتن  طریقة لتدبیر احتراق كلي  390 39

 االمریكیة
السوید ، ملكیتھا  ایك براندت –بنكت  تحسینات تتعلق في انابیب محوریة متحركة  391 40

امودكو انترنشنال 
 لیمیتد

اسالیب كیمیاویة . اسالیب الجل احضار عامل  4/10/1964 392 41
 جدید مضاد للبكتریا 

تاكایوكي نیتوكمباوي ، 
سوزوموناكاكا  

 
 

 الیابان 

 
 



 

 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
42 393 4/10/1964 Agents for combating undesirable 

plant growth 
د.ارنست جاكوبي ، د. دیترش 
اردمان ، د. سیجمند لوست 

وجوھارد شناید ، د. جنر مور 
  

 المانیا

الوالیات المتحدة  نویس دارلنك سمیث  جھاز لمعالجة اختراق الكتلة الجماعیة  4/10/1964 394 43
االمریكیة ، ملكیتھا 
 شیل انترنشنال ھولنده

ارثر فیشر  سداد جداري مع اجسام بالستیكیة  8/10/1964 395 45
 

 المانیا

بریان رالسون  جھاز وطریقة لقیاس ضغط الغازات 18/10/1964 396 46
 

 كندا

ھیلموث ویبر، والتر اوفلر ،  بنزونولفونیل یوریا وطریقة تحضیرھا 18/10/1964 397 47
 رودي ویر ، كارل موث 

 المانیا

48 398 19/10/1964 Steroids hydroxyl pregnanes ایطالیا د. بیترودي  روجیر ، كارلوفراي 
49 399 19/10/1964 Hydroxyl pregnanes and their sters  د. بترودي روجیر، جیان

 انتونیودي 
 ایطالیا

50 400 20/10/1964 Steroids melhylh hydroxyl pregnanes  ایطالیا د. بیترودي روجیر ، كارلوفراي 
ھلموت ویر ،رودي ویر ، كارل  نبزنو لفوتیل وطریقة لتحضیرھا  27/10/1964 401 51

 موت ، میلكس ھلموت شیمدت 
 تاونس 

 
 

انتوني جورج كوبل ، جون  تحسینات تخص تحضیر الوسائط الكیمیاویھ  31/10/1964 403 52
 نورمان ھارستاب 

انكلتره ملكیتھا شركھ 
 النفط البریطانیھ 

روبرت انعفوسو   جھاز للتنعیش  5/11/1964 404   54
 
 

فرنسا  
 

 
 



 

 

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
استرالیا   ولستان كاروانھ  تحسینات في ماكینات حفر االرض  7/11/1964 405 55

 
 

تحسینات تعود الى تناسب تركیب ھیدروكاربونات   10/11/1964  406   56
 البارافیر 

اربیرتوماس وایت ،دافیر كیكس 
 نایتس 

انكلتره ملكیتھا شركھ 
النفط البریطانیھ 

  
كارل فرانكلتي ، دریشارد لوز  طریقھ عزل حرارة الغازات الواطئھ  1964/ 11/ 12  407 57

 افري 
الوالیات المتحدة 

االمریكیة ، ملكیتھاالى 
 كونج انترنیشنال 

سیمورس  شومان وادوین تي النیك ومیشیل  س   1964/ 11/ 15 408 58
 الھدرجھ المعلقھ 252جیرفیناك في ص ب رقم 

 للبقاباالثقیلھ 

سیمورس سومان وادوین ، میشیل 
سي جیرفیناك ، روس ھل 

 برنسیون 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  نورمان جورج ھولدمستوك  السیلكات المتعددة واستعمالھا  15/11/1964 409 59
 االمریكیة

تحسینات في اوذات عالقھ باستخالص   16/11/1964  410 60
 الھایدروكاربون من مركبات باطن االرض 

جون نورمان دیووجون دونالد ، 
 ولیام الترمایتن 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

بول سمیدت ، ماكس ویلیھلم ،  طریقھ لصنع مركبات جدیده كییونولین  1964/ 11/ 12 411 61
كورت ایجنبر جر ، ادوارد 

 شوماخر 

سویسر ،ملكیتھا الى 
 سیبا لیمتد 

 المانیا  ادكار سیكل ، كاالوس ساسا  مواد التلوین الجدیده وطرق لفھا واستعمالھا  24/11/1964 412 62
طریقھ لتثبیت البولیولینسین وعامل مساعد جدید   1/12/1964 413 63

 للتثبیت 
 فرنسا  البرت مارس ، ارنست بلوشیر 

 
 



 

 
 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

64 
 
 
 

طریقھ وجھاز لتحسین التماسك مابین انبوب البتر  1/12/1964 414
 واالسمنت 

جیمس بینجامان سكوت ،ھاري 
 البرت وال 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة 

دیفد ادریان لویس ، وفكتور  اطعمھ الطبخ السریع  1/12/1964 415 65
ماركس لویس ،جون موسیلي 

 لویس 

 استرالیا 

طریقھ الحصول على قیاس اعاقھ بأستعمال  1/12/1964 416 66
 االسالیب الزلزالیھ

الوالیات المتحدة   ملفورد ري لي ، وبیللي جوھیت 
 االمریكیة

فكتور اوكعوست براونوات ،  طریقھ تكسیر مركبات السمنت المتمرد  2/12/1964 417 67
اكیلیز ركوردن ، نورمان ولیم 

 فریددین فیلییس 

 كندا 

68 418 9/12 /1964  Agglomeration process for malaeing  بلجیكا ، ملكیتھا الى  ارنوید اس زولد
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  ولیام ایرل دوني  طریقھ تولید نماذج اشارات زلزالیھ   15/12/1964 419 69

 االمریكیة
ھلموت ایفر، رودي ویر، كارل  طریقھ لصنع بنزوتولكونیل یوریا  17/12/1964 420  70

 موث، فیلكس ھلموت 
 المانیا

 المانیا والتر یسدل ، كارل شتوم  طریقة تحضیر حوامض سلفامین - انترانیلك 19/12/1964 421 71
 فرنسا فریدي فلوري  تثبیت البترول الخام 21/12/1964 422 72
ھارولد اتي كوبري ، روبرت  - امینولشدید الصالبة1طریقة الستحضار  21/12/1964 423 72

لوري براون ، جاك اوستن ، 
جیمس جارل كور 

 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 المانیا ارثر فیشر   سداد جداري على شكل انبوبي  21/12/1964 424 73
 المانیا  كارل شتورم ، والتر سیدل ، رودي ویر  انترانیلك –طریقة لتحضیر حوامض السلفامیل  24/12/1964 425 74
بیرنالد جارلس اللیبون ، ادموند دافید ، روبن  طریقة لمعالجة الدھون النفطیة الخام  29/12/1964 426 75

 جوزیف ، ناریین سین جوبتا
 انكلتره

 انكلتره جون جلبرت ھال ، برنیین ادموند جودال  معالجة دھون الوقود النفطیة  29/12/1964 427 76
د. كارل سمیكل و د. ھنیرنج بالوتز ، كارل  طریقة لصناعة مع ، مع - كلوروبروبیونیتریل 4/1/1965 428 77

 ماركس
 المانیا

 المانیا ارثر فیشر  دسر بالستیكیة مع آلة لغلق المضادة لاللتواء 27/1/1965 430 78
الھ لحفر االطیان المتغیرة لجعلھا مالئمة  30/1/1965 431 79

 لتسمیت وربط آبار النفط والغاز
ھارثي توماس، بول بیرلوتس ، جیمس 

 توماس 
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
تحسینات في االسلوب لتصفیة الكیمیاویة للغاز  30/1/1965 432 80

 الطبیعي الخام بواسطة اساس امیني
 فرنسا روجر كارلود 

اسلوب الجل ازالة الریحة للھیدروكاربون  30/1/1965 433 81
 السائلة وخاصة البوتان التجاري

 فرنسا جورجس مولینیت 

 فرنسا جلبرت روجر ایفانو طریقة كیمیاویة لتنظیم الجھاز االوتامتیكي  30/1/1965 434 82
عامل مساعد جدید العادة مركبات الكبریت  30/1/1965 435 83

الغازیة الموجودة على قیاس قلیل في فضالت 
الغازات والدخان والماء لتحول الى 

الھایدرورایت السلفوریك وطریقة التي تستعمل 
 فیھا العامل المساعد 

 فرنسا ریني تیرمننت 

بنجامین موسبي ، مایلیز روند ولف ، بول  طریقة لحمایة سطح المعادن من التاكل  1/2/1965 436 84
لیونارد دیبرو، بابرن ادوارد 

 
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

والتر اومولر ، جیرھارد كورج ، ھلموت  طریقة لتحضیر بنزینسلفونیل سیمیكاربازایدز 1/2/1965 437 85
 ویفر 

 المانیا

 المانیا ارثر فیشر دسره مغلقة بمخروط  1/2/1965 438 
 

طریقة استرداد مركبات الكبریت الغازیة  1/2/1965 439 87
الموجودة على مقیاس قلیل في فضالت الغازات 

 والدھون

ریني جین بیري ، جین سولیناك ، جورجس 
 مولنت 

 فرنسا

كارل موث ، جیرھارد كورجر، والتر  طریقة لتحضیر بنزنیسلفونیل سیمیالربازایدز 1/2/1965 440 88
 اومولر 

 المانیا الغربیة 

لصنع مركبات مجھولة في جھاز تقطیر  1/2/1965 441 89
 االلمنیوم المتمدد المستمر

 كندا  نورمال ولیام ، فردریك ولیام ساوتھام
الملكیة تحولت الى 

الومنیوم 
 البوراتوریزلیمتد

90 442 1/2/1965 Agents de lute contre les organisms 
muisibles 

دیتردوم اوتلنجرشتراسھ ، ھانس اكجي ، 
 بویملیھوفشتراسھ ، لودفیك ایبنر

 سویسره

الوالیات المتحدة  ریشارد ھنري اوكنیفوس مركب للغسیل 1/2/1965 443 91
 االمرییكیة

الوالیات المتحدة  بول تي داي الصغیر  اسلوب البناء واجزاء ذلك 1/2/1965 444 92
 االمرییكیة

الوالیات المتحدة  االردلي ھادن ، ھانري انى بوون طریقة ومعدات للحفر 7/2/1965 445 93
االمرییكیة 

 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

فرنسا ،الملكیة  جارلس جان ببیرلیبر، سانت حنخییف دي بوا  عربة رافعة وناقلة  7/2/1965 446 94
حولت ادمنیستر 

 اتورتراست
 كندا انتوني منیال ، ثورن ھل حاجزعازل لبناء مشید من القوالب 17/2/1965 447 95
 فرنسا جاك دامیستھ ، بوي بوستال تحسینات تخص ھدرجة الشمع  17/12/1965 448 96
 فرنسا جاك دامیستھ ، بوي بوستال تحسینات تخص ھدرجة الشمع 17/2/1965 449 97
 فرنسا جاك دامیستھ ، بوي بوستال تحسینات تخص ھدرجة الشمع 17/2/1965 450 98
 فرنسا جین ساھورس  Xجھاز مقیاس الكبریت بواسطة اشعة  15/2/1965 451 99
طریقة استرداد مركبات الكبریت الغازیة  15/2/1965 452 100

الموجودة على مقیاس قلیل في فضالت الغازات 
 والدھان

ریتیجین بیري ، جین سورلیناك ، جورجیس 
 مولنت ، ریتي ترمنت

 فرنسا

الوالیات المتحدة  ملتون اوشور  طریقة وجھاز لعمل قضبان المصفاة  15/2/1965 453 101
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ملتون اوشور  جھاز لصنع ورصف راس المصفاه  15/2/1965 454 102
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ملتون اوشور  جھاز لرصف راس المصفاه 15/2/1965 455 103
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ملتون اوشور  ماكنة لصنع راس المصفاه 15/2/1965 456 104
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ملتون اوشور  جھاز للف 15/2/1965 457 105
 االمریكیة

ارثر فیشر  سداد جداري 15/2/1965 458 106
 
 

 المانیا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  لورین جي ، تولسا جھاز للبحث عن الزالزل 15/2/1965 459 107
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  بنجامین آربریت مركب للتنظیف 28/2/1965 460 108
 االمریكیة

 الوالیات المتحدة  ولھم وینر طرق النتاج مركبات الھیتروسیكلیك 28/2/1965 461 109
110 
 

الوالیات المتحدة  جون نورمان دیو، فیلیب وارن رید  طریقة المضمر الممزوج 28/2/1965 462
 االمریكیة

 انكلترا ھاري بوجر، ولیم جیمس اولد  وحدات للبناء واستعماالتھا 28/2/1965 463 111
 المانیا ارثر فیشر سداد جداري على شكل انبوبي 4/3/1965 464 112
 الوالیات المتحدة ھارولد بیرنارد كوھن  وسائط ایصال داخلیة لالواني 4/3/1965 465 113
دولف ھاجادورن ، روث ھردت ،  سیمیكاربازایدبنزین- سلوفنیل جدید 4/3/1965 466 114

 والتراومولر، ریناتا اشلیز
 المانیا

الوالیات المتحدة  روبیرن اي ، كارلتون ارجو نسون طریقة الجل تعیین عدم التجانس في الخزانات 4/3/1965 467 115
 االمریكیة

فرنسا ، الملكیة  بول بنجامین فیدال ماكنة خیاطة وطریقتھا  7/3/1965 468 116
تحولت روكما 

 اشتالت
 فرنسا اندریا جرمین الفونس ، بیر فكتورجین طریقة لفصل الكبریت الحاوي على الغاز 7/3/1965 469 117
طریقة لتحضیر مركبات ھیتروسیكلیكز جدیدة ،  7/3/1965 470 118

- 2-2 ذیوزولیل-– نیترو 5-1اخرى في 
  تیترا ھایدو امیدازول–اوكسو 

بول شیمدت  ذیر ویل ماكس كورث 
 ایشنبیرجر 

 سویسرا

والترامولر ، ھلموت ویبر، رودي ویر ،   یوریا وطریقة لتحضیرھا–بنزنیسلفونیل  7/3/1965 471 119
كارل موث ، ولھم بشكھ 

 

 المانیا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  راسل لومیس سبیري سوائل التثقیب 3/3/1965 472 120
 االمریكیة

عوامل للسیطرة على النمو غیر المرغوب فیھ  16/3/1965 473 121
 في االشجار 

بول راف ملودفیك شوستر، ادولف فشر، 
 كونثر شویرر، كوستاف ستانیبرون 

 المانیا

جھاز وماكنة الستمرار حفظ التماس او زینة  28/3/1965 474 122
 الغالف الخارجي

فرنسا ، الملكیة  بول بنجامین فیدال 
تحولت الى روكما 

 انشتالت 
فرنسا، ملكیتھا  بول بنجامین فیدال جھاز لربط الصفائح سویھ او ماشابھ ذلك  28/3/1965 475 123

تحولت الى روكما 
 انشتالت 

طریقة للتخلص من االعشاب وجھاز لتحضیر  4/4/1965 479 124
 ذلك

الوالیات المتحدة  كوینتیني فرانسیس سوبر
 االمریكیة

كارل مون ، والتر اومولر ، رودي ویر ،   یوریا وطریقة لتحضیرھما –بنزبنسلفونیل  4/4/1965 480 125
 ھلموت ویبر، فیلكس ھلموت شمدت 

 المانیا 

الوالیات المتحدة  الوورث ریشارد فیتسك جھاز وطریقة لتحلیل الصور الملونة  4/4/1965 481 126
 االمریكیة

تحسینات في انتاج مساحیق مختصة باالجسام  4/4/1965 482 127
 العضویة 

 انكلترا ھاري تاكون اوفینشو ، نورمان ویستتكر 

طریقة وجھاز الختبار ثقوب جدران االبار ذات  4/4/1965 483 128
 سطوح مستویة 

 فرنسا لویس ھنري 

الوالیات المتحدة  ملتون اوستور، كونكتیكان  ماكنة ذات قضیب مشترك  4/4/1965 484 129
االمریكیة 

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

مواد تلوین جدیدة واالسالیب الجل صنعھا  18/4/1965 485 130
 واستعمالھا

ادجار سیجل ، لیفركوسین ، كالوس ساسا ، 
  ستامھایم –كولي 

 المانیا

جدار مدرج یستعمل للسوائل الغازیة المخزونة  18/4/1965 486 131
 في االرض 

الوالیات المتحدة  فردریك جیمس سانجر، ھانوفر، نیوھامبشایر
االمریكیة، ملكیتھا 
انتقلت الى كونج 
انترنیشنال مبشبن 

 لیمتد
 المانیا  كارل شتورم ، والتر سیدیل ، بارك سودن  طریقة لتحضیر حوامض سلفامیالنترانیلك  18/4/1965 487 132
 المانیا ارثرفیشر، فرویدفشتاد عناصر الربط  25/4/1965 488 133
 المانیا ارثرفیشر دسره بالستیكیة  25/4/1965 489 134
الوالیات المتحدة  مارتن جین بیسي منتج اشارات زلزالیھ قابلة للحمل  23/4/1980 490 135

 االمریكیة
- انتاج 17 دیول / – 17/ 3 –- ایسترین 4 2/5/1965 491 136

 استیعاضي واستیراتھا / ومنتوجاتھا
الوالیات المتحدة  فرانك بي . كولتون 

 االمریكیة
 

طریقة الختیار خاصیة خاصیة المكونات  2/5/1965 492 137
 المكھربة المخترقة للتجاویف المثقوبة 

ھولندا ، ملكیتھا  جوھانیس فیلبیوس بولي
حولت الى ستیل 
 انترنیشنال ریسرج

ھالدورتوبسي ، جیراردثارو ، كي فراید  طریقة وجھاز للحصول على حامض الكبریتیك  2/5/1965 493 138
 نیلوند فییدییك 

 فرنسا

ازالة الكبریت من النفط بواسطة االلكاالي  2/5/1965 494 139
 وثنائي الكیل اوكسید الكبریت 

الوالیات المتحدة  جارلس اوسكار ھوفر
االمریكیة 

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 –ثنائي خلالنیالیدات في موقع نایتروجین  5/5/1965 495 140
 نایتروجین عشبي

الوالیات المتحدة  جون فرانك بولوین امبسوري
 االمریكیة

 ھالوجینو –فورمایل في موقع نایتروجین  5/5/1965 496 141
 )أخلالتیالیدات في موقع (

الوالیات المتحدة  جون فرانك اولن 
 االمریكیة

تحسینات فیما یخص طریقة تكریر الدھن  5/5/1965 497 142
 الثانوي 

لیوناردجون ویكنھوس ، والتر بارمور فولتن 
 ، جونیر 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  جون فرانك اولن ، فیلیب كیرتس ھام  موقع (نایترو) ھالوجینو خللالنیالیدات عشبیة  5/5/1965 498 143
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ھرمان بریشنیدر، ولھم رختر  سلفونامیدات مبتكرة وطریقة لصناعتھا  6/5/1965 499 144
االمریكیة ، ملكیتھا 
 تحولت الى سویسرا 

طریقة الجل ازالة الكبریت من الغازات  6/5/1965 500 145
 الصناعیة 

 فرنسا باتریك دي البوونیر

الوالیات المتحدة  كینیث رالف ویلسون ، كینیث لي . ھیل  قاتل الحشائش واالعشاب الجدید  10/5/1965 501 146
 االمریكیة

- نتروتیان ولیل- 5طریقة النتاج  10/5/1965 502 147
 اوكسودایزاسیكلوالكانیس

بول شمیدت ، ماكس ولھلم ، الشویل 
 فایھیرھوفشتراسھ ، كورت اینجنبرجرفي 

 سویسرا

 الوالیات المتحدة جون فرانك اولن  عشبیات  10/5/1965 503 148
الوالیات المتحدة  جون فرانك اولن  نیتروجینو میثاینات ومشتقاتھا  10/5/1965 504 149

 االمریكیة
تحسینات في ومتعلقة بمساند السكك الحدیدیة  13/5/1965 505 150

 المقاومة للضغط 
جون البیرت مارتین  

 
 
 

 انكلترا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

- نتروثیازولیل- 5طریقة النتاج  13/5/1965 506 151
 دیكسودایزاسیكلوالكانیس

ابلول شیمدت ، ماكس ولھلم ، كورت 
 ایجنبرجر ، ارست سوري 

 سویسرا

طریقة لتحضیر مشتقات الیوریا النافعة وعلى  16/5/1965 507 152
 االخص التي تكافح االعشاب الضارة 

 سویسرا ھنري مارتیني ، ھانزایبي ، لدویك ابنر

ھنري جیمس ھوي ، توماس بارینت رینس ،  جھاز الزالة الصدأ من المعادن المنصھرة  18/5/1965 508 153
 براین رابسون ، فردریك ولیم ساؤثام 

 كندا

 فرنسا اتین موریس شلومبرنر جھاز الرش  19/5/1965 509 154
 المانیا كونتر شویرر ، ارولف تایدلر ، ادولف فشر  مزیج للتطھیر من االعشاب  19/5/1965 510 155
الوالیات المتحدة  جیمس جارلس كویر  مركبات وطرق كیمیاویة  25/5/1965 511 156

 االمریكیة
انھیار جزئي في البناء وخاصة العناصر  25/5/1965 512 157

 المستعملة فیھا 
جین جوزیف ایثركرسارد ، مارسیل جي 

 ایثركرسارد 
بلجیكا ، تحولت 

 الملكیة الى سویسرا
 فرنسا  روجوموریل  الكاربون االسود  30/5/1965 513 158
رابطات مغناطیسیة مع الة الضبط الماء  8/6/1965 515 159

للسقوف العائمة مع خزان ھیدروكاربور 
 المتبخر مع مكبس لمقیاس الغاز الجاف 

 فرنسا موریس میرسیر

الوالیات المتحدة  اورین ولیام فشبین  شلفھ حالقة وطریقة صنعھا  8/6/1965 516 160
 االمریكیة

اسفاتو بلوك، فالدیمیر ماكارل،  اولدریج  طریقة واسلوب معالجة المواد الحیة في السوائل  9/6/1965 517 161
 دراكا، فرریناند،لوبومیر

 جیكوسلوفاكیا

 انكلترا جورج الكساندر ستیوارت  طریقة تحضیر مستحضرات االنسولین 12/6/1965 518 162
ھربرت كارل والذر،دیفید البرت ،دیري دبن  طریقة لتماسك المواد تماسك الثقوب  13/6/1965 519 163

 سبارلن
الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  ایرفن ریش،جون ارسكتي، مسخنة اواني تصریف وغف االیروسول 13/6/1965 520 164
 االمریكیة

طریقة الختزال الكبریت وتحلیة الزیوت  16/6/1965 521 165
 الھایدروكاربونیة

الوالیات المتحدة  جارلس اوسكار،اوف كوریس كریستي 
 االمریكیة

روبرت بایرون،وارن الفریدكنا ،درایف  العوامل المعقدة  5/7/1965 522 166
 باتون روج 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طریقة السترجاع ثانوي بواسطة زیادة كثافة  13/7/1965 523 167
 السوائل 

الوالیات المتحدة  بوك جو میلر 
 االمریكیة

 انكلترا بیركوكویت  تحسینات في وفیما یتعلق بصناعة االنسجة  13/7/1965 524 168
 سویسرا ھانس ،د.الفرید كریجر،انجلوسیوتو ماكوالت تحوي على انسجة اصطناعیة مغذیة  13/7/1965 525 169
الوالیات المتحدة  ریجاردل.والتوت،كینت سكویر منتوجات وطرق كیمیاویة  13/7/1965 526 170

 االمریكیة
طریقة ووسائط لربط السفن بالعوامات  13/7/1965 527 171

 وخصوصا عوامات الحمل 
 ھولندا  جان بیربوم،روتردام ذي فیندالندز،بیتركوبنل 

الوالیات المتحدة  ولیام ھاري مین مسح زلزالي 13/7/1965 528 172
 االمریكیة

رودي ویر،والتراومولر ،ھیلموت ویبر،كارل  یوریا وطریقة لتحضیرھا –بفینزونسلفونیل  19/7/1965 529 173
 موث،روث ھیروت 

 المانیا

تذویب الغاز وتبخیر بالضغط وتدویر تمدد  19/7/1965 530 174
 الغاز 

الوالیات المتحدة  جاكسون اوین كار
االمریكیة ،الملكیة 
تحولت الى كونج 
انترنشنال لیمیتد 

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  جاكسون اوین كار سلسلة دوارة محسنة الجل تذویب الغاز  19/7/1965 531 175
االمریكیة ،الملكیة 
تحولت الى كونج 
 انترنشنال لیمیتد

176 532 19/7/1965 Detergent composition  الوالیات المتحدة  فرنسیس ال دیل
 االمریكیة

تحسینات تتعلق بافالم الصور المتحركة ذات  20/7/1965 533 177
 نصف قیاس وطریقة تصویرھا وعرضھا 

 الیابان شیكبد بوشیدا 

 كندا نورمان ستانلي فیرین،راسل كالرنس طریقة لتعلیب االرز  20/7/1965 534 178
 فرنسا جورجس بینرونسكي ،روبرت بیرس جھاز الجل خلیط السوائل  20/7/1965 535 179
 فرنسا روبرت الكروكس،جین بول  تركیب مضاد للتوازن 25/7/1965 536 180
فرنسا،الملكیة  بول فانیل  صنع الثیداثیرز في مراجل غازیة 25/7/1965 537 181

حولت الى فاربي 
 فابركي 

طریقة الجل اعطاء الجرعة بصورة مستمرة  25/7/1965 538 182
 لتركیبات الكبریت في ھایدروكاربورغازي

 جاكس موریس  -۱
 برناردبییروت -۲
 سرناردبنلدكنید -۳
 كولیت  ددلوت -٤

 

 فرنسا

فرنسا  برنارد بفلوكفیلدو،ارتیس بیرنز جھاز خاص الشعال النار  25/7/1965 539 183
 
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 نیكوالس ھفوستوف معالجة الغاز المتحرك بالسوائل  25/7/1965 540 184
 لویز كرولیت
 میشیل كومت
 جیراردثارو

 فرنسا
 
 

 
 

وعاء طویل یتحمل الضغط مركب على ظھر  26/7/1965 541 185
 سفینة 

 -ھارولد بیرنارد كوھن1
 -موركان شوان2

 - ھارولد لي كوك الصغیر3
 -ھربرت جامبل سكورد4

 -اوشناین ارفیسین5

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة،انكلترا

 ،النرویج

رباط قابل للتمدد واالنبساط الجل االستعمال  26/7/1965 542 186
 عند صنع اشرطة الساعات مواد حلي مشابھة 

الوالیات المتحدة  واالس فرانك فانوفیر
 االمریكیة

 انكلترا جون ولیم روس، كینیث ولیم ھوبكنس تحسینات في جھاز تصریف السائل 1/8/1965 543 187
 انكلترا االن ارثریو،جون نورمان تحسینات تخص الھدرجة  1/8/1965 544 188
 انكلترا جون ولیم ،كینث ولیم ھوبكنس ترتیبات محسنة الرساء السفن  1/8/1965 545 189
تحسینات بشأن او فیما یتعلق بالشاشات المنحنیة  1/8/1965 546 190

 (المقوسة) وطریقة صنعھا 
 فرنسا جول ھوردیو

ولیام بري ھنسل،جیكوب امیل بودمر،جیمس  مفاعل كیمیاوي 8/8/1965 547 191
 لوثرلوایر

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

مركبات كیمیاویة جدیدة لالمالح الحمضیة  8/8/1965 548 192
-4 دي (لور) الكوكسي-6,7الواطئة (

 -كوینولینكا روبكسیلك اسید 3ھایدروكسي-

الوالیات المتحدة  جون واطسون الصغیر
االمریكیة 

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

رولد فردریك ولسون،ھكال ھارولد ماك  مواد كیمیاویة لقتل االعشاب 8/8/1965 549 193
 ،برونومارتینو

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 كندا  بریان رابسون طرق واجھزة لتسخین االمالح الذائبة  10/8/1965 550 194
195 
 
 
 

بول شمیدت في كیرسكارتن ، ماكس ولھلیم  صنع مركبات جدیدة لدابازا سیكلواللكین 19/8/1965 551
 ،كورت ایجنبرجر

 سویسرا

ماكس ولیھلیم،ھانس اولبرخ،كارل  طریقة لصنع االمالح االمینیة الجدیدة 23/8/1965 552 196
 شینكر،بول شمیدت

 سویسرا

مشتقات جدیدة لبنزوفورازان،مستحضراتھا  23/8/1965 553 197
 واستعماالتھا

انكلترا،حولت  جوھانیس توماس،دیرك الكسندر
 الملكیة الى ھولندا

 المانیا ارثرفیشر دسره تركیبیھ 2/9/1965 554 198
مركبات وطریقة اضافة السوائل المفقودة  2/9/1965 555 199

 لسوائل االبار
الوالیات المتحدة  والتر راي دیل 

 االمریكیة
تحسینات في اوفیما تتعلق بطریقة والة لصنع  2/9/1965 556 200

 عناصر لمصفاة دخان التبغ
روبرت توماس كراوفورد ، جول بارتلیت 

 ستیفنز
الوالیات المتحدة 
االمریكیة،ملكیة 

حولت الى السیمثان 
 كودات كومبان

الوالیات المتحدة  بوبي جونس سبیلت، جورج باتریك  طریقة النتاج مصفاة لدخان التبغ من القصب 2/9/1965 557 201
االمریكیة،ملكیة 

حولت الى السیمثان 
 كودات كومبان

تفاعل النتاج وسیط وھدرجة تفاعلیة باستعمال  2/9/1965 558 202
 الوسیط المنتج

 انكلترا روبرت جالمیروس،بیتر دزموند

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 سویسرا بول شمیدت ،كورت انجنز،ماكس ولھلیم  طریقة جدیدة لتحضیر االمینو بیرازولز 2/9/1965 559 203
الوالیات المتحدة  جون اردن نوكس طریقة تحمیض االبار 5/9/1965 560 204

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  اروین ولیاح فشباین  شلفة حالقة وطریقة صنعھا  8/9/1965 561 205

 االمریكیة
 المانیا ارثر فیشر جھاز لنفوذ الثقوب  8/9/1965 562 206

 
 

امالح بنزوسیس الجدیدة المستعاضة  9/9/1965 563 206
 وتحضیرھا

الوالیات المتحدة  میشیل لیون ،جیمس انتوني ،برانكلین مور
االمریكیة، الملكیة 
 حولت الى فرنسا

207 564 9/9/1965 N-(tertiaire.Aminoalkyl)metheylene-
Dioxylenzamide 

الوالیات المتحدة  میشیل لیون،ادوارلویس
االمریكیة، الملكیة 
 حولت الى فرنسا

طریقة الحیاء العامل المساعد من تاكسد  13/9/1965 565 208
 مركبات الحوامض الصلبة

الوالیات المتحدة  بیتراوربان
 االمریكیة

سحن جزیئات ثاني اوكسید الكربون الصلب من  14/9/1965 566 209
 الغاز الى السائل بواسطة التوازن الكھربائي

الوالیات المتحدة  كارل فرانكلیزكراونؤفر،ریجارد لویس 
االمریكیة، ملكیة 
تحولت الى كونج 
انترناشینال میشن 

 لیمتد
الوالیات المتحدة  روبرت ادوارد ، ولیام جوزیف  مواد تشحیم ذات قاعدة مائیة 22/9/1965 569 210

االمریكیة 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 انكلترا لنطوني جون كوبل،جون فینسنت  تحسینات تخص تحویل الھیدروكاربونات  25/9/1965 570 211
د.ھاینزفرینش،ھیلموت  عوامل لتصریف بذور الزئبق الخالصة 30/9/1965 571 212

 كوبیل،ماكسمیلیان،كورت ھارتیل 
 المانیا

د.ھاینزفرینش،ھیلموت  عوامل لتصریف بذور المعادن الخالصة 30/9/1965 572 213
 كوبیل،ماكسمیلیان،كورت ھارتیل

 المانیا

محرك للمفاتیح الكھربائیة وخاصة مفاتیح ذات  5/10/1965 573 214
 الضغط العالي 

مانفرید بارتل،اروین 
 كومیل،راینھاردكاھلیرت

 المانیا

تنظیمات االجزاء التوصیلیة للمفاتیح الكھربائیة  5/10/1965 574 215
ذات عدة موقفان وبصورة خاصة مفاتیح ذات 

 الضغط العالي ولعدة اوجھ 

مانفرید بارتل،اروین 
 كومیل،راینھاردكاھلیرت

 المانیا

تاكیكي  سایكلوبروبانیكاربوكسبلیك اسید استیرز 5/10/1965 575 216
 كاتو،كنزیودا،ساداوھوري،توشیومیزیوتاني،

كیمي فوجیموتو،یوسیتوسي 
 اوكیونو،نیشینومیا- شي

 الیابان 

 اسالیب الجل صنع حامض –اسالیب كیمیاویة  9/10/1965 576 217
 -امینوبنسیالنیك6

الوالیات المتحدة  دیفید اي.جونسون
 االمریكیة

 المانیا ارثرفیشر ملحقات القسام انشائیة غیر متعلقة بالبراغي  9/10/1965 577 218
طریقة النتاج مصفاة الدخان التبغ من فتیل  9/10/1965 578 219

 القصب
الوالیات المتحدة  روسكوشیلي كوفمان،ثیودوركالفن فرتز

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  فیرلن سي ،ستینفنز طریقة لتحضیر مركبات االمالح 10/10/1965 579 220

 االمریكیة
كندا  نورمان ولیام،بریان رابسون،فردریك ولیام جھاز التصال الغاز مع المعادن المنصھرة 10/10/1965 580 221

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

استرالیا، الملكیة  روي واردل باشنورد قواعد اساسیة لصنع الفوالذ 16/10/1965 581 222
 حولت الى سویسرا

 المانیا ارثر فیشر ربط البالطات ،لیست متعلقة بالبراغي  16/10/1965 582 223
 المانیا ارثر فیشر سداد جداري 18/10/1965 583 224
اصالحات في مكافحة الحریق واالجھزة المعدة  23/10/1965 584 225

 لذلك
الوالیات المتحدة  ویل براون جامیسون

 االمریكیة
 فرنسا كي برناردبتیل طریقة فنیة جدیدة لتكسیة االقراص 23/10/1965 585 226
طریقة لصناعة المصفاة المركب من خالت  27/10/1965 586 227

 السیلیولوز
روبرت توماس كرافورت ، جول بارتیلیت 

 ستیفنز
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
كاربامان بینزوفورانیلیك جدیدة وقاتل الحشرات  27/10/1965 587 228

 المصنوع على اساس ھذه الكاربامات
الوالیات المتحدة  ولیام جورج شاریف

 االمریكیة
طریقة تبرید الخلیط الغازي في الحرارة  30/10/1965 588 229

 الواطئة
 فرنسا موریس كرینیھ وبییربیتي

 
جارلس اس.میلر،ادوارد ال نجلھاردت،  مركبات ھتروسیسلك بنزامیدز جدیدة 4/11/1965 589 230

 میشیل ال تومنت
الوالیات المتحدة 
االمریكیة ،الملكیة 
 حولت الى فرنسا

الوالیات المتحدة  كینیث كوردون نوالت طریقة جدیدة للسیطرة على الحشرات 4/11/1965 590 231
 االمریكیة

 انكلترا جون ورستیفن نورثي المراحل المتعددة لعملیة الھدرجة 4/11/1965 591 232
طریقة تفاعل مركبات مختصة باالجسام  7/11/1965 592 233

 العضویة مع خلیط  كبریت اوكسانید
الوالیات المتحدة  جارلس ولسي موتل

 االمریكیة
جون دونالد الیكساندر،جون نورمان  احتراق موقعي بحرارة منخفضة  15/11/1965 593 234

 دیو،ولیام لوثر مارتن
الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

ھولندا،الملكیة  ادواردجین فان كوت  عمود مصنوع من الكونكریت المسلح الملتوي 15/11/1965 594 235
حولت الى 
 لوكسمبورك

روبرت فیلیب كاترمن، الفرید ادوارد  طریقة تقطیر وتكثیف بالحرارة الكامنة  15/11/1965 595 236
 روبرتس 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 المانیا ارثرفیشر مركبات البناء لتأسیس زخرفة انشائیة  16/11/1965 596 237
 المانیا ارثرفیشر صفائح للبناء 16/11/1965 597 238
 المانیا د.فیرنرشیفر،ریجاردویجلر،لودفیج اویا مركبات للسیطرة على االعشاب الضارة 16/11/1965 598 239
فرنسا الملكیة  فیلیب جان ماري عازل لمزیج الماء والھیدروكربونات  16/11/1965 599 240

حولت الى الوالیات 
 المتحدة االمریكیة

ریجارد جوزیف موھار ،جورج ایرالند  مركبات جدیدة كیمیاویة 20/11/1965 600 241
 بوس،ادولن بیترروز

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  روبرت توماس ،جول بارتلیت  عناصر تصفیة دخان التبغ 20/11/1965 601 242
 االمریكیة

طریقة وجھاز سیطرة على جھاز الذبذبة للمسح  20/11/1965 602 243
 الزلزالي

جیمسي راي كول ،ولیام ابریل نیل ،میلفورد 
 راي مي 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

تحسینات في تنظیم تصفیة مركبات مخلوط  25/11/1965 604 244
 الزیت والماء المشتق من زیوت االبار

 فرنسا جین لویس توكاین

الوالیات المتحدة  سمنرھاتش ماكالیستر مراقبة الطفیلیات الداخلیة للخنازیرواالغنام 25/11/1965 605 245
االمریكیة الملكیة 
حولت الى ھولندا 

 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

تحسینات في او فیما یتعلق باجھزة الجل  25/11/1965 606 246
 تدریس العلوم

 انكلترا جیرالدباریستیلد

جون ولیام جیمس،جیمس البرت بیكر،جون  انتاج مركبات بدورات مضادة (ھیتیروسایكلیك) 28/11/1965 607 247
 دیكسن شرایف

 انكلترا

طریقة تجزئة مستحلبات الزیت والماء  30/11/1965 609 248
 الستخالص الزیت والماء من ھذه المستحلبات

 انكلترا بیترغراند تایلر

الوالیات المتحدة  جورج باتربك توى طریقة لصنع المصفاة االضافي 5/12/1965 610 249
 االمریكیة

طریقة لصنع قضیب ذو اضلع مائلة لتسلیح  7/12/1965 611 250
 الكونكریت 

 النمسا رودولف شمیدت

 النمسا رودولف شمیدت طریقة لصنع اعمدة كونكریتیة مسلحة 7/12/1965 612 251
طریقة محسنة النتاج الحلیب او الكریم المعاد  20/12/1965 613 252

 مزجھ
 النرویج ارثربراتالند

ھربرت كامبیل سكورد،ماركیت  طریقة مخزن الغاز الطبیعي الجل النقل  25/12/1965 614 253
 ،ھرتفوردتشایر،برناردجوزیف كالرك

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة وانكلترا

الوالیات المتحدة  جون اندروكرویتج حر طریقة صنع االنتیبایتك بالتخمیر 25/12/1965 615 254
 االمریكیة

 
 انكلترا بیترتوماس وایت وكامیل اومي  تحسینات تخص تجدید الوسائط الكیمیاویة  29/12/1965 616 255

تحسینات في او فیما یتعلق بمعالجة الكبریت  29/12/1965 617 256
 ومواد مشابھة لذلك

 انكلترا ھربرت جیمس الیوت 

الوالیات المتحدة  ثیودوركالفن قرتز، یجاردفیربانكس بایر طریقة وجھاز لصنع مصفاة دخان التبغ 29/12/1965 618 257
 االمریكیة

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  لوربن كوردن كلمر جھاز الكشف عن الزالزل والمعادن الثمینة 11/1/1966 619 258
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  الن جیمس لیمن طرق ومركبات بایلوجیة 11/1/1966 620 259
االمریكیة 

 
فرنسا حولت لندن   الفریدشامبان طریقة استرجاع الخمائر النقیة  16/1/1966 621 260

 
تحسینات في اوفیما تتعلق بصنع ھالوجینت  30/1/1966 622 261

 ھایدروكاربونز
 انكلترا دافید جیوفرسي مید

فرنسا  مارسیل رینولت اجھزة لقیاس سرعة الفیضان ودقة سیولتھ 30/1/1966 623 262
 

مركبات او- كاربامیل ھایدروكسامیتز  31/1/1966 624 263
 المستعاضة والمفیدة البادة الحشرات

الوالیات المتحدة  جیمس بالفوربوكتان ، كلودكورتي
 االمریكیة

كونارد مایر، والتر فوھرر  طریقة لصنع المركبات الدوارة المتغایرة 31/1/1966 625 264
 

 سویسرا

 سویسرا كونارد مایر، والتر فوھرر طریقة لصنع المركبات الدوارة المتغایرة 31/1/1966 626 265
طریقة لدفن عوارض مانعة طویلة ومرنة  31/1/1966 627 266

 وجھاز یستعمل بھذه الطریقة 
الوالیات المتحدة  البرت جورج بوبدین ، دولي افینو فان نوس

 االمریكیة
- دیھایدرو 4و3طریقة الجل احضار مستبدالت  31/1/1966 628 267

 - بینس وثیوبیرانس2-
الوالیات المتحدة  روني اركرین شاه

 االمریكیة
مجموعات الطخیة التي تستعمل الغراض  9/2/1966 629 268

 متعددة
المانیا  ارثرفیشر

 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

النرویج  ارثر برات الند  طریقة محسنة النتاج قشرة مخفوقة 9/2/1966 630 269
 

 
مواد لتسخین المعادن بطریقة التكریرفي تصفیة  9/2/1966 631 270

 االلمنیوم
فكتور اوكست برو، الكسندرجوردن ،نورمان 

 ولیام
 كندا

مطھرات اعشاب مختارة من مشتقات  14/2/1966 632 271
 الدیوتودبیریرازون

فرانس راشیندر ، بوھان ماري ، ادولف 
 فیشر

 المانیا 

مطھرات اعشاب مختارة من مشتقات  14/2/1966 633 272
 الدیوتودبیریرازون

فرانس راشیندر ، بوھان ماري ، ادولف 
 فیشر

 المانیا 

مطھرات اعشاب مختارة على اساس مزیج من  14/2/1966 634 273
حامض الكاربوكوسلیك رونلید ومشتقات 

 میتوكسیر

 المانیا ادولف فیشر ،كوستاف شناینبروت 

طریقة النتاج الفوسفوریك اسید الجل الطرق  15/2/1966 635 274
 الرطبة 

 فرنسا ابرت لیون لوسین 

طریقة لتصریف السبائك المتروكة من تقطیر  16/2/1966 636 275
 االلمنیوم المتكرر

 كندا نورمان فردریك ، فردریك ساوثھام

الوالیات المتحدة  بروس بارانثوني تیسون  جھاز وطریقة مد االنابیب 16/2/1966 637 276
 االمریكیة

دستره تستخدم في ربط االجسام في المواد  16/2/1966 638 277
 البنائیة 

 المانیا ارثر فیشر ، كرایس فردبرنشتد

طابوق یستعمل في البناء لغرض انشاء  16/2/1966 639 278
 الزخرفة

المانیا  ارثر فیشر ، كرایس فردبرنشتد
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة لرفع االنخفاض الزائد او الناقص  17/2/1966 640 279
الحاصل من االنعكاس الطارئ المؤشر في 

تصلیح االجھزة وتشغیلھا ثانیا 
 

 فرنسا روالند روكسل ، جین ھیلن 

طریقة لتنظیم وتنصیب تركیبات صناعیة  17/2/1966 641 280
 واالجھزة الالزمة لتشغیل ھذا المشروع

 فرنسا روالند روكسل ، جین ھیلن 
 
 

طریقة النتاج الزیوت بواسطة فصل وفصل   17/2/1966 642 281
 خلیط البولیمر

 النرویج اولف توجیر،د. ربرو نات 

الوالیات المتحدة  كالرنیس ھنري  تركیب جدید لتحسین مركبات التنظیف 23/2/1966 643 282
 االمریكیة

 – یوریا وسلفونیل –طریقة لتحضیر سلفونیل  23/2/1966 644 283
 سیمیكاربازایدس 

 المانیا ولھلم بیشكة ،كرت ستاشي

 المانیا ولھلم بیشكة ،كرت ستاشي  بورشنیس وامالحھا–طریقة لتحضیر سلفونیل  23/2/1966 645 284
 ھولندا الفرید لویس فان  طرق نقل غاز المیثان او الغاز الطبیعي  1/3/1966 646 285
 االتحاد السوفیتي كارل بول برینارد ، ورنولد الكسندر قاطع الدائرة لقوة كھربائیة عالیة  1/3/1966 647 286
تحویل الطاقة الشمسیة الى طاقة كھربائیة  1/3/1966 648 287

 بواسطة الصورة الكھربائیة 
نیكوالي ستبنعا ،مات فاتوروع نابلیون،لیدا 

فیدور،امین مین نیكرولج،اركري 
بولویج،میخائیل سیریكو ،جوري 

 تیمور،جوري نیوك النج

 االتحاد السوفیتي

الوالیات المتحدة  جون فرانك اوریان  فیتوتوكسیكنش 10/3/1966 650 288
 االمریكیة

نظارات التي تمنع بھر البصر من اضویة  10/3/1966 651 289
 السیارات القاتمة

 ایطالیا دي بارالیندرو، ماركوزي رینیزو

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

المانیا حولت الملكیة  فرانتش راشندر، بوھان ماري ، ادولف فیشر مبیدات االعشاب 10/3/1966 652 290
 الى بادنیس انبلت

المانیا حولت الملكیة  فرانتش راشندر، بوھان ماري ، ادولف فیشر مشتقات البیریدازون  10/3/1966 653 291
 الى بادنیس انبلت

الوالیات المتحدة  برتن ھیربروت جیجي  مركبات التنظیف 10/3/1966 654 292
 االمریكیة

 انكلترا ولیام جیمس اولد وحدات محسنة للبناء ومنشات مشابھة 12/3/1966 655 293
 فرنسا بیبر ماثیو  تحسینات في تحضیر الكبریت 12/3/1966 656 294
 سویسرا جین كروس ،جورج لیوھوبرا طریقة تحضیر مشتقات الحوامض الغرویة  22/3/1966 657 295
 انكلترا ادوارد جون ریشتون تحسینات في بناء االنسجة  22/3/1966 658 296
 سویسرا بول شمیدت  طریقة لصنع مركبات جدیدة 22/3/1966 659 297
فرانتس ریشینت ، بوھان ماري ،ادولف  مبید االعشاب  5/4/1966 661 298

 فیشیر
 المانیا

اسالیب وطرق الجل ذرعة التغییرات في  5/4/1966 662 299
 ضغط السوائل في خروق الثقوب

كارلیتون جونسون، ري انور ،روبرت اي 
 كیري ،لورانس شالنمبر

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  الزار ماركولیس طریقة منع الحمل داخل الرحم 6/4/1966 663 300
 االمریكیة

 المانیا ارثرفیشر،كرایس نروید بلوكات للبناء تركیبیة 6/4/1966 664 301
امالح الفوسفوریك والفوسفوتین  10/4/1966 665 302

والنیوتوفوسفوریك والنیوتوفوسفوراتین واسترز 
 وطریقة النتاج ذلك

والترلورنز،كریستافیست ،انجبورج ھامان 
،مانفریدفیل  

 

 المانیا

د. كانترموردن ،دیسترسن  وسائل تنظیم نمو النباتات وتقویمھا 10/4/1966 666 303
ابردما،كونرادبزادي،نیجردارمشاند،ربرمونت 

 روست 

 المانیا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 كندا جورج روي سودنیت  تنقیة الغاز الطبیعي 10/4/1966 667 304
سویسرا  روالند روكسل طریقة تنظیم وتشغیل معدات االجھزة الصناعیة  10/4/1966 668 304

 
المانیا   ارثر فیشر  صفیحھ تجمیع في المواد االنشائیھ المتحركھ  17/4/1966 670 305

 
 المانیا  ارثر فیشر  طرق لتاسیس الزخرفة  17/4/1966 671 306
 البرازیل لوز ادلسون دي،بریتوكامار،اودیس دي سوزا طرق العطاء الغذاء لحبوب الخروع المتسممة 17/4/1966 672 307
 السوید سفن الكوت جل  تحسینات في نقل العضالت  20/4/1966 673 308
فرنسا الملكیة  شارفاسكي  جھاز اختیار لوحة المفاتیح 27/4/1966 674 309

حولت الى  
 الوالیات المتحدة 

 فرنسا شارل فاستي  عناصر االتصال 27/4/1966 675 310
حوامض الالنالید ومركبات مبیدات االعشاب  27/4/1966 676 311

 التي تتضمنھا 
 المانیا كوستاف شناینر، ادولف فیشر 

 انكلترا رودلف كولومان مركبات لقتل االعشاب 3/5/1966 678 312
جھاز لنقل الغازات الباردة الحاویة على مظاھر  3/5/1966 679 313

 مختلفة
 ھولندا ھندریك فیریوك

المركبات البیس كرومونیل الجدیدة  7/5/1966 680 314
 ومستحضراتھا

انكلترا  روجر ادوارد .كولین فیتر ،ثوماس بریان
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

روبرت فیتش،ھاتس ھنریج ،جوزیف  عوامل جدیدة مضادة للبكتریا 9/5/1966 681 315
 بیربیوم،جارلس روبیرت

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طرق واجھزة لوضع مطوالت لینة ومرنة على  9/5/1966 682 316
 سطح مغموربالماء

الوالیات المتحدة  فیردیناند ازھو ،جوزیف بنتون لورنس
 االمریكیة

طرق واجھزة لوضع مطوالت لینة ومرنة على  15/5/1966 683 317
 سطح مغمور بالماء

الوالیات المتحدة  جوزیف بینتون لورنس
 االمریكیة

روبرت كیث بالكود،ھانس ھینریج  میركابتوتیتراسیكالبن 15/5/1966 684 318
رینھارد،جون جوزیف بربوم ،جارلس 

 روبرت

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

وعاء حفظ لنقل الباكیتات (الصنادیق) ذات  15/5/1966 685 319
 االربعة اوجھ (المثلثة) المنتظم

 السوید اندیرس روبن روسینك

 الیابان ایجي اوتسوكا وتویویاسو صیدا مركبات مادة (یوریا) 15/5/1966 686 320
 الیابان شونوسوكا كالیمورا طریقة اصناع مادة (یوریا) 15/5/1966 687 321
 الیابان موتوتوكا ھانامورا عملیة انتاج مادة (یوریا) 15/5/1966 688 322
 الیابان ایجي اوتسوكا،ساداش جییكاوكا عملیة الصطناع مادة یوریا  15/5/1966 689 323
روبرت جینینكس، ایرنست البین،جوزیف  طریقة وجھاز للحفر 15/5/1966 690 324

 لویس بیكادیك ،بول ولیام ،روبرت ادوارد
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
روبرت جینینكس، ایرنست البین،جوزیف  طریقة وجھاز للحفر 15/5/1966 691 325

 لویس بیكادیك ،بول ولیام ،روبرت ادوارد
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
روبرت جینینكس، ایرنست البین،جوزیف  طریقة وجھاز للحفر 15/5/1966 692 326

 لویس بیكادیك ،بول ولیام ،روبرت ادوارد
الوالیات المتحدة 

االمریكیة 
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 المانیا ارثرفیشر،فرید نشتاد بلوكات للبناء تركیبیة 17/5/1966 693 327
وعاء لحفظ الماء للحیوانات الزراعیة وخاصة  17/5/1966 694 328

 الدواجن
 المانیا ارثرایرفیلنیك

 المانیا ھورست كوھلمیر وسائل تھویة لبناء ما وخاصة لبیوت الحیوانات 17/5/1966 695 329
تحسینات في او فیما یتعلق بطریقة التقطیر  21/5/1966 696 330

 المتعدد الكتشاف االلمنیوم
 كندا نورمان ولیام فردریك،فردریك ولیام ساوتھام

جھاز لتطعیم وتصریف االجزاء الصلبة الى  21/5/1966 697 331
 الغاز المكثف

 كندا ھنري جیمس ھاوي

تحسینات في او فیما یتعلق بطریقة التقطیر  22/5/1966 698 332
 المتعدد الكتشاف االلمنیوم

 كندا فردریك ولیام ساوثھام

 المانیا ارثرفیشر االت الثقب 22/5/1966 699 333
طریقة لتحسین اشكال المواد االصباغ المتشابھة  22/5/1966 700 334

 والمتعددة
د.ھارالد دورفورت ،جیرھاردبیر ،ارنست 

 شنایدر
 المانیا

ادوارد جورج دانیال رودریكي ، دیمبي  تحسینات في او فیما یتعلق باالوعیة وماشابھھا 22/5/1966 701 335
 موالن السیوتا

 فرنسا

الوالیات المتحدة  ایرن ھاوزیر التضمید البیولوجي بنشاء قشر البیضة 24/5/1966 702 336
 االمریكیة

طریقة وجھاز یسمح ویبین ضغط الھواء  26/5/1966 703 337
 المنشأعلى االرض

 فرنسا لیون باود، جین شارون

تحسینات للحفریات واالعمال الترابیة واالالت  26/5/1966 704 338
 المتخصصة بھا

 فرنسا ارنیست اسیش

الوالیات المتحدة  مورتون ھارفینیست ،ریتشارد بالتنرلي طریقة لتحضیر امیدین وتراكیب محتویاتھا 26/5/1966 705 339
االمریكیة 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 كندا سولیس میرون زاندمیر، براتف البرتا تحسینات في جھاز تجھیز االبار 29/5/1966 706 340
 فرنسا روجر ماكس كالتنباك طریقة لتحضیر نترات االمونیوم  29/5/1966 707 341
الوالیات المتحدة  جون ان  شبكة لدوران المیاه في المسابح 29/5/1966 708 342

 االمریكیة
فرانسیس اكویرك،لكدت فیوھیفي ،شملنك  باكتریا سیدس وفیو نجیابدس  31/5/1966 709 343

 ،میشیل دیوید 
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
ھولندا حولت  ادوارد جین فان كوت تحسینات تتعلق في تسلیح القضبان الكونكریتیة  2/6/1966 711 344

الملكیة الى 
 لوكسمبرج

ھولندا حولت  ادوارد جین فان كوت قضبان التسلیح الكونكریتیة الفوالذیة  2/6/1966 712 345
الملكیة الى 
 لوكسمبرج

الوالیات المتحدة  روفاس جدسون بورتیل  مضخات رملیة  6/6/1966 713 346
 االمریكیة

 النرویج ارثر براتالند تحسینات تتعلق في او بتعقیم منتجات الحلیب  12/6/1966 714 347
ھیلمون ویبر، والتراومولر،رودي ویر،كارل   یوریا وطریقة لتحضیرھا –بنزوینسولفونیل  16/6/1966 715 348

 موث،واریش ھاك
 المانیا

 المانیا ارثرفیشر بالطات بنائیة مركبة 20/6/1966 716 349
 المانیا ارثرفیشر صندوق الحزم الجل البالطات البنائیة  20/6/1966 717 350
 5طریقة لتحضیر حوامض ان فورفوریل- 20/6/1966 718 351

 سلفامیالنثرانلك
والترسیدل ،كارل ستورم،ولھلیم 

 شویرش،رودي فیر
 المانیا

الوالیات المتحدة  ایرارنیكلر مركبات المادة الفزیولوجیة الفعالة  21/6/1966 719 352
االمریكیة 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 المانیا ھیلموت كیرن ، دایتر ستیلر طریقة النتاج انسجة مجعده الغزل  25/6/1966 720 353
مشتقات كارمامیت اوكزایم الجدیدة وطرق  30/6/1966 721 354

 تحضیرھا واستعمالھا
انكلترا الملكیة  سیرل دوتكلر،جون ھوف، رویستون ھنري

 حولت الى ھولندا
 كندا ھربرت جي.یتیس ، جیمس ،لكوكس طریقة القامة مخبأ للوقایة قابل لالنطواء 30/6/1966 722 355
 المانیا ارثر فیشر  عجالت مركبة ومسننة 4/7/1966 723 356
بول كینون ویلیامسن،دیموند جارلس  التقطیر بطریقة ضغط البخار  4/7/1966 724 357

فیوربي،جیمس ویلیام جونس ،میخائیل لین 
 ،بالسال كومن ند كوفنتري 

 انكلترا 

جوزیف ھیلرباخ ،ورنرمتلسكس ،لیوھندریك  طریقة لصنع لصناعة بنزودیازیبین  13/7/1966 725 358
 سترنباخ 

الوالیات المتحدة 
االمریكیة الملكیة 
 حولت الى سویسرا

ھیلمون ویبر،والتراومولر،رودي ویر،كارل   سلفونیل یوریا وطریقة لصنعھا –بنزین  23/7/1966 726 359
 موث،فیلكس ھلمیوث 

 المانیا

روبیرت اي .كرینكورن،كارلتون  طریقة الجل تحدید انعدام التجانس في الخزانات  26/7/1966 727 360
 ار.جونسون

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  جیمس كیرتس كیرك،ارسل لبومیلر تحضیر سولفونات الكاریل الثابتة  26/7/1966 728 361
 االمریكیة

 فرنسا بییرماثیو طریقة متقنة لتحضیر الكبریت  26/7/1966 729 362
ھیلمون ویبر،والتراومولر،رودي ویر،كارل   سلفونیل یوریا وطریقة لصنعھا–بنزین  27/7/1966 730 363

 موث،فیلكس ھلمیوث
 المانیا

 المانیا ارثرفیشر موصلة للبالطات البنائیة  31/7/1966 731 364
الوالیات المتحدة  رونالد مورتن،جون ویلیام ،برنارد ستیوارت تحسینات في طریقة كیمیائیة 31/7/1966 732 365

االمریكیة 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة لصنع حامض الفسفوریك وسلفات  7/8/1966 733 366
 بطریقة الترطیب 

 بلجیكا انجلھاردبافونیت 

 سویسرا فولكردیتریج في رینفك  طریقة لقتل اوبئة القطن  7/8/1966 734 367
368 735 10/8/1966 Electrodialygre  یوشیو تسونورا،ماومي سیكو،ماساكي

كاتو،نیریوكي میسومي ،ماساسي میثوكسي 
یوتاكاتویودا 

 الیابان

الوالیات المتحدة  برناردجون كروتزالصغیر طریقة وجھاز الصالح الھیدروكاربونز 14/8/1966 736 369
 االمریكیة

طریقة الستخراج االمالح المعدنیة المحتویة  14/8/1966 737 370
 على محالیل او سوائل واجھزة تستعمل الجلھا 

بلجیكا الملكیة  الین دي فیلیكاس 
 حولت الى سویسرا

 انكلترا ادموند فیلیب ادكوك ، جوان ان ستانلي جھاز لختم االواني 14/8/1966 738 371
 ھالو المستعاضة 5- امینو -4طریقة النتاج  15/8/1966 739 372

 بمشتقات البنزاماید
الیابان، الملكیة  یوشیودكوشي ، سوتا وكیشزواندو ، كوكیوتو

 حولت الى فرنسا
الوالیات المتحدة  كلود اي كوك  فصل عناصر مجرى متغلبة بھ المواد الغازیة  15/8/1966 740 373

 االمریكیة
 المانیا ارثرفیشر مسلكھ او بكرة للتاسیس االنشائي المتحرك 16/8/1966 741 374
 المانیا ارثرفیشر مسلكھ او بكرة للتاسیس االنشائي المتحرك 16/8/1966 742 375
الوالیات المتحدة  اوثار مبید كبیل التكسیربالسوائل المضغوطة 21/8/1966 743 376

 االمریكیة
فرنسا الملكیة  برناردموریس طریقة معالجة ھدرجة التبلورفي زیت الغاز  22/8/1966 744 377

حولت الى انكلترا 
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

ریشارد لوسي ایفري ،ورالف كوندون  تعدین الفوسفات 22/8/1966 745 378
 ھیوجس،لودویك ولھلیم كوخ

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 انكلترا رونالد فریدریك سوندوالند،وتریفور وود تحسینات تتعلق باالجھزة المولدة للنبضات  22/8/1966 746 379
مستحضرات وطریقة لقتل الكائنات الحیة   747 380

 الموجودة على جلد الحیوانات 
 سویسرا فیلھلم میرك 

الوالیات المتحدة  والترتبلزفراندسن جھاز اللتقاط االوساخ من القعر 27/8/1966 749 381
 االمریكیة

صفائح اصطناعیة تستخدم الجل تجمیع  3/8/1966 750 382
 الجدران المتحركة الحدیثة 

 المانیا ارثرفیشر

 المانیا ارثرفیشر بلوكات اصطناعیة للبناء  3/8/1966 751 383
 المانیا د.ھیلموت ھاك ،دفیج اویافیرزشیفر مركبات للسیطرة على اختیار الحشائش  3/8/1966 752 384
 كندا سولیس میرون زاندمبر  جھاز ترشیح من السلك  3/9/1966 753 385
طریقة تحضیر بتعویض ایساتین- بي  5/9/1966 754 386

نایوسیمیكارباترونیس ومستحضرات صیدالنیة 
 ومایحتویھ 

 انكلترا دنیس جون باور،بیتر ولیام سادلیر

تحسینات في او فیما یتعلق بطریقة التقطیر  10/9/1966 755 387
 المتعدد العادة االلوفیوم

 كندا نورمان ولیم فردریك،فردریك ولیم ساوتھام

الوالیات المتحدة  والترادمند ستیا، انتاج االمین 10/9/1966 756 388
 االمریكیة

طریقة تحضیر بنزیل كویندابنس  10/9/1966 757 389
 والمستحضرات الصیدالنیة ومایحتویھ 

 انكلترا ایرك والتي وكراھم كیت روفیل 

فرانتس رایشنید،فرانتس فینتر،ادلوف  مبید االعشاب  14/9/1966 758 390
فشر،موترستاد بفالز  

 

 المانیا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

فرانتس رایشنید،فرانتس فینتر،ادلوف  مبید االعشاب  14/9/1966 759 391
 فشر،موترستاد بفالز 

 المانیا

 انكلترا جاك جورن ماكوین  تحسینات تتعلق باجھزة الرادار  14/9/1966 760 392
 فرنسا روجر ماكس كالتنباخ طریقة واجھزة للحاالت الجزیئیة  21/9/1966 762 393
االسالیب الكیمیاویة .اسالیب الجل احضار  25/9/1966 763 394

 عامل طبي عالجي 
الوالیات المتحدة  بیتر فریدریك جوبي 

 االمریكیة
 5- امینو- 4قلویات نتروجینیة اساسیة  27/9/1966 764 395

 ھالوفیراترولزومنتوجاتھا 
 المانیا كورن ویفال

طریقة واجھزة لتحسین وتوحید المواد  27/9/1966 765 396
 الكیمیاویة

 فرنسا میشل كارماسي ،جورجس فاندساند 

 المانیا ارثر فیشر  بكرة ذات سلسلة متحركة  4/10/1966 766 397
الوالیات المتحدة  جورج الن میلر  (ارل)- الكاندامیدیتس –ارل ان  6/10/1966 767 398

 االمریكیة
طریقة تشغیل االفران المعاد تولیدھا واجھزة  6/10/1966 768 399

 لذلك 
الوالیات المتحدة  كالرنس جي. كوبرلي 

 االمریكیة
طریقة للحفر الموجھ لبئر تنفیس للتحكم بئر  6/10/1966 769 400

 ثائرمجاور لھ 
الوالیات المتحدة  جون كیلیرھندرسون

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  دوكال ھارولدماك ري  مركبات عشبیة 13/10/1966 770 401

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  ارنولدكوستاف اوخستر ملحقات التزییت لماكنة البرودري  22/10/1966 771 402

 االمریكیة
باولوكالیمبرني، فتورنیاكیروسا،ماكس  عملیة تحضیر حامض استرامیاد 24/10/1966 772 403

مارسیلومبالندوي 
 

 ایطالیا

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

404 773 24/10/1966 Ther moconvertisseu a combustible 
universel pour la production dain 

pur 

البرازیل الملكیة ماركودوجراجن افینداسانتوامارونو 
حولت الى 
 الكسمبرج

الوالیات المتحدة  ولیام بل ھیس  انتاج البولیامین  29/10/1966 774 405
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ولیام بل ھیس  انتاج الداینیس 29/10/1966 775 406
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  والترادمند ستاینمیتز امونولیسن الھالیدس  29/10/1966 776 407
 االمریكیة

ریجارد مالكولم بیركر،رینیس كلیتن  قضبان من الفایبر 29/10/1966 777 408
 سبرول،ھربرت

الوالیات المتحدة 
االمریكیة الملكیة 
 حولت الى انكلترا

الوالیات المتحدة  ولیام بل ھیس  انتاج اولیفینك ھالیدس  29/10/1966 778 409
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  والترادنبرستاینمیتز  ھالوجینیشون االدلیفنس 30/10/1966 779 410
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  مارسیا الیزابیث كریسن عملیات او منتوجات كیمیاویة 30/10/1966 790 411
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ولیام بل ھیس  طریقة انتاج ھالیدس االولیفینك 30/10/1966 791 412
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  ولیام بل ھیس  طریقة انتاج ھالیدس االولیفینك  30/10/1966 791 413
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  فرانك لوبس ستارك  مركبات لقتل االوبئة  2/11/1966 792 414
  

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  فرانسیس اكسافیر كراولي خزان كونكریتي محسن 2/11/1966 793 415
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  جینو جوزیف ماركو  طعام الحیوانات 5/11/1966 794 416
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  رونالد مورتن كریسویل، جون ولیام فیتا  مركبات مختصة باالجسام العضویة  12/11/1966 795 417
االمریكیة الملكیة 
 حولت الى انكلترا

 المانیا ارثر فیشر  بالطات مركبة للبناء  14/11/1966 796 418
تحسینات في او فیما یتعلق بتركیبات وضع  20/11/1966 797 419

 عالمات الطرق 
 انكلترا سدني كلینروي كامبیل 

ایجي اوتسوكا،كازومیجي كاناي  طریقة لتحلیل مركبات الیوریا  20/11/1966 798 420
 ،ناداوساكاي،شیجیرو اینوه 

 الیابان

تحسینات او فیما یتعلق بطریقة التقطیر المتكرر  20/11/1966 799 421
 الكتشاف االلمنیوم 

 كندا ارنست ولیام دبونك،نورمان ولیام فردریك 

 انكلترا البرت سیدني روبنسون ، جاك لورنسون  تحسینات او فیما یتعلق بصنع الزجاج المسطح 20/11/1966 800 422
الوالیات المتحدة  جون اندرووییتج ،جون  طریقة صنع االنتیبایتك بالتخمیر 20/11/1966 801 423

 االمریكیة
الوالیات المتحدة  رونالد ھرسج ماركس  طریقة وجھاز النتاج االنسجة 20/11/1966 802 424

 االمریكیة
طریقة لحفظ الخضاروالفاكھة واللحوم من دون  21/11/1966 803 425

 تبرید 
 

 

سھیل بن احمد الجمل  
 
 
 

 بیروت - لبنان

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 المانیا ارثر فیشر طابوق للبناء  26/11/1966 804 426
 المانیا ارثر فیشر موتور الجل االعمال البنائیة المتحركة  26/11/1966 805 427
 الدانیمارك ایریك اوسكار ھینریكس  منظم ضاغط السطوانات الغاز  26/11/1966 806 428
 انكلترا جوردون فكتورماك ھاتي  مشتقات ھتروسیسلك  27/11/1966 807 429
الوالیات المتحدة  روبرت ھنري كالبتر  طریقة وجھاز النتاج الكاربون االسود 29/11/1966 808 430

 االمریكیة
ھلموت وییر،والترامولر،رودي ویر،كارل   یوریا وطریقة لصنعھما –بنزبنسلفونیل  29/11/1966 809 431

 موث ،فیكلس ھیلموت شمیدت 
 المانیا

تحسینات لتثبیت او ایقاف التربة بواسطة  29/11/1966 810 432
 االحتقان 

 فرنسا جون شارون ،لیون باود،جاكس كورت 

اسالیب كیمیاویة .اسالیب الجل احضار عوامل  29/11/1966 811 433
 مضادة لاللتھاب 

الوالیات المتحدة  بیتیر فریدریك جوبي 
 االمریكیة

روبرت بي كاھن ،جون اي.كیفلین ،دیفید كي  طریقة الجل التفلیك بواسطة الحرارة  29/11/1966 812 434
 نیوركو 

انكلترا الملكیة 
حولت الى  

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

االسالیب الكیمیاویة . اسالیب الجل احضار  29/11/1966 813 435
 عوامل مضادة للبكتریا

تاكابوكي نبتو- كیماوي ،سوزوموناكاكاوه 
 كیماوي 

 الیابان

طریقة الجل التفكیك بواسطة الحرارة مع  1/12/1966 814 436
 تحسینات في ازالة الفحم

الوالیات المتحدة  جون اي كیفلن،ببرت دبلیو،كلیفوردبي ویس 
االمریكیة 

 
 
 
 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

تحسینات في المدافئ التي تحرق الوقود السائل  1/12/1966 815 437
 وذات اللھب االزرق 

 انكلترا ھبد شارلس ھیبارد 

 فرنسا ریموند الھاي ، جین لوب یونن  تحسینات في اجھزة قیاس رطوبة السوائل  1/12/1966 816 438
فصل النبات وذلك بفصل الستیرین من  1/12/1966 817 439

 االثیلینزین بوجود الكسیلینز 
انج.بو لیھرونیادالنوسي،انج . 

 ستانسیولبشومیھاي ،انج .دراكوونستانتین 
 رومانیا

 انكلترا لیسلي ارونسون، موریس بیرمان  تحسینات في او فیما یتعلق بقشرة الخشب 3/12/1966 818 440
تحسینات في او فیما یتعلق باالجھزة السالمة  3/12/1966 819 441

 الجل المدافئ التي تشتغل بالوقود السائل
انكلترا الملكیة  ارثرویتیكر ریجاردسون 

حولت الى كارما 
 نیومالدن لیمیتد

مركبات مبیدة للحشرات واالعشاب الضارة  4/12/1966 820 442
 ذات لزوجة ثابتة 

كینث كوردون نوالن،ایلس بیترایس 
 فردریك،دیعدالیل كولمان 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

تحسینات في او فیما یتعلق بسطوح مالئمة  10/12/1966 821 443
 لخزانات حفظ الغازات السائلة تحت االرض

انكلترا الملكیة  موریس ناشین 
حولت الى كونج 
انترنشنال میشن 

 لیمیتد
فرنسا  جیرارد بولتو  طریقة جدیدة لتحضیر معوضات بنزامایدز 12/12/1966 822 444

 
 

جینو جوزیف ماركو،ارھارد بریل،ارنست  مركبات لطعام الحیوانات 14/12/1966 823 445
 جورج جاویسكي، ویبستركروفر

الوالیات المتحدة 
االمریكیة 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة لخزن وسحب السوائل من وتحت باطن  15/12/1966 824 446
 االرض 

 فرنسا ھنري كالمنس

ولیام توماس ماك لوكلین ، جون فینسان  تغطیة االنابیب الكونكریتیة 19/12/1966 825 447
 كالنسي 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طخوم بنائیة متحركة مع اجھزة التنویر  29/12/1966 826 448
 الكھربائیة

 المانیا ارثر فیشر

 
 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
1 827 1/1/1967 Process of the preparation of 

11,aminoalkylated debenz b,f-1,4-oxazepine 
and debenz b,f -1,4-thiozepines 

 د. جین شموكس
 د. مرتز ھانزبكر 

 فرانسس مارتن كونزال
 د. جف ھامش راسل

 

 برن_(ملكیة) سویسرا

 ارثر فیشر قضبان اساسیة الجل ضمھا في الطخوم البنائیة المتحركة  1/1/1967 828 2
 

 المانیا

رافعة الحمل او قضیب مسنن الجل ضمھ في الطخوم  1/1/1967 829 3
 البنائیة

 المانیا ارثر فیشر

 ھاینریش روسش دورة تشرب الحوامض الضعیفة وطریقة الجل تحضیرھا  1/1/1967 830 4
 جوھان كونش

 دتر دوفیل
 

 المانیا

 ھیوشارس ھیبارد تحسینات في المدافئ التي تحرق الوقود السائل 1/1/1967 831 5
 

 انكلترة

 كینث ھیوبورن تناسب تركیب اللوفاین 2/1/1967 832 6
 بیتر اوزموند ھولمز 

 

 انكلترة

 جارلس دنیس بوتوجلي تحسینات في فصل االشیاء الصلبة والسائلة 3/1/1967 833 7
 

 انكلترة

 فرانك ادوارد ماك نولتي  طریقة استعمال االغلفة لصیانة االنابیب 8/1/1967 834 8
 روبرت میخائیل 

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 (ملكیة) بلجیكا–امریكا  جین بول بیكارد جھاز لتقلیل التاكل في الغازات 8/1/1967 835 9



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الوالیات المتحدة  جوزیف فرید تحسین في تحضیر المواد العضویة ذات الصفة الكاربونیة 18/1/1967 836 10

 االمریكیة
الوارثة ادیث اندرسن  صمام المراقبة االوتوماتیكي وبصورة خاصة لقناني الغاز 21/1/1967 837 11

ارملة المتوفي المخترع 
 فرید راینھولدت اندرسن

 الدنمارك
 
 
 

طریقة وجھاز النتاج قوالب السلع البالستیكیة المطعمة  22/1/1967 838 12
 بالمقویات

 رود ریم وغراف
 كارل جي ریشل

 جوزیف بونز
 كارل بوش

 

 

 توماس ریجارد اشتون تحسینات في تعقیم الحلیب او منتجات الحلیب  23/1/1967 839 13
 فكتور كلود ھربرت 

 دیفید جاكسون
 

 انكلترا

شارلس اس شولینبیر  ملكنھ مصطفھ للدائن بولي یورثین 25/1/1967 840  14
 كیر 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ارثر فیشر عجالت ذو شفر اساسیة الجل التدویر 25/1/1967 841 15
 

 المانیا

 ارثر فیشر عناصر القوة المحولة الجل القوة المحوریة 25/1/1967 842 16
 

 المانیا

 ارثر فیشر مركبات بنائیة لضمھا الى طقوم البناء المتحركة 30/1/1967 843 17
 

 المانیا

الوالیات المتحدة  جون بول جب  مركبات الكلورو سیتامید والفایتو توكسیك 2/2/1967 844 18
 االمریكیة

 المانیا ارثر فیشر وسائط الربط  2/2/1967 845 19



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 لورنس فیلیب ھالي  طریقة وجھاز لتحویل الھایدروكاربون 5/2/1967 846 20

 وایلیس جاكسن كرین
 ھیرفن نیكوالس

 

 انكلترة-(ملكیة)امریكا 

 فیلیب بول اكتر  مركبات ضد الدیدان  5/2/1967 847 21
 جوزیف فرانك باكانو 

 سلدریك درایف 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

الوالیات المتحدة  جارلس اراتا كروندونا لباب قصب السكر 7/2/1967 848 22
 االمریكیة

 ولیم جوزیف میدلتون مركبات ھترو سیكلیك وطرق تحضیرھا 12/2/1967 849 23
 وندون درایف ولنكتون

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
ھیكسین –سیسلو –-فینیل 3طریقة لصنع امالح رباعیة ل  14/2/1967 850 24

 )-ان میثیل - بایبرونیوم1) یل بروبیل (1(
 كوستاف ایرھارت

 كونثر ھارتفیلدر
 ھایندریش اوت 

 

 المانیا

بیرنارد روالند  اسالیب الجل احضار عوامل مزیلة لالالم  18/2/1967 851 25
 بیلوكیماوس

 كیلكس الكاس كیماوس
 

 كندا- (ملكیة) امریكا

الوالیات المتحدة  جون جوزیف دامكو  بنزیل بولي مثیلینایمین كاربو میثو لیمتس 5/1/1967 852 26
 االمریكیة

 
تجمید قاعدة الخزان الموجود تحت االرض قبل مرور  25/2/1967 853 27

 الغاز فیھ
 انكلترا موریس ناجستین 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
مسخن مقاوم للحرارة الكھربائیة الجل تسخین مجرى  25/2/1967 854 28

 الغاز
 الكساندر جوردون نیكل 

 نورمان ولیام فردیك 
 برایان رایسون

 

 كندا

29 855 2/3/1967  A fluid contacting apparatus  فالستیمیل براون 
 

 جیكوسلوفاكیا

 ارثر فیشر ماسك الستقبال البطاریات الكھربائیة المتحركة  2/3/1967 856 30
 

 المانیا

طریقة حراریة بعد االبتداء الستخالص النفط من االبار  2/3/1967 857 31
 وما شابھ ذلك

جین لي دوكان( المنفذ 
لوصیة المخترع المتوفي 

 جون لي دوكان)
 فرید صاموئیل رینولدز

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 

 بروس كلین بري  فصل غاز كبریت الھایدروجین من غاز الھایدروكاربون 2/3/1967 858 32
 جورج ولیم سویفت

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 

 ولیم بي مور  طریقة الزالة ھایدروجین سلفاید من خلیط الغازات  2/3/1967 859 33
 جارلس د. ھاردن
 جورج اس كتشیر

 كلین اي سمیث الصغیر
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 

 اكیرا موریموتو   ھالو بفنیل 4-نیترو -3طریقة لتحضیر مشتقات  11/3/1967 860 34
 ھیساشي تاكا سوكي

 
 

 الیابان-(ملكیة) فرنسا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
- 5طریقة لتحضیر مشتقات ایستر الحامضیة من  11/3/1967 861 35

 ھالوبنزویك
 اكیرا موریموتو 

 ھیساشي تاكا سوكي
 ھیدیوكي بوشیمتسو

 

 (ملكیة) فرنسا –الیابان 

 اكیرا موریموتو  ھالوبفنیل لیذر– 4طریقة لتحضیر مشتقات من الكیل  11/3/1967 862 36
 ھیساشي تاكا سوكي
 ھیدیوكي بوشیمتسو

 

 (ملكیة) فرنسا–الیابان 

 ماكس فریدریك مایر  طریقة لتحضیر االنقسام الجزیئي النھائي لمواد متبلمرة  12/3/1967 863 37
 ھاري ویسلي كوفر 

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

38 864 12/3/1967 Multi stage centrifugal pump فاكسالف كایموك 
 

 جیكوسلوفاكیا

مركبات وطرق الستعمال ھذه المركبات الجدیدة كمبیدة  16/3/1967 865 39
 للحشائش

 ھارفي مونرو لوكس
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

40 866 1/4/1967 New biologically active derivatives of 
piperagine and process for the manufacture 

thereof 

ولیم جاكوب فان دیر 
 بورج

 فرنسا-(ملكیة)ھولندة

 ارثر فیشر موتور لالجھزة المتحركة 3/4/1967 867 41
 

 المانیا

 جوان سالدا  اجھزة لمعاملة جوھرة المعادن 3/4/1967 868 42
 دیفید فالریل 
 ارماندورینا 

 باتریك دبلیو ماكاي 
 

 جمھوریة المكسیك 
 
 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
انطونیوس ماریا الفونس  طریقة واجھزة لتحضیر الیوریا 3/4/1967 869 43

 ھنكس
فرانسیسكاس اوریانوس 

 كارس
 جیریت ھوفنك

 
 

 ھولندا

طریقة الجل تحضیر مشتقات بنزیھایدز النتروجینیة  3/4/1967 870 44
 المستعاضة

 اكیرا موریموتو
 ھیساشي تاكاسوجي

 

 (ملكیة) فرنسا–الیابان 

 باربارا روث  مركبات كیمیاویة وطریقة تحضیرھا 3/4/1967 871 45
 جوستینا وفیسج

 

 امریكا-(ملكیة) انكلترة

 دونالد دافید فیلبس مركبات فوسفاتیة قلویة مضاعفة اولیة ل-الفاتریھالوفنیل 5/4/1967 872 46
 لوبال فرنسیس وارد

 
 

 امریكا-(ملكیة)ھولندة

 ارثر فیشر موتور لالجھزة المتحركة 6/4/1967 873 47
 

 المانیا

طریقة لعزل والعزل المشترك والرابط في عملیة التبلمر  15/4/1967 874 48
 والتبلمر المشترك في الھیدروكربونات االحادیة

 نورمان برجیم 
 اولف بلیندھایم

 اوالف نورجر اوتساجر
 ھاكبارت وانك

 مبنستر دتلفسفیر 
 
 

 النرویج



 كارل سمیكل طریقة النتاج البروبیونتریل 15/4/1967 875 49
 ھاینریخ بالوتز
 ایبرھارد ھاھز

 كارل بیكر 
 ویرنر ستویس

 

 المانیا

 ارثر فیشر طابوق بالستك 16/4/1967 876 50
 

 المانیا

عملیة الزالة ھادروكاربونات ذات السالسل المفتوحة من  18/4/1967 878 51
 جزیئات نفطیة 

 الفرید شامبان 
 
 

 فرنسا- (ملكیة)انكلترة

وعاء لدني بالستیكي لنقل القناني والقارورات مصنوع  22/4/1967 879 52
 بطریقة القولبة والنفخ 

 دیمتریس تسالتنوبولوس 
 
 

 الیونان

 مارك جوزیف اوھارا  طریقة ھیدراتیة لتصفیة البترول الخام 22/4/1967 880 53
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 كالرینس ولیام براندون  تكسیر التكورات بموجات الطاقة 29/4/1967 882 54
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 توماس لیھ  مشتقات حامض كاربوكسلك جدیدة 30/4/1967 883 55
 جیفري میریك ثورب 

 ولسون شو ورنك
 

 انكلترة

 وسائط لصیانة االجسام في البناء الصلب 30/4/1967 884 56
 
 

 المانیا ارثر فیشر



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة الزالة المواد غیر النقیة في ثالث كلورید االلمنیوم  3/5/1967 885 57

 الغازي
 ارنست ولیم دوینك

 
 

 كندة

 ھیلموت كیرن  جھاز لغزل الخیوط والفتائل المتعددة التركیب 7/5/1967 886 58
 

 المانیا

طریقة جدیدة لتحضیر دیس ان المستعاضة ب امینو الكیل  7/5/1967 887 59
  اكلوكسي ھالوجینو بنزین امایدیز2-

 اكیرا موریموتو 
 یوھیھیسا ساتو 

 

 (ملكیة) فرنسا–یابان 

 ارثر فیلنك  اجھزة لتھویة الغرف 7/5/1967 888 60
 

 المانیا

 ھیلموت كیرن  طریقة النتاج خیوط وفتائل مبروحة مجعدة 7/5/1967 889 61
 رودي شروت

 

 المانیا

جھاز لغزل الخیوط والفتائل المتعددة التركیب من  7/5/1967 890 62
 البولیامیدس 

 ھیلموت كیرن 
 رودي شروت

 

 المانیا

- اسیال مینو 5- ھالو -4- الكانویل -2طریقة لتحضیر  7/5/1967 891 63
 فینولز

 اكیرا موریموتو
 ھایدیوكي بوشیمیتسو

 

 الیابان

 اكیرا موریموتو طریقة لتحضیر مشتقات خامس ھالو سالیسلیك الحامضیة 9/5/1967 892 64
 ھایدیوكي بوشیمیتسو

 

 (ملكیة) فرنسا–الیابان 

اسالیب واجھزة الجل حفر االبار وما یشابھ ذلك من حفر  10/5/1967 893 65
 الثقوب

 جون تي باتون 
 ویلیس اي ھولمان

 
 

 كندا-(ملكیة) امریكا
 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة لتلوین خامات الحدید االزوتیة وطرق تحضیرھا  10/5/1967 894 66

 واستعمالھا
  

 ارثر بوھلر 
 كریستیان بكندراھت

 سویسرة

 جاكوب براسیل  طریقة حساسة لتلوین االزوت 10/5/1967 895 67
 ارثر بوھلر

 

 سویسرة

طریقة لتلوین خامات الحدید االزوتیة وطرق تحضیرھا  10/5/1967 896 68
 واستعمالھا

 

 جاكوب براسیل 
 ارثر بوھلر

 سویسرة

طریقة جدیدة  لتلوین خامات الحدید االزوتیة وطرق   897 69
 تحضیرھا واستعمالھا

 

 ارثر بوھلر
 الفرد فاسیاني 

 سویسرة

طریقة جدیدة  لتلوین خامات الحدید االزوتیة وطرق  10/5/1967 898 70
 تحضیرھا واستعمالھا

 

 ارثر بوھلر
 جیرھارد باك

 سویسرة

طریقة جدیدة  لتلوین خامات الحدید االزوتیة وطرق  10/5/1967 899 71
 تحضیرھا واستعمالھا

 

 ارثر بوھلر
 جیرھارد باك

 سویسرة

منع النبات الضار باستعمال مركبات الھیكسا مثیل انیمیین  13/5/1967 900 72
 كاربوثیویتس

الوالیات المتحدة  جون جوزیف دامیكو 
 االمریكیة

 

 

 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 االن مارتندیل  )Desalinationتحسینات تتعلق في (   15/5/1967 901 73

 جون تریفور االنسون
 برایان ریجنالد

 

 انكلترا

الوالیات المتحدة  توماس لي  قاتل االعشاب غیر المرغوبة 15/5/1967 902 74
 االمریكیة

طریقة لتلوین خامات الكوبلت االزوتیة وطرق  15/5/1967 903 75
 تحضیرھا واستعمالھا

 سویسرة كریستیان زیكندراھت

 ارنوید سویر رولد  حبیبات انزیمیة تحتوي على مركبات التنظیف 17/5/1967 904 76
 نیكوالس تایم دي اودي

 

 بلجیكا-(ملكیة) امریكا

انزیمات تحتوي على مركبات التنظیف مستحضرة من  17/5/1967 905 77
 حبیبات االنزیمیة لمركبات التنظیف

الوالیات المتحدة  شارلس بروس ماك كارتي
 االمریكیة

 بول شمیدت امین جدید وطریقة لتحضیره 20/5/1967 906 78
 فلكس فیلھیلم

 كورت ایجینبرجر
 

 سویسرة

- امینو-الكویل- 9طریقة جدیدة لتحضیر االمینز وغیرھا  20/5/1967 907 79
 ) انثراسنین2-1(– ایثانو 9,10 دیھایدرو-9,10

 بول شمیدت
 فلكس فیلھیلم

 كورت ایجینبرجر
 

 سویسرة

الوالیات المتحدة  جین ال. دومانیور طرق واجھزة للتنقیب عن تشكیالت تحت سطح االرض 3/6/1967 908 80
 االمریكیة

 جون كي سكوجن استرات حامض كاربید بنزمیدازول لقتل بیوض العث  3/6/1967 909 81
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الوالیات المتحدة  ھین ال. كلوبنك امینو بنزمید ازولز المستعاضة 3/6/1967 910 82

 االمریكیة
 جون دي دوروس الصغیر طریقة التخمیر النتاج اسید االمینو 3/6/1967 911 83

 والرس اي ناسلوند
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 

 الكوكسكاربونیالمینو – 2مركبات امالح االسترز ل  3/6/1967 912 84
 بینزمیدازولكاربوكك الثابتة

الوالیات المتحدة  اركھیالد ایم  ھایسون
 االمریكیة

 
الوالیات المتحدة  جون كارل كودفرلي  مشتقات اسید سیفالوسبورانیك 3/6/1967 913 85

 االمریكیة
 

امریكا-(ملكیة)  ھانز ھنریك كیجي  دایھیدرو بنزودیازیبین2-1طریقة لصناعة  3/6/1967 914 86
 سویسرة

 ایجي اوتسوكا وسائل تحلیل مادة الیوریا على طریقتین 3/6/1967 915 87
 كازومیجي كاناي

 تاداوساكي 
 شیجو روانیوي

 

 الیابان

 ھیوشارلس ھیبارد منفذ صمام محسن لوعاء سوائل 4/6/1967 916 88
 برترام ستانلي دیرنك 

 

 انكلترا

 المھندس ویرنر میركل  التركیبات المعدة لمعالجة الماء الخام 13/6/1967 917 89
 المھندس سیكفرید مولر 

 كانثرا ویستریخ
 
 

 المانیا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 ریجارد ریموند كراف  طریقة لفصل المنتوجات الھیدروكاربونات النقیة 13/6/1967 918 90

 
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 

الوالیات المتحدة  جون كریجو مشتقات االستماید 13/6/1967 919 91
 االمریكیة

 
 بنزمید ازول لقتل 2مركبات حامض كاربامیك- 25/6/1967 922 92

 الفطریات وامالح استرز القلویة 
 ھین ال. كلوبنك
 كالرنس لیتلر

 بي لوریف ریجارذر 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 

قوالب بالستیكیة مقاومة للحرارة تحتوي على قاتل  11/7/1967 923 93
 الحشرات

 مي فلیك
 ادریان فوترفان برین

 

 ھولندة

ابتكار طریقة ووسائل لصنع مواد فلتر لتنقیة دخان  12/7/1967 924 94
 السكائر

 فرنسیس الشماس یوسف
 
 

 سویسرة

  Helmut weberof-1 یوریا وطریقة لتحضیرھا–بنزینسلفونیل  13/7/1967 925 95
2-Walter Aumuller  
3- Rudi wyer            
4-Karl muth            

 

 المانیا

الوالیات المتحدة  ھاین لویس كلوبنك مشتقات بولي الكوكسیكاربونیل االمینیة 22/7/1967 927 96
 االمریكیة

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 ھلموت ویبر  سلفونیل یوریا وطریقة لصنعھا–بنزین  27/7/1967 928 97
 والتر مولر

 رودي ویرفي
 كارل موث

 فلكس ھلموث شمیدت
 

 
 المانیا

طریقة تحضیر مركبات ستیریل بیریدینیوم  2/8/1967 929 98
 ومستحضراتھا الصیدالنیة

 ارثربیج فیلبیس
 روبرت بي بیروس

 

 امریكا-(ملكیة) انكلترة

 نورمان برجیم - میثیل بنتینیز من االیثین3طریقة النتاج  6/8/1967 931 99
 اولف بلیندر ھایم

 اوالف تورجیر اونساجر
 ھالبارث وانك

 

 النرویج

فصل الھایدروجین سلفاید من خلیط مع  6/8/1967 932 100
 غازالدیھایدروكاربون

 بروس كلین برلي
 جورج ولیم سویفت

 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 

101 933 7/8/1967 Tobaco Smoke filter Pluge made of paper 
and method for improving their taste 

qualities 

 سویسرة بول ادولف مولر

تربیر لتثبیت طریقة منع البخار والنضح في جھاز  10/8/1967 934 102
 زجاجي

 ھوكوس بیرن
 
 

 فرنسا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 ھوكوس بیرن الربط الدائري 10/8/1967 935 103

 
 فرنسا

 جوردن كلمرلورین  جھاز للبحث عن الزالزل 13/8/1967 936 104
 فیلیب ولیم وایس

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ادوارد جورج برین مشتقات النافثیلین 16/8/1967 937 105
 جون كریستوفر ھانسون

 مینو دوسابھولي میتھا
 

 انكلترة

 دانتي بیني طریقة القامة البنایات الضخمة 16/8/1967 938 106
 

 ایطالیا

 ادوارد میكائیلس طریقة اساسیة لعمل الفوالذ 23/8/1967 939 107
 
 

 النمسا (ملكیة)مویسرا
 

فصل الماء النقي من محلول سائل بواسطة تحویل  23/8/1967 940 108
 الضغط العالي من نظام نقط االنصھار

  وانك جنك –سینك 
  ین جنك–جن 

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 جون فینسان كالنسي  تجھیزات الرش المتباعدة عن المركز 29/8/1967 941 109
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 لیزلي بیرسي ولس طریقة لتحضیر بدیال لالمیدنس لھ فعالیة بایولوجیة 3/9/1967 942 110
 

 انكلترة

 جایلز االن ارجر   دایھیدروبنزودیاربین2 و 1طریقة لصناعة  7/9/1967 943 111
 لیو ھنریك سترنباخ

 
 

 امریكا-(ملكیة)سویسرة
 

 



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

 ھیربرت جیمس الیوت  تحسینات في او فیما یتعلق بنقل الكبریت 16/9/1967 944 112
 

 انكلترة

 دونالد لي سماترز منتوجات كیمیاویة جدیدة 17/9/1967 945 113
 
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طریقة غسیل اوتوماتیكیة مع سیفون للمصافي ذات  18/9/1967 946 114
 الخالیا للسوائل

 یوشیھیكو یودا
 
 

 الیابان

اریل دالتون ركراھام كیث  طریقة النتاج الكازولین 18/9/1967 947 115
 رافیل و اوجیم كرفسكي 

 

  امریكا- ملكیة انكلترا

 بیرنارد كازیت قبضة مكانیس اوزش  18/9/1967 948 116
 

 فرنسا

 بول وینثروب دوكالس امواس الحالقة 25/9/1967 949 117
 جوزیف ادوارد كوھلیر

 وارن ایرفف نیسن
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ھلموت ویبر  طریقة لتحضیر بنزینسلفوتیل - یوریا 30/9/1967 950 118
 والترامولر
 كارل موث
 رودي ویر

 

 المانیا

بالطات تستعمل الجل الحركة الدوریة المتنقلة لقواعد  3/10/1967 951 119
 التماثیل 

 ارثر فیشر
 

 المانیا الغربیة



 ارثر فیشر مسرح متفرق ذات طقم متغیر السرعة یستعمل لاللعاب 3/10/1967 952 120
 

 المانیا الغربیة

تحسینات تخص الوسیط الكیمیائي في تصفیة زیوت  3/10/1967 953 121
 التزییت

 جاك دیمستر 
 ریمون ھلیون 

 

 فرنسا-(ملكیة )انكلترة

تحسینات تخص الوسیط الكیمیائي في تصفیة زیوت  3/10/1967 954 122
 التزییت

 جاك دیمستر 
 ریمون ھلیون 

 

 فرنسا-(ملكیة )انكلترة

طریقة ازالة الكاربونات ذات السالسل المفتوحة من  3/10/1967 955 123
 اجزاء نفطیة

 الفرید شامبانیا
 
 

 فرنسا-(ملكیة )انكلترة

 رونالد ھوارد وولك مستوى تحویل عالي لھدرجة النفایات 5/10/1967 956 124
 سیمور برنارد البرت

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ازالة الغازات الحامضیة من خلیط الغازات 8/10/1967 957 125
 

 توینس كاریل دي ھاس
 جوانیس جیرادوس كونس

 
 

 ھولندة

 ھلموت ویبر  یوریا وطریقة لتحضیرھا–بنزینسلفوتیل  14/10/1967 958 126
 والتر مولر

 رودي ویرفي
 كارل موث

 
 
 
 

 
 المانیا

 
 
 
 

 



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

 شارلس بروس مكارثي انزیمات تحتوي على مركبات الغسیل 18/10/1967 959 127
 كارل فردینا دبلومیر 
 فرنسیس جین كراكو

 
 ارنفدیدسویرلد

 نیكوالس كیم دي اور
 

  ملكیة امریكا–بلجیكا 

 جون بمروز طریقة للبحث عن الزالزل 18/10/1967 960 128
 جیمس اف. جونسون

 لورین جي كیملر
 ریجارد اي سمایت

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ھاري الفرید راینھولدھولم طریقة المعالجة الحراریة للمواد 19/10/1967 961 129
 

 السوید

 ولیم برنارد بري طریقة وجھاز لغلق واحكام فتحھ في اطار بئر 19/10/1967 962 130
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 د. امري فابریكوس  طریقة كیمیاویة 21/10/1967 963 131
 

 دنمارك-ملكیة المانیا

 روسیل ادوارد ویف  جھاز الجل المناورة على سطح غاطس  21/10/1967 964 132
 

 انكلترة- ملكیة امریكا

 ھربیرت ھوارد وود تحسینات تتعلق بزخرفة االزرار لتجمیل المالبس 24/10/1967 965 133
 

 انكلترة



 اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 

 الجنسیة

 فالدیمیر فیدیرو ولج  الة لكبس االجزاء  966 134
 دلوید ایفیمووتج سبرینسین
 اركادي بتروتج اوزیروف

 

 موسكو

 فتكور فیلیمونوفیتج  طباخ غازي ذات لھیب منبسط 26/10/1967 967 135
 انتو ولي ایرمیفیج
 وریتس سمینووتج

 

 

 تسوالك ارثاوویروتج منبسط عدیم اللھب 26/10/1967 968 136
 كریكوري مویسوتج
 میخائیل میخائیلووتج

 

 روسیا

 الكساندرانتو نووتج مضخة قابلة للغمر لضخ السوائل 26/10/1967 969 137
 ارسیني ارسینیاوویج
 اندري میخائیلووتج

 

 روسیا

تحسینات في او فیما یتعلق باالنبوب البالستیكي المسلح  26/10/1967 970 138
 وطریقة تصنیع ھذا االنبوب

الوالیات المتحدة  جیمس لوثر كروش
 االمریكیة

 شامراوھارثاندرا ماتري عملیة تجدید جھاز جدید لتبییض المنسوجات 28/10/1967 971 139
 

 الھند

تحسینات تتعلق بكالبات االزرار المزخرفة لمواد  28/10/1967 972 140
 المالبس

 ھربرت ھواردوود
 كالرنس مارتن وولسن

 
 

 انكلترة
 

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
141 973 31/10/1967 Process for the manufacture of Acylamino 

alkyl Benzenesul fonyl 
 ھلموت ویبر
 والتر مولر

 رودي ویرفي
 كارل موث

 روث ھیروت
 

 المانیا

 دایترتج تیم  طریقة وجھاز لمنع التیارات المتعادلة في غرف الغزل 31/10/1967 974 142
 ایریج میولیس
 د.مانغرید لوكا

 

 المانیا

 ماكس جي فیلدنك طریقة للسیطرة على الدیدان الخیطیة 31/10/1967 975 143
 بیرت ال ریجاردز الصغیر

 

 امریكا- (ملكیة) انكلترة

 رانولف مایكل الیوب مواد كیمیاویة محسنة 2/11/1967 976 144
 اییان بریمز

 

 انكلترة

الوالیات المتحدة  زباثان ادوارد تولبرت طریقة معالجة النبات 2/11/1967 977 145
 االمریكیة

 بول انتوني لورنس تحسینات تتعلق بتفاعل االوساط الكیمیاویة 7/11/1967 978 146
 برنارد وایتنك بیریج

 

 انكلترة

 جون جاندلیر ھیس طریقة محسنة الصالح العامل المساعد 7/11/1967 979 147
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 ھیلموت كیرن (تغیر الى طریقة النتاج الیاف و خیوط ذات مفعول متعدد التركیب 7/11/1967 980 148
سیمینارز كومبینات شفارزا 

 ولھیم بیك)

 المانیا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة ومعدة الغالق او قفل االنفاق االرضیة و خطوط  7/11/1967 981 149
 االنابیب البابیالین

 ساندور اولیسیزكي 
 استوان زسوكان

 

 ھنغاریا

 ھلموت ویبر بنزینسلفونیل یوریا وطریقة لصنعھا 15/11/1967 982 150
 والتر مولر

 رودي ویرفي
 كارل موث

 فیلكس ھلموث
 

 المانیا

 جایلز االن ارجر طریقة لتحضیر مشتقات بنزود یازیبین 21/11/1967 983 151
 رودني ایان فریر

 ایرل ریدر
 لیو ھنریك سترنباخ

امریكا- (ملكیة) 
 سویسرة

مكینة غسیل جامعة لغسل الصحون والمالبس واالواني  21/11/1967 984 152
 الخزفیة

 

 انكلترة لویس جوزیف شافیریان

طریقة لتصفیة الفضالت السائلة من دورات المیاه  25/11/1967 985 153
 والتركیبات الصحیة االخرى

 

 سفن الكوت جول لیجلند اھل
 

 السوید

 جنسن ثوروركارستنسن  طریقة لتحضیر مركبات صیدالنیة جدیدة 30/11/1967 988 154
 لیونارد ھاینیس

 

 امریكا- ملكیة سویسرة

صنع منتوجات وعلى االخص من اقسام تركیبیة مركبة  9/12/1967 989 155
 مثل اسطح الطرق الكونكریتیة وما یشابھھا

 فرنسا جان كولونا سیسالدي



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 جون لورنز فصل الغازات المخلوطة باستعمال حرارة واطئة 9/12/1967 990 156
 جون ولیم ھاس

 جون نورمن دیو
 ویروس كلین بري

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 مایرسلیتزینكر  اندولیل حامض االسیتیك3طریقة لتحضیر  9/12/1967 991 157
 جورج كال

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 جان كولونا سیسالدي طریقة لتصلیب التربة 9/12/1967 992 158
 

 فرنسا

 ھلموت ویبر طریقة لصنع بنزینسلفونیل یوریا  12/12/1967 994 159
 والتر مولر
 كارل موث

 رودي ویرفي
 ایریك فاوالند

 

 المانیا

 ھلموت ویبر بنزینسلفونیل یوریا  و طریقة تحضیرھا 12/12/1967 995 160
 والتر مولر

 رودي ویرفي
 كارل موث

 فیلكس ھلموث
 

 المانیا

 ارثر فیشر طابوق للقواعد المتجمعة المتحركة 16/12/1967 996 161
 
 

 المانیا
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

الوالیات المتحدة  كونتینن فرانسیس سوبر مركبات عشبیة جدیدة 16/12/1967 997 162
 االمریكیة

 
163 

 
 
 

الوالیات المتحدة  ھاري ولیم كوردون طریقة لتحضیر مركبات الماكرولید 19/12/1967 998
 االمریكیة

 البرخت ایدنھوفر طریقة لتحضیر اثیرات عطریة 7/1/1968 999 164
 ھنري راموز

 ھانز سبیكلبرج
 

 سویسرا

 جیرالدري بیلیت طریقة لتحضیر سیكوندیرتراسیكلین 7/1/1968 1000 165
 ھانس سبیكلبرج

 

 سویسرا

 5 بنزودبازبین و 4و1 اج -3 دایھیدرو 2و1- فینیل 5 7/1/1968 1001 166
 4و1 اج -3-تترا ھیدرو -5و4و2و1فینیل -

 بنزودیازیبین وتحضیرھا

 جایلز االن ارجر
 ایرل ریدر

 ورنر متلكس
 لیوھنریك سترنباج

 

 سویسرا

 بالتاسار ھیجیدوس مشتقات فینیل االنین وطریقة لصنعھا 7/1/1968 1002 167
 بول زللر

 

 سویسرا

 جون جوزیف دامیكو دیثیو كاربا میتسر– سایكلو ھیكسیل –الكیل والكنیل ن  7/1/1968 1003 168
 روبرت فوریست ھاستد

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 الف ارثر راندال طریقة لتحضیر المساحیق 15/1/1968 1004 169
 

 انكلترا

الوالیات المتحدة  جیمس بالفور بوكنان خلیط لقتل الحشرات 15/1/1968 1005 170
 االمریكیة

 
الوالیات المتحدة  كالید دیفید برمروي طریقة مكملة النجازات االبار 15/1/1968 1006 171

 االمریكیة
 

الوالیات المتحدة  ولیم جوزیف براولي طریقة لعمل مادة الكساء الزجاج بطالء وقائي ملون 17/1/1968 1007 172
 االمریكیة

 
 جین جوزیف ریكا طریقة وجھاز لتحویل االمونیا الى اوكسید النتروجین 17/1/1968 1008 173

 
 

 بلجیكا

 جین جوزیف ریكا طریقة النتاج حامض الناتریك 17/1/1968 1009 174
 

 بلجیكا

 فالدیمیر ماكرلي  طریقة وعدة للتنظیف االوتوماتیكي للمرشحات السریعة 21/1/1968 1010 175
 سناتو بالك ماكرلي

 اولدرین دراكا
 

 جیكوسلوفاكیا

طریقة لتحضیر مركبات جدیدة لمعالجة اضطرابات  21/1/1968 1011 176
 المعدة واالمعاء

 

 جینس ثوروكارستنسن
 جون جیمس فینس 

 جیرھارد زنبرن
 
 

 انكلترة- ملكیة سویسرة



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة التبلمر وعزل التبلمر المزدوج والتبلمر المتعدد  23/1/1968 1012 177
 في اولیفینات منفردة

 

 نورمان برجیم
 اولف بلیندھایم

 اولف نورجیر اونساجر
 ھاكبارت وانك

 

 النرویج

تحسینات في تنمیة الكائنات المكروسكوبیة من  27/1/1968 1013 178
 ھایدروكاربونات 

 

الفرید شامبانا اوف سوسیتي 
 انترناشونال

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

تحسینات في انتاج كائنات مكروسكوبیة من  27/1/1968 1014 179
 الھایدروكاربونات

 

الفرید شامبانا اوف سوسیتي 
 انترناشونال

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

تحسینات تخص معالجة كائنات مكروسكوبیة و معالجة  27/1/1968 1015 180
 المنتجات الناتجة من ھذه الكائنات المكروسكوبیة

 

الفرید شامبانا اوف سوسیتي 
 انترناشونال

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

 جون ولیم روس تركیبات ارساء لنقطة واحدة  27/1/1968 1016 181
 كینث ولیم ھوبكنز

 

 انكلترة

طریقة رفع الھایدروكاربونات ذات السالسل المفتوحة  27/1/1968 1017 182
 كلیا او جزئیا من خلیط الھیدروكاربونات

 

 شارل فیرنیھ 
 جان انطوني فیلوسا

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

 تحسینات تخص الكائنات المكروسكوبیة 27/1/1968 1018 183
 
 
 
  

 جان انطوني فیلوزا
 

  ملكیة انكلترة–فرنسا 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة ازالة ھایدروكاربونات ذات السالسل المفتوحة  27/1/1968 1019 184
 من اجزاء نفطیة

 

 الفرید شامبانا
 كلود جودان

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

 جون ولیم روس تركیبات ارساء لنقطة واحدة 27/1/1968 1020 185
 كینث ولیم ھوبكنز

 

 انكلترة

عملیة ازالة ھایدروكاربونات ذات السالسل المفتوحة  27/1/1968 1021 186
 كلیا او جزئیا من خلیط الھایدروكاربونات

 

 برنارد مورس
 

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

 تحسینات تخص عملیات تبلور ثابتة 27/1/1968 1022 187
 
 

 انكلترة جاك ماكلي 

 طریقة لمعالجة النفط الخام 27/1/1968 1023 188
 
 

 توماس جارلس دافینبورت
 دیریك ویلیام

 روبن جوزیف روسیل
 

 انكلترة
 

 
 

تحسینات تعود الزالة مركبات النتروجین من جزیئات  27/1/1968 1024 189
 ھادروكاربونیة

 

 انطوني جورج غویل
 جون فینسنت فلیتشر

 ریشارد ترافیرس لورنس
 

 انكلترة
 

 انطوني جورج غویل تحسینات تخص الوسائط الكیمیاویة 27/1/1968 1025 190
 جون فینسنت فلیتشر

 توماس كامبل
 جون شارلز بالك 

 

 انكلترة
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 تحسینات تخص تنمیة كائنات مكروسكوبیة 27/1/1968 1026 191
 

 برنارد موریس
 
 

  ملكیة انكلترة–فرنسا 

تحسینات في انتاج كائنات مكروسكوبیة من  27/1/1968 1027 192
 ھایدروكاربونات 

 

  ملكیة انكلترة–فرنسا  الفرید شامبانا

193 1028     
 االسالیب الكیمیاویة الجل احضار عوامل طبیة عالجیة 29/1/1968 1029 194

 
 رونالد لیسلي یوخانان

 ریشارد انتوني 
 
 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

) دایكلورو 2,2- (1تحسینات لصناعة او ، او دیمثیل  1/2/1968 1030 195
 فینیل فوسفات

 

 رودي بیمر
 اندریاس ھایزنفلیدر

 ولوكانك جوزجي
 

 المانیا

196 1031 
 

 باربارا روث طریقة لتحضیر مركبات فعالة بایولوجیا 1/2/1968
 جوستیناز ووفسیتج

 
 

 ملكیة انكلترة–امریكا 

197 1033 
 

 نیكوالس اركولي طریقة لتحضیر مشتقات ثاني الكیل سستیین 1/2/1968
 
 

 فنزویال

198 1034 
 

 كرنرادر سیفال كرافیتور الطریقة المائیة الستخراج المعادن واجھزتھا 2/2/1968
 جیرالد جیمس كوفیت

 تایسون ریك

 البرتا



199 1036 
 

 انكلترة دینس ارنست بورتون مركبات محسنة لقتل االوبئة 24/2/1968
 
 

 المانیا ارثر فیشر ترس تعشیق دودي 7/3/1968 1037 200
 
 

 بالتاسار ھیجروس طریقة لصناعة مشتقات فنیل االنین 7/3/1968 1038 201
 بول زللر

 

 سویسرة

 د. كارل سمیكل طریقة النتاج  XXو كلورو برو بیونزیل  23/3/1968 1045 202
 د. ھاینزخ بالوتر
 د. ورنر ستورز 

 

 المانیا

 دانیال بتیجان اعمدة لحمل القابلوات الكھربائیة  23/3/1968 1046 203
 

 فرنسا

 جورجس بي برویلیت الة تنظیف القطن 24/3/1968 1048 204
 جارلس ار شورت

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 روجر كالود تحسینات تتعلق في صناعة الكبریت  23/3/1968 1049 205
 

 فرنسا

 ارثر ولیم جیمس  مركبات عضویة 2/4/1968 1052 206
 نیفیل ستانتون

 ولیم كلین موس
 

 انكلترة



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 اریك دابریتز  نتروثیازول ومنتجاتھا – 5مشتقات  2/4/1968 1053 207
 ھاینز ھیرلنجر

 ماریان بوك
 

 المانیا

 طریقة لعزل الكبریت بواسطة التبخیر 2/4/1968 1054 208
 

 نورمان جي باترسون
 رونالد ار روزلیوس 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 جیمس جوزیف كوریست -دیو كسیتیتراسایكلین6طریقة الجل انتاج اي - 2/4/1968 1055 209

 
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 

الوالیات المتحدة  جیمس ایف برایان جھاز مرسى السفن لمراكب الصھاریج 2/4/1968 1056 210
 االمریكیة

 
 تحسینات في او ذات عالقة بازالة ملوحة الماء  9/4/1968 1057 211

 
 الن مارتندل

 بریان ریجینالدبار
 میشیل جون ستابلي

 

 انكلترة
 

 

 انتوني البیرتوس ستروك طریقة للتدفئة الفضائیة 9/4/1968 1058 212
 

 ایطالیا- ملكیة سویسرة 

 فیرجل كلیفور  طریقة لتسجیل الغاز الطبیعي ونقلھ بالسفن 9/4/1968 1059 213
 عمر ھوارد سیموندس

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 اسیل) – الكیلیدین –عملیة لتحضیر مركبات ( الفا  9/4/1968 1060 214

 فینیل
 ایفریت مینارد تشولتز
 جیمس موریس سبراك

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 جان امینكول تحسینات في انوال النسیج 9/4/1968 1061 215

 جورج النك
 فرنسا



 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 الن مارتندل تحسینات في او ذات عالقة بازالة ملوحة الماء 9/4/1968 1062 216
 بریان ریجینالدبار

 میشیل جون ستابلي
 

 انكلترة

 كریدون لیستر براون جھاز اصبعي لضبط الذبذبات الزلزالیة 9/4/1968 1063 217
 بوي جون توماس

 

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

 
 تحسینات في او ذات عالقة بازالة ملوحة الماء 9/4/1968 1064 218

 
 الن مارتندل

 بریان ریجینالدبار
 میشیل جون ستابلي

 

 انكلترة

 تحسینات في او ذات عالقة بازالة ملوحة الماء 9/4/1968      1065 219
 

 -الن مارتندل1
 -بریان ریجینالدبار2
 -میشیل جون ستابلي3
 

                 
          انكلترا

   جون فرانسیس كراھام مخازن الشواطئ ومراسي السفن وتسھیالت الشحن 9/4/1968      1066 220
الوالیات المتحدة 

 االمریكیة
 

طریقة لتقنیة الغازات المحتویة على الحوامض غیر  10/4/1968  1067        221
 النقیة

 -فیلیب رینولت 1
 -كسموند فرانكویاك2
 

          فرنسا

 موریس بوسكوین بتجمیع لتبادل الحرارة بصورة غیر مباشرة 10/4/1968  1068       222
 

          فرنسا
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

طریقة تحضیر ازومیــــرات البصـــریة ( اي تنــاسب  24/4/1968 1071        223
  اثل مینو  مثیل -بارولیدین– 1البصر ) 

 -جیرارد بولتو 1
 

         فرنسا

 -لیوبرجر 1 طریقة لتحضیر مشتقات بنزودیازیبین 29/4/1968 1072       224
  -ارثر ستمبل2
 -لیوھنریك سترنباخ3
 -ادورد وینس4
 -رودني ایان فریر5
 -روبرت اوكسدت شمدت6
 

  الوالیات المتحدة        
  ملكیة  –االمریكیة

       سویسرا
 

 طریقة لصناعة مشتقات بنزودیازیبین 29/4/1968 1073      225
 

 -لیوھنریك سترنباخ1
 -جیمس فالنتین ارلي2
 

 الوالیات المتحدة        
  ملكیة –االمریكیة

       سویسرا
 طریقة لصنع اعمدة 29/4/1968 1074      226

 
 -ریجارد مالكولم بیركر1
 -ربتیس كالتن سبرول2
 
 

الوالیات المتحدة   
  ملكیة –االمریكیة

       انكلترا

 الوالیات المتحدة       ھارفي مونرولوكس مركبات حدیثة وطرقھا 29/4/1968 1075      227
       االمریكیة

 
 -د.فرنیر كوفمان1 طریقة صناعة الكلورال  29/4/1968 1076      228

-المھندس الكیمیاوي 2
 سیجفرید راینھولتر

        المانیا 

 ھیاكل فوالذیھ مشبكھ على شكل الواح ذات نوافذ 11/5/1968  1077      229
 
 
 
 

 -رادیوز روس 1
 -فالدیمیر فیسلي2

  جیكوسلوفاكیا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -فالدمیر فیلي 1 مواد ربط اجزاء الھیاكل الفوالذیھ المشبكھ ذات فراغات 11/5/1968 1078 230
 -رادیوز روس2
 

 جیكوسلفاكیا

 جیمس لوركروش  تقویة نوع  عرض الفیالمینت  واجھزة انتاجھا 14/5/1968 1079 231
 

الوالیات المتحدة  
 االمریكیھ

 
 درجاه متولزیة العجالت  19/5/1968 1080 232

 
 

 
 

  بیبیكولوكسیلیتركیر6-2ن-بیوتیل-–طریقة لتحضیر  19/5/1968 1081 233
 

 بنجامین فراكلین تول1
 -جستر ھنتون بولن2
 
 

الوالیات المتحده 
 االمریكیھ 

 -جون فرانك اولین 1 (كاربامولوكسي) نیالیدز و وكبات لتنظیم نمو النبات  19/5/1968 1082 234
 -فیلیب كورتس ھام 2
 

  الوالیات المتحده
 االمریكیھ

 انولفیبا  طریقة لصانعة مركبات الثیزالحامضیھ والعدیمة اللون   17/6/1968  1083 235
 

 سویسرا

فرانسیس ایریك اوسفن  طریقھ تتعلق بكتشاف الكبریت  17/6/1968  1084 236
 تومبون 

  الوالیات المتحدة
 االمریكیة

 -انكلترا
 
 
 
 
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

اكتینو میسیس (ستریفتوماسیس)ریموسیس سترین ال  17/6/1968 1085 237
  النتاج(اوكسیتراساكلین)416اس تي -

 -سفیا جولیانیا كوالت1
-الكساندیر فالدمیر وفیج 2

 فالدمیراوف
-زینیات دابتیحي وفنا 3

 ارتاحوا لنوفا 
 -ناتالیا فالدیمیر وفنااورلوفا 4
 

 موسكو

 -الكسندیر انتونوویجبو1 مضحھ یمكن غمرھا على شكل برغي  17/6/1968 1086 238
 كدافوف

 -ارسیي ارسینو ویجراتوف2
 -ادري میخائیلو فیجراتوف 3
 

 مسكو
 

اختراع جھاز اشعة اكس لتقدیر تحویل القوه الشعاعیھ  17/6/1968 1087 239
 للعناصر الكیماویھ

 

-سولومون الزایفیبح یعكوبو 1
 ویج

 -ایكیني افا نوویجزیتسسف 2
-جورجي ایفا نوفیج فرلیال 3

 كوف
 

 موسكو

 اختراع لصع خالیا كلوانیھ وتسویتھا االجازھا  17/6/1968 1088 240
 

 -فات خاتوفیج نابیولین 1
 -زویا ماخائیلو فنابوزوفا 2
 -ایفین میخائیلوفیج كیرتسبل3
 -بوریس فاسیلیفیج مارفین 4

 یاجیسالف اناتولیفیج رابیوفیج 
 -ایفان ایفانوفیج كوفال5
 

 موسكو



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 اختراع االه یمكن تركیبھا لملحقات الزراعیھ التي یفضل 17/6/1968 1089 241

 ان تعوض عن دارة المسلفھ
 -فیكتور اكسیویج سونیتسو 1
 -فینالي اندر بیوج تیمو فیف2
 -كالرافسیلیا فناشو ماكوفا 3
 -فالدمیر لیونوفیج فیلیفیتسكي 4
-نیكوالي افانوفیج 5

 جیراسیمون
 -جاكوف زوسیفیج زیلیتسكي6
   

  
 موسكو

-فالدیمیر الكساندرویج فاو 1 اختراع لتوسیع اشاراة دي.سي  17/6/1968  1090 242
 لینكو

 -علي غمیاروفیج یالیشوف 2
 -فادیم دیمیتریفیج مبرو نوف 3
 -یاشیالف اكسیفیج سارفوف 4
-دوید فینیا سینوفیج 5

 سویجارنیك 
 -الكسیفیج زیدكوف 6
 

 موسكو

243 1091 
 

 

 النتاج 13-32ستریفتوماسیسكریسوسترین  17/6/1968 
 تسریفتوماسیلین 

 
 
 
 

 -هللا فیدور فناتیترییاتنیك 1
 -سوس ایساكوفیج علیخانیان2
-لوموف سیمونوفا 3

 بریوزكالوفا
 -ماریا فاسلیافنا جوكینا 4
 -لیدین  5
 -نیكوالفنااوبرازوفیسكایا 6
 -كاترینا ایفانوفنا كالیسكینا 7
 -رایا ایفانوفاكاجكینا8

 موسكو 
 

 
 



 



 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -ایفان سبركیویج سیرجیف 1 تفكیك ترتیب في العدد لقیاس الضغط  17/6/1968 1092 244
 -ایكو بیتروویج تومیجیف2
-الكسندرا فانا سیفیج 3

 انتونینكوف
 

 
       موسكو 

ویزیفولد الكساندرروفیج  طریقة لتنقیة السوائل 17/6/1968 1093 245
 مالینوفیسكي 

 

 
      موسكو

 اختراع لتحكیم سرعة المیاه في االراضي الرخویة  17/6/1968 1094 246
 

 -فیكتورفاسیلیافیج ایلیسیف1
 

      موسكو

جھاز لصناعة االغلفة واالكیاس في عملیة مستمرة  17/6/1968      1095 247
 ومتواصلة 

 

 -البرت بافاجو1
-برتراندام ، دي كانیردیسن 2

 كارتیز
 اكزافیر أي .مالبرانك-3
 

       فرنسا  

-ریجینة ھاوس كولر برج 1 طریقة لتحضیر بریالت بنزامید 18/6/1968      1096 248
الوصیة على تركة المخترع 

 موسزولف كولر
 -سدني تبتل 2
 

الوالیات المتحدة 
–االمریكیة 

  سویسرا(ملكیة )
 

  بیبكیو 2,6- ن- بوتیل 1طریقة لتحضیر لیفو-  18/6/1968  1097 249
 لوكسیلیداید 

 -فرویلن بندار ولودنیا 1
 -بنجامین فرانكلین توالر2
 

 الوالیات المتحدة 
       االمریكیة 

  ایدین جون والترس طریقة وجھاز تسجیل الطبقات االرضیة عند حفرھا 18/6/1968  1098 250
        انكلترا



 

 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -ھلموت ویبر1 بنزین سلفونیل یوریا وطریقة لصنعھما 18/6/1968 1099       251
 -والتر امولر2
 -رودي ویر3
 -كارل موث 4
 -فیلكس ھلموت شمیدت5
 

         المانیا

 اریك ھنري وارد طریقة وجھاز تسجیل الطبقات االرضیة عند حفرھا 18/6/1968 1100       252
 

 لندن
 

253       1101 
     

 تحسینات تخص طریقة معالجة المستخرجات العطریة 18/6/1968
 

 جاك دیمیستیھ 
 

 انكلترا(ملكیة )–فرنسا 

 طریقة وجھازلقیاس صفات النیترون من المادة  18/6/1968          1102       254
 

 ولیم ب نیلیكان 
 

  الوالیات المتحــــدة 
  انكلترا       – االمریكیة 

      (ملكیة )
الوالیات المتحدة  جیمس بالفور بوكتان  ان سبستیو تید كلربا مویلو كسجي ثیو میمد یتس 18/6/1968        1103        255

 االمریكیة
 

طریقة تقدیر الفوسفات الجیریة المتحجرة بواسطة  26/6/1968  1104       256
 االنفجار

 

        تركیا الدكتور سادرتین الفان

 -بطرس جوھانیس 1 طریقة ومعدات لصنع الیوریا 26/6/1968   1105       257
 -كورنیلس كاشبرو2 
 

       ھولندا



 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -جون بوتس كیرنس 1 مركبات ھیترو سایسلیك 29/6/1968 1106 258
 -والتر ھیبورث2
 

        انكلترا

259 1107 
 
 

 دونالدانكوس ماكدونالد تجھیزات لتحریك الھواء 30/6/1968
 

       ناسوبھاما
 

 جھاز لتسجیل اشارات تكوین الزالزل 6/7/1968 1108 260
 

جون بمروز وریثة جون 
 بمروز

 

   الوالیات المتحدة     
      االمریكیة

 بیز (ممومنات كاربامویلوكسي ویاثیو لوكسا –ان. ان  13/7/1968      1109 261
 لمبدتیس )

 

 جون كلیفورد سمرز
 

   الوالیات المتحدة        
     االمریكیة

 -جیمس دیفید دافنبورت1 - بایریمیدن المستعاضة5مركبات  13/7/1968       1110 262
 -رونالدارفین ھاكلر2
 -ھارولد میلون تیلر 3

   الوالیات المتحدة    
      االمریكیة

 
   الوالیات المتحدة  ثیودور میلي انكل اضافة وسیط كیماوي وسحبھ بواسطة جھاز 13/7/1968     1111 263

     االمریكیة
-دكتور فیجاي جوبال 1 قضیب معدني وكبات اوكتلھ معدنیة مدلفنھ 13/7/1968     1112 264

 بارانجبي
 -كاداثاناد رامایرنابریان2

        الھند



 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

ھنریج مكتار رزیكفرید   حامض امینو بینیسیالنیك 6مشتقات من   13/7/1968  1113 265
 ھیرلینخ

 

        المانیا

-( أ- سلفومینوفینیال سینا  میدو ) بینیسیالنیك  اسیدس 6 7/1968 /23     1115 266
سلفومینوثیینیال سیتامیدو بینیسیالنیك اسیدس –- (أ 6، 

 وطرق احضارھا 
 

 دونالد نیل ماك كریكور
 

   الوالیات المتحدة 
      االمریكیة

 طریقة تركیب االلواح المشبكة 24/7/1968    1116          267
 

 رادیوز روس
 

    جیكوسلوفاكیا

         المانیا ارثر فیشر  بالطات الربط الجل االقفاص المتحركة 24/7/1968     1117          268
 

جھاز اسطواني لترتیب االجھزة الكھربائیة او  24/7/1968     1118          269
 المیكانیكیة المتحركة

 

         المانیا ارثر فیشر 

 -نورمان بیرجیم1 - اولیفاینز8- سي 5طریقة النتاج سي  24/7/1968     1119         270
 -یوسف بلنرھایم2
 -اوالف توركیر اونساجھ3
 -ماجبارت وانج 4
 

        النرویج

طریقة لتلمیع (صقل )المواد العضویة واسنادھا بصورة  28/7/1968     1120         271
 موفقة 

 بییرساندر
 
 

         فرنسا

 نوئیل دي بالس طریقة لتلوین المواد الصناعیة  31/7/1968     1121         272
 

         فرنسا



 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

273      1122 
 
 

 ولیم السزلوبنزیز طریقة لتحضیر الحوامض الفینولوفیا(الطبیعیة) 3/8/1968    
 

الوالیـــــات المتحدة 
سویسرا –االمریكیة 

 (ملكیة)
 -دافید ھندلین1 طریقة تخمر 3/8/1968     1123      274

 -ادوارد اولي ستابلي2
 -وجستو مارتینزماثا3

الوالیات –اسبانیا 
المتحدة االمریكیة 

 (ملكیة)
تحسینات في/و فیما یتعلق بجھاز كھربائي لتھویة  3/8/1968     1124      275

 الوباش
 

 
كونستاتین كراف فون 

 بیركھایم

         المانیا

الوالیـــــات المتحدة  نورتون ھارولد  نظام للسیطرة على السوائل الجل جھاز لخزن السوائل  13/8/1968    1125      276
 االمریكیة      

 
طریقة وجھاز للسیطرة على قناة المجرى اثناء عملیة  3/9/1968     1130      277

 التركیب
-جیمس ادوار دسور 1

 نیسوف
 -ثوماس جوزیف اثربوري2

الوالیـــــات المتحدة 
 االمریكیة      

 
 الوالیـــــات المتحدة  جون اي سوثرالند طریقة محسنھ واجھزة لتسخین الماء 3/9/1968     1131      278

 االمریكیة      
     



 

 

 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -ھلموث ھاك 1 تركیبات مبیدة لالعشاب 16/9/1968  1132 279
 -لودویك اویا2
 -ورنر شافر3
 

        المانیا

280 1133 
 
 

   16/9/1968 Fungiuidal Agent 1 الدكتور جنترمور- 
 -الدكتور كونراد نیتامر2
 -الكتوررزیجموند لوست3
 -وجرھارد شنایدر4

        المانیا
 

 -اریك كالوكة1  اریل اكبولنیا–طریقة لتحضیر مركبات ان  16/9/1968    1134 281
 -انجلبیرت كوھلة2
 -لودفیك اوبول3
 -ھلیمون ھاك4

 

        المانیا

طریقة بأدخال الحفر والنقوش في اعمال  التجارة  28/9/1968    1136 282
 المعدنیة  

       بلجیكا لیدریك كاتوال

 -الدكتور والترامیسوللر1  بوریز وطریقة لتحضیرھا –بنزینسلفونیل  1/10/1968    1137         283
 -الدكتور ھلمت ویبر2
 -الدكتور كارل موث3
 -الدكتور رودي ویبر4

       المانیا
 

دسر الربط والتوسیع من ضمنھا قطع العزل والتوسیع  1/10/1968    1138        284
 ووسائل لمتانة الربط والتغطیة  

       المانیا ارثر فیشر 

دسر الجل رصد وسائل الربط والتثبیت في الحیطان  1/10/1968    1139        285
 وما شابھ

       المانیا ارثر فیشر



 

 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

دسر الربط والتوسیع من ضمنھا قطع العزل والتوسیع  1/10/1968  1140 286
 ووسائل لمتانة الربط والتغطیة  

        المانیا ارثر فیشر 

287          1141 
 
 

مركبات المنظفات تحتوي على بروتینات االنزیمات  1/10/1968     
 المشتقة في الكلوالجین

 -ھارولد .اج بیار1
 -جین بییردي بي ایمیري 2
 

    الوالیات المتحدة
       االمریكیة

 
 -مي فلیك 1 مركب عضوي محسن البادة الحشرات 6/10/1968      1142 288

 -اندریان فوترفان برین2
 

         ھولندا

 طریقة لضبط المقیاس  8/10/1968     1143 289
 

 -سیسیل جورج ھوللس1
 -ریجارد ولیام الني2
 

  الوالیات المتحدة   
       االمریكیة

   
       انكلترا ھیوشارلي ھیبارد تحسینات في المدافئ التي تحرق السوائل ومتعلقة بھا 8/10/1968     1144 290

 
        فرنسا روبرت لویس بیر طریقة وجھاز لقیاس السوائل 9/10/1968     1145 291
       اسبانیا فیریریكومولیرو جیمینیز طریقة النتاج اجزاء تركیبیة للبنیان ذات اسطحة كبیرة 9/10/1968     1146 292
ارستو فولوس جورج  تحسینات في او فیما یتعلق باالنابیب المجوفة  9/10/1968     1147 293

 بیترتاكس
       الیونان

تحسنات تتعلق بانتاج ومشتقات من عضویات  22/10/1968     1148 294
 مكروسكوبیة 

 -برنارد موریس لین1
 -جان كلود ھاندرمارك2

       فرنسا

 -ستانلي جوزیف بیوكمن1 مركبات فطریة 27/10/1968    1149 295
 -جون دومینیك بیرا2
 -فرید ولیم رادن3

   الوالیات المتحدة
       االمریكیة

 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
296 1150  27/10/

1968 
 - ھایدرو2مركبات تحتوي على ثایو سیانیت عضوي و 

الكیل استر من حوامض الثایولسولفینك العضویة وطرق 
 االنتفاع منھا

 -ستانلي جوزیف بیوكمن1
 -جون روستن بیوكمن2
 -جون دومینیك بیرا3
 -فرید ولیم رادني4
 

    الوالیات المتحدة    
       االمریكیة

297        1151 
 
 

 -الدكتور ھلموث ناھم 1 طریقة لتحضیر حوامض سولفامیل  - انترانیلیك 30/10/1968   
 -الدكتور كارل ستورم2
 - الدكتور والتر سیدل3
 

         المانیا
 

طریقـة لصــنع مـواد صناعیة ثرموبالستیــكیة ذات  30/10/1968    1152        298
 مساحات دقیقة

والترشومن ووالد فرید 
 شورت

 

        المانیا

299        1153    
30/10/1968 

 جھاز لتقلیل التأكل في الغازات
 

 جین بول بیكارد
 

      الوالیات المتحدة    
       االمریكیة

300        1154    
30/10/1968 

طریقة النتاج فضالت خام الجل صناعة الحوامض 
 الكبریتیةوالسمنت من سلفات الكالسیومالمتبقیة

 -كاونتر ھیرزول1
 -ھینز فوكیل2
 -فیرنرویسیل3
 -رونالد واجنر4

       بلجیكا
 

301      1155       
30/10/1968 

      فرنسا الفرید سیرفاسیر تحسینات في صنع الكبریت

       السوید  اكسل كوستاھیلشنروم جھاز لصیانة الثالجات 4/11/1968       1157 302
303 1158  

 
 ارثر فیشر صندوق القوالب لصنع االلعاب والنماذج المتحركة 6/11/1968   

 
       المانیا

 
 طریقة لصناعة عناصر السمنت المتجمع وسبائك خاصة  6/11/1968   1159 304

 تستعمل لھذا الغرض واي جزء یستحصل منھا
 ریموند لینوبل

 
       بلجیكا

 جھاز مع ملحقات یستخدم في بحوث وتنقیب االبار 7/11/1968   1160 305
 
 

 جین بالنش
 

  انكلترا(ملكیة)–فرنسا 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 مشتقات تیتراھیدروایسو كونیولین وطریقة لصناعتھا   7/11/1968   1161 306

 
 -جون میرفن اوزبوند1
 -جراھام الون فردكییل2

 انكلترا-سویسرا(ملكیة)
 

 جولیوس شمیدت–-كارل 1 طریقة لتحضیر امالح استر من الفوسفات الحامضیة 14/11/1968   1162     307
 انجبورج ھامان

       المانیا   

طریقة لصناعة الفشار الناضح وجھاز الجل ازالة المواد  21/11/1968  1163       308
المنحلة من السائل بواسطة النضح المعكوس وتصریف 

 الغشاء المترتب من ذلك 

    الوالیات المتحدة    جورج ب .كالرك
      االمریكیة

جھاز الزالة المواد الصلبة المنحلة السائل بواسطة  21/11/1968   1164       309
 النضح المعكوس

   الوالیات المتحدة  جورج ب. كالرك
     االمریكیة

 -امین والتر1 طریقة لصنع مستقات السكر 26/11/1968   1165       310
 -ورنركیسل2
 -بیت اسكین3
 -البرتوزرولي4

      سویسرا

 -امیلیو ارسورا1 مركبات لقتل االعشاب 26/11/1968   1166      311
 -اكوستینوبارومیني2
 -فرانكوجیالوي3
 -حیوفاني جیالكریني4
 -ریكاردونونسي5
 -بیتروسریفاني6
 

       ایطالیا

تحسینات في انابیب وموقـفات الماء وروابط االنـــابیب  29/11/1968   1167       312
البالستیكیة الحراریة وما اشبھ المزودة بمقابس الستالم 

 نھایات االنابیب

      اسكتلندا جیمس ادورد ماك الباین 

313       1168    
 
 

طریقة لتحضیر االلمنیوم بواسطة تفاعل الحوامض  4/1/1969  
 المعدنیة

 -بییرموریل 1
 -بییر دوھارت2

       فرنسا
 



 

 اریك اوسكار ھنریكس طریقة لربط الصمام الخاص بفتحات القناني 4/1/1969    1169       314
 

       الدنمارك

المضاف المطلوب خلطة مع زیت الوقود ووقود  4/1/1969    1170       315
 المراجل السائل وطریقة صنعھا

 فوراك دیمیرك
 

       تركیا

 الخراطیم لتجھیز الزیوت والمحروقات وما اشبھ 4/1/1969    1171       316
 

 الدكتور ھنریخ كناب 
 
 

      المانیا
 

 -اولجیر لوبینسكي1 طریقة متواصلة او تخمیر العجینھ والجھاز الالزم لذلك 25/2/1969      1172       317
 -بیوتر سینیاویسكي2
 -جیرزي ریسكا 3
 
 

      بولندا

طریقة تركیز فوسفات بدرجة واطئة وفیھا محتویات  25/2/1969   1173                 318
 كافیة من الكاربون والمواد الصخریة

 -جیرزي ووجیزبك1
 -جیرزي دانكیویز 2
 -تاریوزكوكي3
 -كارول ھوسر 4
 -جیرزي كرود ویزكي 5
 -جوراند فولتا 6
 -جان زویلكووسكي7
 -فلودز یمیرزسروكا8
 -اوجوستین فالریك9

 -ثانیسلو فلیباتزیك10
 -اوجینیوز كریكلیك11
 -زایسلوبلیتي12

 
 

      بولندا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 الى 1طریقة لعزل الغاز الطبیعي الى مركب ذاتي س 2/4/1969   1175      319
  النتاج بنزین راسخ 4س

عالء الدین موسى اوغلي 
 كوالف

        موسكو

 -لیونید وافیدوفیج شتوفر1 مسجل ضغط الغاز الجزئي 2/4/1969    1176      320
 -فیكتورفیدروفیج باشوتكین2
 

        موسكو  

 جھاز لف القضبان المغناطیسیة 2/4/1969    1177      321
 

 -تامارا كوز مینجینا الینا 1
 -یوري میتـــروفـــانوفـیج 2

 سمیر نوف
-سیـــــرجي ایــفانــــوفیج 3

 فیدروف
 

        موسكو

جھاز المعالجة للحرارة  الناتجة في ملفات القضبان  2/4/1969   1178     322
 المغناطیسیة  

 

 -كینونج فیالوفیج دوبرفتي1
-فالدیمیر فالدیفیج 2

 فورنوف
- كینادي ایفانوفیج 3

 سیمنیوف
 

        موسكو
 

الحول الذاتي لخطوط انتاج الملفات تاخاصة بالقضبان  2/4/1969   1179     323
 المغناطیسیة

-جینریخ فیدروفیج 1
 روبرفین

-فالدیمیر فالبریافیج 2
 فورنوف

       موسكو

324    1180 
 
 

 جھاز توقیت الي 2/4/1969  
 

 -نیكوالي فاسیلیا وویج بوردال1
 -فیكوریا كود لیویج سازونوف2
 -جوري الكسندرویج مساولوف3

       موسكو
 
 
 
 
 



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

325      1181 
 
 

تحضیر مادة دي بنزیل ایثیل اینیري میثیل دي  2/4/1969    
 تتراسكلین

 -الینا نیكولیفنا الزاریفا1
 -اولكا بیترونوفابیلوزبروفا2
 -تامارا ایفانوفاایفي مون3
 -لور میال  فالدیمیروفنا4

 ینسیكوف
-الكسندرا با فلوفنا 5

 خروشیكوفا

      موسكو
 

 -فات خاتوفیج نابیولن1 تحضیر خالیا قلویة 2/4/1969    1182      326
 -ایفان ریفا نوفیتش كوفال2
-ایفیم  میخایلوفتش 3

 كیربسك 
 -زویا میكا یلوفانا یوزفا4
 -بوربس فاسیلوفتج مارفن5
 -فایا تشسالف اناتولیفتش6

 رابینو فیتش

       موسكو
 

 صمام سیطرة التیار في ابار النفط او الغاز 2/4/1969   1183      327
 

-عسكر الكبر اوغلي عبد هللا 1
 بیف

 -فواد اغاحمووثیتج علي زادة2
-مختار محمود اوغلي 3

 اسالنوف 
-كیزیخ سلمانوشیح 4

 فودوثوزوف 
-سولومون رومانرشیج 5

 كروشیج كروتستابن
  راجیموفا- المیرة مامكیزي6
 

        موسكو



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

328     1184 
 
 

-بافل الكسندر وفیج 1 عازل حركة المحرك عن صندوق السرعة  2/4/1969   
 سولوفیو

 -جورجي بیتروفیتش 2
 كال شینكوف

 -لیفي اسریلیفتش كانتور3
-سیرجي نیكو لیفتش 4

 زاموتین

        موسكو
 

-بافل الكسندروفیج 1 ادارة الة مع اتصال  الزاویة بالقوة المیكانیكیة 2/4/1969    1185      329
 سلومیف

 -ایفان بیتروفیج اینییج2
-جیورجي بیتروفیج      3

 كالشینكوف
 -لیفھ اسرائیلوفیج كنتور4
-سیرجي نیكوالفیج 5

 زاموني

        موسكو

 اخدود لحرق دھن الوقود في المحرقة 2/4/1969    1186     330
 

-الكسندر الكسندروفیج 1
 شاتیل 

-مارك ابرموفیج بولیا 2
 سكین

-زلمان میروفیج 3
 سفیاتسكي

-باكوف ساولدفیج 4
 كاینوفسكي

-منتالي دنیسوفیج 5
 موراشكو 

 -فالدیمیرالبج مبروشینجكو6

       موسكو



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

331 1187 
 

 -فیكتور سیرحیف1 حافظ الدوار المستعمل في صناعة النسیج 2/4/1969    
 -ایفنبحي ایفا نوفیج2
 -تاتیانا یتروفنا3
 -نیكوالي الكسندروفیج4
 -نیالجیالف فیدروفیج5
 -باكوف البج كورتیسكي6
 -ایكور فالدیمیروفیج7
 

        موسكو
 

-دیمتري میخائیلوفیج 1 طریقة النتاج تراسیتولولیندومایسین 2/4/1969    1188 332
 تراجنبیر

 -لیدیا ایفا نوفا2
 -فالیریا یانوفنا3
 -الكسندررادینیسوفنا4
-كیرش اسرائلوویج ومدیر 5

اعمال المتوفاة 
 ایمسترایكوفا

 -سیمن الفوفیج توریفسكن6
-لیف سیمنیوویج 7

 توریفسكن
-رندامیرا مویسیفنارود 9

 بونوفسكي
 

       موسكو

جھاز بحري السناد انبوب مرن طویل لوصفھ تحت  14/5/1969   1190     333
 الماء

 -ولیم ریجموند روشیل1
 -جو كوبر لوكریج2
 -اردشیر رستمجي دیزیي3

   الوالیات المتحدة 
     االمریكیة



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

334 1191 
 

 -دنكو شمیزو1 طریقة لصنع انبوب لولبي طبقي 14/5/1969  
 -ماساوتا ساكا2
 -كوینھیكو ساوتومي3
 

 
          الیابان

 

 ھیو شارلس ھیبارد تحسینات في و تتعلق بمحرقات النفط التي تغذى بالفتیل 14/5/1969    1192         335
 

         انكلترا

 انبوب لولبي طبقي الواني الضغط 15/5/1969    1193         336
 

 -ھیدیو ساكارا1
 -تومویوكي ماشیمو2
 -تاكیشي كیفوني3
 

         الیابان

سیرجیو دیل روس  شحوم محسنھ للتزییت تستعمل للحموالت الثقیلة 28/6/1969    1195        337
 وبرونیلوكیوتي

 

        ایطالیا
 

سیرجیو دیل روس  مركبات سائلة تستعمل لقطع المعادن 28/6/1969    1196        338
 وبرونیلو كیوتي  

      

        ایطالیا

شحوم التزییت محسنھ بكلوراید الكادمیوم یستعمل  28/6/1969    1197        339
 للحموالت الثقیلة 

سیرجیو دیل روس 
 وبرونیلو كیوتي

 

        ایطالیا

مركبات سائل موسس على امالح الكادمیوم ویستعمل  28/6/1969    1198        340
 لقطع المعادن

سیرجیو دیل  روس 
 وبرونیلو كیوتي

 

        ایطالیا

 -الدكتور الزلوزیلفیسي 1 مركبات مبیدات االعشاب  28/6/1969    1199          341
 -اندري فارسارھیلي2
 -فیرنیك لیھاوي3

        المجر



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 -انتال ریفي 1 تنظیمات دائریة 28/6/1969   1200       342

 -جورجي براكي2
 

        المجر

طریقة العامل الحافز لھدرجة الھایدروكاربونات النتاج  28/6/1969   1201       343
 زیوت التزییت ذات اللزوجة العالیة

 -بیرلون كیروتي 1
 -تیلیما كو فلوریس2
 -جیانكا رلو بیجي 3
 

       ایطالیا

344       1202     2/7/1969 Shut off gate valve with plain passage and 
 soft elosure 

 

        بولندا جوزیف سزستوكا

طــــریـــقة لتحــــضیر مضــــاد حـــیوي یطـــلق علیھ  9/7/1969      1203       345
 او لیاند ومیسین

رنیرسكي زانود (یدر 
 بارانوف)    

 

        موسكو

 -جان دیمارتر1 طریقة اوتوماتیكیة للتسمیر 31/7/1969    1205       346
 -روجیر تورتییر 2
 

        فرنسا

347       1206    31/7/1969 
 

        ایطالیا كوردوني  لیونیللي طریقة لربط عوارض السكة الحدیدیة

  ارنست بوھان ینزھنریكسن قلم ذو رأس كروي   31/7/1969      1207       348
 

       سویسرا

 طریقة السالة الغاز الطبیعي 3/8/1969     1210       349
 
 

 مارتن شترایخ
 

        المانیا

 نظام السیطرة على لسان منبسط من قنال الري 7/8/1969     1211       350
 
 

 جبل كومب
 

        فرنسا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 -ھادي طفریشي ھاشمي1 محرك لتغییر القوة بین طریقي الضغط العالي والواطئ 17/8/1969    1212       351

 -جیري لي لوت2
 

   الوالیات المتحدة   
      االمریكیة

   الوالیات المتحدة ستانلي كلفر جونز استخراج النفط بوضع السوائل محلھ 17/8/1969    1213       352
       االمریكیة

 ستانلي كلفر جونز تحسینات في تثبیت طریقة استخالص النوع الثانوي 17/8/1969    1214        353
 
 

    الوالیات المتحدة
       االمریكیة

 -ستانلي كلفر جونز1 وعاء مد الماء لتثبیت النفط الخام للخارج 17/8/1969    1215 354
 -وین اولیفر روزیلي2
 -مارفن انتوني سفالدي3
 

    الوالیات المتحدة
       االمریكیة

-الدكتور كورت بار نیكول 1 طریقة لتحضیر مركبات الستیروید 18/9/1969    1218 355
  اولكر–
 -جیرھارد تیكمولر2
 -ویرنر ھارتمان3
 

       المانیا

جیان توماسو سكاراشیا  طریقة لتولید صنف جدید من القمح الصلد طفرة باالشعة 20/10/1969   1220 356
 مونوزا

 

       ایطالیا

جیان توماسو سكاراشیا  طریقة لتولید صنف جدید من القمح الصلد طفرة باالشعة 20/10/1969   1221     357
 مونوزا

 

       ایطالیا

 دیفید سیمكوك اتصال االنابیب الذاتي 20/10/1969   1222     358
 

 

 
       انكلترا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 جھاز للغزل یجمع عدة خیوط والیاف  25/10/1969   1223     359

 
        المانیا ھلموت كیرن

 محرك كھربائي عدیم الصوت 28/10/1969   1224     360
 

        بولندا اوجست بیولیك

طریقة امینھ لضبط واطالق الیة سحب ورفع السلك  28/10/1969   1225     361
 الخاص التثبیت

 

        فرنسا اندري دیسبالتس

طریقة لكي تختم بواسطة الحرارة من نوع   29/10/1969   1226     362
 الثرموبالستیك من اي من طرفي طبقة حاملة لھا

 

       السوید سفن اولوف سورن ستارك

 طریقة ومعدات لمعاملة التمور المستعملة كعلف مخلوط 29/10/1969   1227     363
 

      ھنغاریا ارباد توث

 -ھادي طفریشي ھاشمي1 تركیب ختم مسطح 1/11/1969    1228     364
 -جیري لي .لوت2
 

    الوالیات المتحدة
       االمریكیة    

 الكس توما طریقة لتعقیم مواد التغلیف 5/11/1969    1229     365
 

      السوید

طریقة لتأسیس وصیانة معقم في مكائن تغلیف والة  5/11/1969    1230     366
 لتنفیذ الطریقة

 الكس توما
 
 

      السوید

 -كینث ھارولد واترز1 التنقیب بالذبذبات الزلزالیة باالرقام المسیطرة 5/11/1969    1231     367
 -بیلي جو ھیث2
 

    الوالیات المتحدة
       االمریكیة    

 روبرت لویس بیر طریقة وجھاز لنقل السائل 12/11/1969   1232     368
 
 

      فرنسا



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 -جون فردریك كافال1 ھیكسا ھایدروانیبین 12/11/1969   1233     369

 -الن جابمان وایت2
 
 

      انكلترا

 الدكتور جیرھارد فریك  تحسینات في او ذات عالقة بالمساعد المضاد للحشرات 12/11/1969   1234     370
 -مارتن كراوس2
 -الدكتور كالوس كیسلر 3

        المانیا

طریقة الستثمار رواسب الكبریت التي امكانیة النفوذ  19/11/1969   1235     371
 فیھا ضعیفة

 

        بولونیا بوكدان ز كیفیش

طریقة فنیة بتنقیة الماء من سلفاید الھیدروجین السیما  19/11/1969   1236     372
 الماء المسحوب بالمضخة من ابار حقل (مناجم)

 
 

        بولونیا بوكدان ز كیفیش

طریقة فنیة الستثمار رواسب الكبریت المعزولة عزال"  19/11/1969   1237     373
 غیر جید والتي سمكھا قلیل وامكانیة النفوذ فیھا متغیرة

 
 

        بولونیا بوكدان ز كیفیش

طریقة فنیة لمـــنع نضوح الماء في اشغــال المناجـــم  19/11/1969   1238     374
 وحفریات االبنیة

 
 

        بولونیا بوكدان ز كیفیش

 طریقة فنیة لبزل المناجم  19/11/1969   1239     375
 

        بولونیا بوكدان ز كیفیش

 -اوكي اكیسون 1 طریقة تجھیز الماء لالشیاء المحتاجة الیھ 29/11/1969   1240     376
 -ستیك اوكي دیلكرین2

        السوید 



 

 

 

 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 ھیدرا زید وامالحھ الحامضیة المضافة 6/12/1969   1241     377

 
 

       سویسرا الدكتور اي . تي . اج .

 ترایفینول كاربینولز المعوضة  6/12/1969   1242     378
 
 

       سویسرا  الدكتور اي . تي . اج.

 مشتقات بنزودیا ز بین 6/12/1969   1243     379
 
 

       سویسرا  الدكتور اي . تي .اج .

 طریقة لمعالجة حرارة الھیدروكاربون 14/11/1969  1244     380
 
 

 -الدكتورجیرھارد بارون 1
 -كونراد ماتیرن 2
 -الدكتور ھورست بیجتولد3
 

       المانیا

 -رینرھا رتمان1 طریقة لبلمرة االولیفین بطوره الغازي وجھاز لعمل ذلك 22/12/1969   1245     381
 -اوسكار دورشنر 2
  ویرنر كروس–-ھانس 3
 

       المانیا

 جید الفرید یویل -1 مضخة  29/12/1969   1246     382
 -لوریس وینفرید بویل2
 

       استرالیا



 رقم البراءة ت
 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح

 -فیلیب ترید كولد1 طریقة وجھاز لقیاس الثقوب  17/1/1970   1247     383
-كودفري ستیوارت 2

 توماس

     انكلترا

عوامل قاتلة الفطریات ومضادة للجراثیم والحشرات  2/2/1970   1248     384  
 وللدیدان

 -فیرنر داوم1
 -ھانس شاینفاوك2
 -باول ایرنست فروبیرجیر3
 -فیردنیان كرفھ 4

      المانیا

 -ھنریك بولمان 1 عوامل مضادة للجراثیم وقاتل للدیدان 4/2/1970   1249     385
 -كارل جولیوس سمیدت 2

      المانیا

    الوالیات المتحدة    روسو –جوزیف ج  مصفى الدھونات 7/2/1970   1250     386
      االمریكیة

 مساحیق تنظیف تحتوي على المثبت الفاسامیلیس  7/2/1970   1251     387
 

       انكلترا مالكولم دیزفورجس 

 فتالیمینو – س 1 –- دیالكیل 4طریقة لتحضیر مادة - 7/2/1970   1252     388
  دیثیو فوسفات –میثیل 

 -جوزیف دوداس 1
 -جولیانا دوداس2
- الدكتور جوزیف 3

 ھارازتي
 -وبال كریبو فزكي4
 -ساندور مارزفولكي5
 -كیوال زیلوكیا6
 -زلتان بتترو 7
 - اسطیفان زیتا8
 -الزلو تاسي9

 -فیرینك كریكیس10

       المجر

االسالیب الجل احضار عوامل –االسالیب الكیمیاویة  7/2/1970   1253     389
 طبیة عالجیة 

 -تاكا بوكي نایتو 1
 -سوسومو ناكاكاوا2
 

      الیابان
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
لیونارد بروس كراست  االسالیب الكیمیاویة  7/2/1970   1254     390

 جویز
 

    الوالیات المتحدة    
      االمریكیة

 -الفونس بیتر كراناتیك1 التركیبات العالجیة  7/2/1970   1255     391
 -میشائیل بول دي مریو2
 -بیتر انجیلو راتو3
 

   الوالیات المتحدة     
     االمریكیة

 االسالیب الجل احضار عوامل –االسالیب الكیمیاویة  2/1970 /7      1256     392
 مضادة للبكتریا

-لیونارد بروس كراست 1
 الصغیر

 -جون میشیل ایساري2
 

   الوالیات المتحدة  
     االمریكیة

 -الفونس بیتر كرانانیك1 طریقة الجل احضار مركبات االنتبیوتیك 7/2/1970    1257     393
 -نیكوالس جورج اتاناس 2
 -میشیل بول دیموریو3
 -روبرت لوبي دانا4
 -برنارد جارلس ننینك 5
 -ادموند ستانلي كراناتیك6
 

    الوالیات المتحدة  
     االمریكیة

 ارام نریبیان  تحسینات في العلب 8/2/1970       1258     394
 

      لبنان

ذراع طولي لضبط االعماق تحت الماء مثل سلك  كشف  14/2/1970   1259     395
 الزالزل

 -جیمي راي كول1
 -بول بولر2
 

   الوالیات المتحدة  
     االمریكیة   

 الدكتور اي . تي ا.ج . ھول مشتقات بنزودیازیبین 26/2/1970   1260     396
 
 

      سویسرا



 

 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 -فرانك بروز1 تحسینات خاصة في حمولة السفن 26/2/1970   1261     397

 
 

   الوالیات المتحدة  
     االمریكیة   

 ھیكو نیمییر ضبط التاكل بسبب الریاح والمیاه 2/3/1970    1263     398
 

      ھولندا

399     1264 
    

 -ارثر بیبح فیلبس1 طریقة لتحضیر امالح شفائیة وعالجیة  3/1970 /2   
 -روبرت بیك بیروس2
 

   الوالیات المتحدة  
     االمریكیة   

 مارتن شترایخ طریقة السالة الغاز الطبیعي 2/3/1970       1265     400
 

       المانیا

 حسنین ابراھیم صبري ماصة االمان 15/3/1970   1267     401
 

        مصر

 الدكتور اي . تي ا.ج . ھول مشتقات  بنزودیازیبین 6/4/1970     1268     402
 

      سویسرا

 -فیلیب ادورد وویب1 تحسینات في او التي تتعلق بحافظات شلفات الحالقة  6/4/1970   1269     403
 
 

     انكلترا
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