
رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

1 10 21/10/1970 B65D  اوعیة تغلیف بشكل
 متوازي السطوح

 سفن اولوف سورن ستارك 
 

شركة كورد وتكس 
 المساھمة 

 
 

 السوید
 

2 11 28/10/1970 B65D  غالف مصنوع من
 مادة قابلة للطي

 انج لینارت كارلسون
 

 شركة تترابا ك المساھمة
 

 

 السوید

3 19 11/2/1971 BO1L  تحسینات في مضخة
 الترشیح

 السید حسني ابراھیم صبري
 

السید حسني ابراھیم 
 صبري

 
 
 

   

 مصر

4 20 24/2/1971 F24C  حول تحسینات في
المدافيء التي تحرق 
الوقود السائل وذات 

 اللھیب االزرق 

شركة عالء الدین اند ستریز 
 المحدودة 

 

شركة عالء الدین اند 
 ستریز المحدودة 

 

 بریطانیة

تحسینات في االوعیة   24/2/1971 21 5
 لحفظ السوائل

 بریطانیة  

6 22 24/2/1971 F24C  تحسینات في المدافيء
التي تحرق الوقود 

 السائل

شركة عالء الدین اند ستریز 
 المحدودة 

 

شركة عالء الدین اند 
 ستریز المحدودة 

 

 بریطانیة

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

7 23 24/2/1971 B67B  منفذ صمام محسن
 لوعاء سوائل

شركة عالء الدین اند ستریز 
 المحدودة 

 

شركة عالء الدین اند 
 ستریز المحدودة 

 
 

 بریطانیة

8 24 24/2/1971 F24C  تحسینات في وتتعلق
بمحرقات النفط التي 

 تتغذى بالفتیل 

 ھیو شارلس ھیبارد
 

 ھیو شارلس ھیبارد
 

 

 بریطانیة

تحسینات في   25/2/1971 25 9
المدافيء التي تحرق 

 السوائل

 بریطانیة  

10 27 28/3/1971 F16L  طریقة لصنع انبوب
 لولبي متعدد الطبقات

میتسوبیشي جوكوكیوكابوشیكي 
 كیشا
 

میتسوبیشي 
 جوكوكیوكابوشیكي كیشا

 

 الیابان

11 28 28/3/1971 F16L  انبوب لولبي متعدد
الطبقات الواني 

 الضغط

میتسوبیشي جوكوكیوكابوشوكي 
 كیشا
 

میتسوبیشي 
 جوكوكیوكابوشیكي كیشا

 
 

 الیابان
 

12 29 28/3/1971 C03B,13/06  تحسینات في او
فیمایتعلق بصنع 
 الزجاج المسطح

 بریطانیة بیلكتكتون بروذ رز لمتد بیلكتكتون بروذ رز لمتد
 
 
 
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

تحسینات في او   28/3/1971 30 13
مایتعلق بصنع 
 الزجاج المسطح

               
 
 
   

 بریطانیة
 

تحسینات في او   28/3/1971 31 14
مایتعلق بصنع 
 الزجاج المسطح

 بریطانیة  
 

15 32 28/3/1971 C03B  تحسینات في او
مایتعلق بصنع 
 الزجاج المسطح

 بیلكتكتون بروذ رز لمتد
 

 بیلكتكتون بروذ رز لمتد
 

 بریطانیة
 

16 33 29/3/1971 C07g  عامل جدید لھبوط
ضغط الدم 

واالودینون وامالحھ 
وطرق النتاجھ 

 وتحضیره

ھامادا اومیزاوا واوساموتانابي 
 وتومیوتاكوجي

 

زیدان ھوجین بیسابیو تسو 
 كاكاكیو كینكیوكاى

 

 الیابان

17 34 29/3/1971 E04B  حواجز میاه جدیدة
الغالق وصالت 

 الخرسانة

 جون ھرست
 

 دبلیو.ار.كریس لیمتد
 
 

 

 بریطانیة

18 35 29/3/1971 C12P  طریقة النتاج
 البیستاتین

ھاماواومیزاوا وتومیوتاكیوجي 
وتاكاكي اویاكي وماساھامادا 

 وكینجي مایدا ویوشیرو اوكامي 
 

زیدان ھوجین بیسابیو تسو 
 كاكاكیو كینكیوكاى

 
 

 الیابان
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

19 36 29/3/1971 F04B       ایجیرو واتانابي واتسوشي  مروحة كھربائیة
 سومیتاني

 

ماتسوشتا سیكو كومباني 
   لیمتد

 الیابان
 

20 37 29/3/1971 C07D 
A61K 

 میجیرو اینویو دیكارباماتات
 

 الیابان میجیرو اینویو

21 38 29/3/1971 F17C  ترتیبات خزن تحت
االرض للغازات 

 المسالة

 روبرت كلوفر جاكسن
 

كونش انترشنال میثان 
 لیمتد

كولومیس ھاوس-شیرلي 
 ستریت

 ناساو-بھاما
 

 بریطانیة

22 39 29/3/1971 F17C  نظام لخزن الغاز
 السائل

 روبرت كلوفر جاكسن
 

كونش انترشنال میثان 
 لیمتد

كولومیس ھاوس-شیرلي 
 ستریت

 ناساو-بھاما

 بریطانیة

23 41 29/3/1971 F16L  تحسینات تتعلق بشبكة
انابیب او مجموعة 
انابیب مصنوعة من 

مواد بالستیكیة 
 حراریة 

 كیمید وس بالستیكس لیمتد
 

 كیمید وس بالستیكس لیمتد
 

 

 بریطانیة

24 42 29/3/1971 HO2K  دارة سیطرة على قیادة
 محرك حاث 

ھایدنوبوھیسكاوا وزینجى 
كوسودا واكیرا تاناكا وجینجیر 

 ونوریتانى
 

ماتسوشیتا الكترونكس 
كوربوریشن وماتسوشیتي 

 سیكوكومباني لیمتد 
 

 

 الیابان

 
 



رقم  ت 
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

25 43 29/3/1971 C01C       طریقة الزالة ثاني
اوكسید الكاربون في 
نظام مزدوج النتاج 

 االمونیا والیوریا

متسوى  كایزو كونوكي وكوزواوھساكى
توتسوكیمیكالس،انك 

وتویوانجنیرینك 
 كوربوریشن 

 
 
 

   

 الیابان

26 44 29/3/1971 C01C       طریقة الزالة ثاني
اوكسید الكاربون في 

اسلوب اتحادي 
النتاج االمونیا 

 والیوریا

متسوى  كایزو كونوكي وكوزواوھساكى
توتسوكیمیكالس،انك 

وتویوانجنیرینك 
 كوربوریشن 

 

 الیابان

27 45 29/3/1971 C03B  تحسینات في اوفیما
یتعلق بصنع زجاج 

 عائم

جورج الفرید دیكنسن وھارولد 
 جارنوك

 بلكنكتون بروذوز لیمتد
 

 

 بریطاني

28 46 29/3/1971 A47B  فرش مكنسة السجاد
ومكانس السجاد 
المتصل فیھا مثل 

 ھذه الفرش

 ذي برستج كروب لمتد ھارولد ھورنر
 

 

 بریطاني

29 47 29/3/1971 SO9F       مجمع الھویة
 الشخصیة 

دیریك ارثر تیلر وجیفري ھوك 
توماس وجاك مارى ریني 

 روجي دى سانت كروا
 

توماس دى الرو اند 
 كومباني لمتد

 
 

 بریطاني

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

30 48  29/3/1971 C03B 
13/00 

تحسینات في اوفیما یتعلق 
 بصنع زجاج المسطح

 بیلكتكتون بروذ رز لمتد
 

 بیلكتكتون بروذ رز لمتد
 

 بریطاني

31 49 11/5/1971 B01y  یوجیرو سوكاھارا وكویجي  عامل تكریر لمواد زیتیة
اوسوى وھیرویكي نایتو 

 وسیوجي ماتوزاوا

میزوساما كاكاكو كوكیو 
 كابوشیكي كیاشا

 یاباني

32 51 11/7/1971 G01N 
27/00 

كیفیة تحضیر 
 االلیكترودیالیسیس

اساھي كاسي كوجیو 
 كابوشیكي كایشي

اساھي كاسي كوجیو 
 كابوشیكي كایشي

 یاباني

33 52 11/7/1971 G01N 
27/0 

تحسینات في كیفیة تحضیر 
 االلیكترودیالیسیس

اساھي كاسي كوجیو 
 كابوشیكي كایشي

اساھي كاسي كوجیو 
 كابوشیكي كایشي

 یاباني

34 53 11/7/1971 B01D اساھي كاسي كوجیو  جھاز دیلزة كھربائیة
 كابوشیكي كایشي

اساھي كاسي كوجیو 
   كابوشیكي كایشي

 یاباني

35 54 19/7/1971 B65D  طریقة تخزین والتجھیزات
 الالزمة لذلك

 سویسري روتوبارك اس .اى روجیھ باجوالز

36 55 19/7/1971 F16L  تحسینات الموصالت
 لالنابیب المعزولة 

ولیم كیرھولت وجیرست 
 ھایدمان

 ھولندي وافن بي .في

37 56 19/7/1971 C07C  4-3تحضیر-
دایدوكسیكانامایسین-بي 
 فعال ضد مقاومة البكتریا

 
 

سومیوا ومیزاوا 
وھاماواومیزاوا وتسوتومو 

 تسوجیا

زیدان ھوجین بسیبو 
 تسو كاكا كوكینكیو كاى

 یاباني
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

38 57 15/8/1971 A01C  طریقة لمكافحة الفطریات
المسببة المراض النبات 

 وتلف البذور

 شركة اكریبات المساھمة  كارل كیتزى
 

 

 سویسري

39 58 15/8/1971 A01N 
C07D 

طریقة البادة االعشاب 
الضارة بمركبات بولینا 

 یوریا 

ھانس موزو وكریستیان 
 فوكل 

 شركة اكریبات المساھمة 
 
 

 

 سویسري

40 59 22/8/1971 C07C  
   

طریقة تحضیر بدیال 
لالمیدنس لھ فعالیة 

 بایولوجیة

 انكلیزي ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد

41 60 29/8/1971 C10g 
31/08 

طریقة معاملة زیوت معدنیة 
تحتوي على الكبریت 

لتخفیض محتویاتھا من 
 الكبریت 

ایجي مونیكاتا وایسوك 
 مونیكاتا

ایجي مونیكاتا وایسوك 
 مونیكاتا

 یاباني

42 61 2/9/1971 C07B 
19/00 

المركبات الكیمیاویة 
 العضویة وطرقھا

 بریطاني ذي ویلكم فاوندیشن لیمتد ذي ویلكم فاوندیشن لیمتد

43 
 
 

 
 

62 20/9/1971 C07D 
 
 
 
 
 
 

 

طریقة لتحضیر مركب فعال 
 بایولوجیا

 
 
 
 
 
 

 

 ذي ویلكم فاوندیشن لیمتد ذي ویلكم فاوندیشن لیمتد
 
 
 

 

 بریطاني

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

44 63 25/9/1971 A43B  
   

 تاتسوفوكواكا تاتسوفوكواكا نعال محسن
   

 یاباني

45 64 9/10/1971 B01D  طریقة غسیل اوتوماتیكیة
مع سیفون للمصافي ذات 

 الخالیا للسوائل 

جیودا كاكو كینسیتسو 
 كابوشیكي كیشا

جیودا كاكو كینسیتسو 
 كابوشیكي كیشا

 یاباني

46 65 13/10/1971 H01R بریطاني ام.كي.الیكتریك لیمتد ام.كي.الیكتریك لیمتد سداد دوار 

47 66 13/10/1971 H01R ام.كي.الیكتریك لیمتد ام.كي.الیكتریك لیمتد سداد دوار 
 

 بریطاني

48 67 18/10/1971 C07e  مركبات مختصة باالجسام
 العضویة

 ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد
 

 بریطاني

49 68 18/10/1971 C07D  
   

مركبات كیمیائیة وطریقة 
 تحضیرھا 

 بریطاني ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد ذى ویلكم فاوندیشن لیمتد

50 69 30/10/1971 C07C 
69/66 

سایكوبروبانیكاربوكسیلیك 
 اسید اشیرز

سومیتو كیمكیال كومباني 
 لیمتد

سومیتو كیمكیال كومباني 
 لیمتد

 یاباني

51 70 30/10/1971 C01B 
25/10 

اسید فوسفوریك عضوي 
جدید ومركبات مبیدة 

للحشرات تحتوي على نفس 
 المادة

 
 
 
 
 
 

 

سومیتو كیمیكال كومباني 
 لیمتد

سومیتو كیمیكال كومباني 
 لیمتد

 یاباني

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

52 72 15/11/1971 C07C 
63/06 

طریقة لتحضیر بنزیل 
كوانیدین –

والمستحضرات 
 الصدالنیة ومایحتویھ

ریدك والتن وكراھم كیث  ریدك والتن وكراھم كیث وفیل
 وفیل

 بریطاني

53 73 15/11/1971 A01N  عوامل مبیدة للعشب
ثابتھ وصالحھ 

للتخزین تحتوي على 
ماالیقل عن مشتقي 

 ثالث ازین

یورك یخنبرجر ونوبرت بیر 
 لھفتر وبییر اندریھ بول

یورك یخنبرجر ونوبرت 
بیر لھفتر وبییر اندریھ 

 بول

 سویسري

54 74 16/11/1971 G01v     طریقة وجھاز
للتحري والتنقیب عن 
 تكوین طبقات االرض

شلمبركر اوفرسیز  شلمبركر اوفرسیز اس.اى.
 اس.اى.

 بریطاني

55 76 15/12/1971 C10M  شحوم التزییت
محسنة بكلوراید 
الكادمیوم یستعمل 
 للحموالت الثقیلة 

 سنام بروكیتي اس.بي.اى
 

سنام بروكیتي 
 اس.بي.اى

 ایطالي

56 77 15/12/1971 C10M  شحزم محسنة
للتزییت تستعمل 
 للحموالت الثقیلة

سنام بروكیتي  سنام بروكیتي اس.بي.اى
 اس.بي.اى

 ایطالي

 

 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

57 78 15/12/1971 E04B 
5/00 

طریقة لصنع قضیب 
ذي اضلع مائلة 
 لتسلیح الكونكریت

 النمسا رودولف شمیدت رودولف شمیدت

58 79 20/12/1971 C10M  مركب سائل مؤسس
على امالح الكادمیوم 
ویستعمل في قطع 

 المعادن

سنام بروكیتي  سنام بروكیتي اس.بي.اى
 اس.بي.اى

 ایطالي 

59 80 20/12/1971 B16F     
1/08       

طریقة وتشكیل لقص 
منتجات في داخل 
 انبوب بالستیكي 

اندستریال اوندرنیمنك وافن 
 ان.في

اندستریال اوندرنیمنك 
 وافن ان.في

 ھولندي

60 81 20/12/1971 F16L 
9/12 

اجھزة حدیثة لصنع 
انبوب من النوع 
البالستیكي فیھ 

 خطوط مستعرضة 

اندستریال اوندرنیمنك وافن 
 ان.في

اندستریال اوندرنیمنك 
 وافن ان.في

 ھولندي

61 82 20/12/1971 
 
 
 
 
 
 
 

 

F16L 
 
 
 

 

قطعة اتصال النابیب 
 ذات اسنان لولبیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اندستریال اوندرنیمنك وافن 
 ان.في

اندستریال اوندرنیمنك 
 وافن ان.في

 ھولندي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

62 83 20/12/1971 F16L 
 

اتصال بواسطة 
انبوب لمجاري 
 بالستیكیة مقاومة

اندستریال اوندرنیمنك وافن 
 ان.في

اندستریال اوندرنیمنك 
 وافن ان.في

 ھولندي

63 84 27/12/1971 B26F 
1/08 

طریقة وجھاز لتخریم 
ثقوب في جدار انبوب 
 بالستیكي ذى اخادید

اندستریال اوندرنیمنك  كونیلس فان زون
 وافن ان.في

 ھولندي

طریقة لصنع مركبات   25/12/1971 85 64
 جدیدة كیونولین

 سویسریة  

طریقة لتحضیر   27/12/1971 86 65
مركبات 

ھیدتروسیكلیكلز 
 جدیدة

 سویسریة  

طریقة لصنع االمید   27/12/1971 87 66
 الدائر

 سویسریة  

67 88 29/12/1971 C10M 
3/16 

مركبات سائلة 
تستعمل في قطع 

 المعادن

سنام بروكیتي  سنام بروكیتي اس.بي.اى
 اس.بي.اى

 ایطالي

 
 



68 89 29/12/1971 C10g 
47/12 

عملیة ھدرجة حفازة 
للھیدروكاربون 

النتاج زیوت التزییت 
 ذات اللزوجة العالیة

 
 

سنام بروكیتي  سنام بروكیتي اس.بي.اى
 اس.بي.اى

 ایطالي

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

69 90 29/12/1971 C03k دبلیو.اى.شولتنز كیمیش  السیطرة على التأكل
 فابریكن ان.فى

دبلیو.اى.شولتنز كیمیش 
 فابریكن ان.فى

 ھولندي

70 91 29/12/1971 B66F 
9/06 

 لختنشتاي ادمیترانور تراست ادمیترانور تراست عربة شحن رافعة 

71 92 29/12/1971 C07C     
101/00   

طریقة لصنع االمالح 
 االمینیة الجدیدة 

 سویسرا سیباكایتي المساھمة سیباكایتي المساھمة

72 93 1/ 1/1972 F24F  جھاز موضعي لتكییف
 الھواء

 ایطالي انجیلو سیراتو انجیلو سیراتو

73 94 1/1/1972 C02F  معالجة ماء البحر
والماء الضارب 
للملوحة بواسطة 

تبادل ایونات 
الراتنجات الضعیفة 

وحدھا او االتحاد مع 
تبادل جزئي 

 الراتنجات

 ایطالي كیا نفرانكوبوارى كیا نفرانكوبوارى

 
 



74 95 1/1/1972 A47J 
31/46 

جھاز النتاج وتوزیع 
شراب بمعالجة ناتج 

موضوع في 
خرطوشة مصنعھ 
 سلفا معالجة بسائل

 
 
 

 ایطالي روالند ستاس روالند ستاس 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

75 96 1/1/1972 A01H  تحول القمح الصلد
 بتعریضھ لالشعة

كومیتا تسو ناسیونالي  الیساندو یوزیني
 بیر لینیرجیا نیوكلیارى

 ایطالي

76 97 1/1/1972 C02F 
1/42 

عملیة لنزع التأین من 
 محالیل مائیة ملحة 

روبرتو باسینو 
وكیانفرانكربوارى 

 ولورینزولیبرتي وكارلومیرلي

روبرتو باسینو 
وكیانفرانكربوارى 
ولورینزولیبرتي 

 وكارلومیرلي

 ایطالي

77 98 1/1/1972 C07C    
126/02    

طریقة متكاملة النتاج 
 الیوریا

 -دوت انج ماریوكوادالوس1
 -دوت.انج.اومیرتوزاردى2
 -دوت انج.جورجیوباكانى3

 -دوت انج.ایفوباریس4

 سنام بروكیتي
 

 ایطالي

78 99 1/1/1972 C02F  طریقة النتاج مواد
ماصة لعزل السوائل 

الملوثة الموزعة على 
سطح الماء او التي 
تكون مزیجا معھا 
 والمنتج الحاصل

 ایطالي اموبولیرسیت اس .ار.ال سیبا سینا نولوكا

عوامل لمكافحة المواد   1/1/1972 100 79
 العضویة 

 سویسریة  

 
 



طریقة لتحضیر   5/1/1972 101 80
مشتقات الیوریا 

النافعة وعلى االخص 
التي تكافح االعشاب 

 الضارة 

 سویسریة  

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

81 102 5/1/1972 A01N  طریقة لمكافحة اوبئة
 القطن

شركة سیا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة 
 المساھمة

 سویسریة

طریقة تحضیر   5/1/1972 103 82
مشتقات الحوامض 

 الغرویة 

 سویسریة  

83 104 10/1/1972 A01N    
5/00     

مركبات للتاثیر على 
 نمو النبات 

شركة سیبا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة
 المساھمة

 سویسریة

84 105 10/1/1972 A01N    
 

مستحضرات وطریقة 
لقتل الكائنات الحیة 
الموجودة في جسم 

 الحیوانات 

شركة سیبا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة
 المساھمة

 سویسریة

85 106 10/1/1972 B65B  طریقة لتعقیم مواد
 التغلیف

شركة تتسراباك الدولیة 
 المساھمة 

شركة تتسراباك الدولیة 
 المساھمة

 سویدي

86 107 10/1/1972 L07C  االمالح االمینیة
الجدیدة وطریقة 

 تحضیرھا 

شركة سیبا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة
 المساھمة

 سویسریة

 
 



87 108 10/1/1972 B65B  طریقة لتاسیس
وصیانة معقم في 
مكائن تغلیف والة 

 لتنفیذ الطریقة

شركة تتراباك الدولیة 
 المساھمة 

شركة تتراباك الدولیة 
 المساھمة

 سویدي

88 109 10/1/1972 B65B  طریقة لكي تختم
بواسطة الحرارة مادة 

من نوع 
الثرموبالستیك من 

 طرفي طبقة حاملة لھا

شركة تتراباك الدولیة 
 المساھمة

شركة تتراباك الدولیة 
 المساھمة

 سویدي

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

89 110 10/1/1972 A01N 
5/00 

شركة سیبا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة عوامل لمكافحة االعشاب
 المساھمة

 سویسریة

90 111 11/1/1972 C07C  طریقة جدیدة لتحضیر
-امینو 9االمینز وغیرھا-

-9دیھایدرو10،9الكویل
 )انتراسینز2،1ایثانو(10

شركة سیبا كایكى  شركة سیبا كایكى المساھمة
 المساھمة

 سویسریة

91 112 13/1/1972 B01D      طریقةواداة لصناعة
المواد المصفیة لمنتجات 

 التبغ

دیبل .انج-بول ادولف مولر 
 وھانز موستر

سلفیل كومباني 
 استابلشمنت

 لختنشتاین

92 113 13/1/1972 A24D 
1/00 

صنع قضبان فلتریة 
 لمنتوجات التبغ

شركة سلفیل كومباني 
 استابلشمنت

شركة سلفیل كومباني 
 استابلشمنت

 لختنشتاین

 
 



93 114 13/1/1972 B01D      طریقة –الراشح االسود
لصنع قضبان راشحة 

لمنتوجات التبغ وقضبان 
مصنوعة حسب ھذه 

 الطریقة

شركة سلفیل كومباني 
 استابلشمنت

شركة سلفیل كومباني 
 استابلشمنت 

 لختنشتاین

94 115 23/1/1972 B65D 
88/00 
E04H 
88/00 

جیودا كاكو كینسیتسو  طریقة النشاء خزانات
 كابوشیكي كیشا

جیودا كاكو كینسیتسو 
 كابوشیكي كیشا

 یاباني

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

95   116 23/1/1972 C01B  تحسینات في او فیما
 یتعلق بنقل الكبریت

 بریطاني ھربرت جیمس الیوت ھربرت جیمس الیوت

96 117 5/2/1972 B22F 
9/08 

C01B 
17/10 

تحسینات في او فیما 
یتعلق بنقل الكبریت 
 ومواد مشابھة لذلك

 الیوت اسوشییتد
 دیفیلییت لیمتد

 الیوت اسوشییتد
 دیفیلییت لیمتد

 بریطاني

97 118 5/2/1972 C65D    
88/212   
88/50    

وسائل لمنع التسرب 
لغطاء طاف لصھریج 

 یخزن السوائل

جیودا كاكو كینسیتسو  جیودا كاكو كینسیتسو كي-كي 
 كي-كي

 یاباني

98 1120 7/2/1972 C07D  مشتقات اسو ثیو
سیانا تومثیل 

وثیوسیانا تومثیل 
 ھاید انتیون

 ھندي كوبال ھارى سنغال كوبال ھارى سنغال

 
 



99 121 9/2/1972 D01F ایطالي نیرسوجیاروتو نیرسوجیاروتو تركیب لیفي لمادة 

100 122 9/2/1972 A01N سویسري بیرنھارد نیكولیر بیرنھارد نیكولیر مركب مبید للحشرات 

 

 

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

101 123 20/2/1972 B21F 
45/18 

شركة یوشیا كوكیوكي  شركة یوشیا كوكیوكي كي  احزمة للشد والتثبیت
 كي

 یاباني

102 124 21/2/1972 A25B  خلطات تدخین وطرق
 انتاج ھذه الخلطات

 -جیمس یورثویك1
 -روبرت كریج2
 -جیمس فورستر3

 -كولین جیمس ویستر4

شركة امبریال كیمیكال 
 اندستریز لیمتد

 بریطاني

103 125 21/2/1972 A25B جیمس یورثویك1 خلطة تدخین محسنة- 
 -روبرت كریج2
 -جیمس فورستر3

 -كولین جیمس ویستر4
 - روبرت ارثر ھول5

شركة امبریال كیمیكال 
 اندستریز لیمتد

 بریطاني

 
 



104 126 28/2/1972 A01M 
1/00 

مراقبة الطفیلیات 
الداخلیة للخنازیر 

 واالغنام 

شیل انترناشنال ربیرج  شیل انترناشنال ربیرج ان .في 
 ان .في

 ھولندي

105 127 28/2/1972 C07C  مشتقات كاربامیت
اوكزایم الجدیدة 
وطرق تحضیرھا 

 واستعمالھا

شیل انترنیشنال،ربیرج 
 ماتسجابیج ان.فى

شیل انترنیشنال،ربیرج 
 ماتسجابیج ان.فى

 ھولندي

106 128 28/2/1972 C07F 
9/00 

A01N 
59/26 

وصفات مواد مبیدة 
 للحشرات 

 ھولندي شیل انترناشنال ربیرج شیل انترناشنال ربیرج

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

107 129 28/2/1972 C07D  طریقة لصناعة بنزود
 یازیین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

108 130 28/2/1972 C07D الروش اند –اف ھوفمان  مشتقات بنزود یازیین
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

109 131 29/2/1972 C07D      طریقة لصناعة
 مشتقات بنزود یازیین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

110 132 5/3/1972 A01N 
57/00 

 ھولندا شیل انترناشنال ریسیرج شیل انترناشنال ریسیرج مركبات المواد اللیفیة

طریقة لقتل الحیوانات   5/3/1972 133 111
الالفقریة وتركیبات 

 ھولندا  

 
 



 ذلك

112 134 5/3/1972 A01N 
25/12 

مسحوق محبب سام 
یستعمل للحفاظ على 
 الحیوانات الھالمیة

 ھولندا شیل انترناشنال ریسیرج شیل انترناشنال ریسیرج

طریقة النتاج الغازات   5/3/1972 135 113
اوالسوائل الخالیة من 
كاربونیك  السلفاید 

 خلوا كامال

 ھولندا  

114 136 5/3/1972 A01N 
57/34 

مركبات لقتل 
 الحشرات

 ھولندا  

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

115 137 5/3/1972 A01M 
1/00 
 

مركبات مبیدة للذباب 
 والجردان

 ھولندا شیل انترناشنال ریسیرج شیل انترناشنال ریسیرج

116 138 5/3/1972 C07D      طریقة لصناعة مشتقات
 بنزود یازیین4،1

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

117 139 5/3/1972 C07D      طریقة لتحضیر مشتقات
 بنزود یازیین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

118 140 5/3/1972 C07D     
243/14 

طریقة لصناعة مشتقات 
 بنزود یازیین4،1

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسري

 
 



 

 

 

 

وسائل تھویة لبناء   9/3/1972 141 119
 وخاصة بیوت الحیوانات

 الماني  

مواد التلوین الجدیدة   9/3/1972 142 120
وطرق لصنعھا 

 واستعمالھا

 الماني  

121 143 12/3/1972 A01N 
47/10 

امالح كاربامیھ لمقاومة 
 الطحالب الفطریھ

 الماني  

122 144 12/3/1972 C07F 
9/09 
9/165 
9/32 

امالح الفوسفوریك 
والفوسفونیك 

والفیونوفوسفوریك 
والفیونوفوسفونیك 
اكسید استر وطریقة 

 النتاج ذلك

 الماني  

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

وعاء لحفظ الماء   12/3/1972 145 123
للحیوانات الزراعیة 

 وخاصة الدواجن

 الماني  

124 146 12/3/1972 C07F 
 

طریقة لتحضیر امالح 
استر من الفوسفوریك 

 الحامضیة

فارین فابریكتن بایر 
 اكتینكسلشافت

فارین فابریكتن بایر 
 اكتینكسلشافت

 الماني

 الماني   اجھزة لتھویة الغرف  15/3/1972 147 125

126 148 15/3/1972 C07D 
243/14 

طریقة لصناعة مشتقات 
 بنزودیازیین4،1

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

127 149 15/3/1972 C01V  جھاز مع ملحقات
یستخدم في بحوث 

 وتنقیب االبار

شلومبركر  شلومبركر اوفرسیزاس.اى
 اوفرسیزاس.اى

 بریطاني

128 150 15/3/1972 C07D 
 

طریقة 
دایھید 2،1لصناعة

 روبنزود یازبین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

129 151 15/3/1972 A61K  طریقة لتحضیر مركبات
 صیدالنیة جدیدة 

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

مركبات محسنة لقتل   15/3/1972 152 130
 االوبئة

فیزونز بیست كونترول 
 لیمتد

فیزونز بیست كونترول 
 لیمتد

 بریطاني

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

131 153 15/3/1972 C07D 
499/44 

طریقة لتحضیر مشتقات 
 -امینو بنسالینك اسید6

شیمي كروننشال جي. ام. 
 بي.اج

شیمي كروننشال جي. 
 ام. بي.اج

 الماني

132 154 15/3/1972 B29F 
3/04 

طریقة النتاج سلسلة 
بروزات وبصورة خاصة 

 لالنابیب

 الماني كوتستشوفورك جیرودر كوتستشوفورك جیرودر

133 155 16/3/1972 C07D 
243/14   

طریقة لصناعة 
بنزود 4،1مشتقات

 یازیین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

المركبات البسي كرونیك   16/3/1972 156 134
 الجدیدة ومستحضراتھا

 بریطاني  

135 157 16/3/1972 B29C 
 

طریقة النتاج مواد ذات 
بناء قابل لتحمل االثقال 

من مواد البالستیك 
 الثرموسیتنك

دینو ببیكسیولى وكرستین 
 شماید

جنسا جنرال انفنترز 
 سیو سیداد انونیما

 ایطالي

136 158 25/3/1972 C07D 
239/69 

سلفونامیدات مبتكرة 
 وطریقة لصناعتھا

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

137 159 25/3/1972 C07F 
 

فیسونس فیرما ستیكالز  مواد كیمیاویة محسنة 
 لیمتد

فیسونس فیرما ستیكالز 
 لیمتد

 بریطاني

138 160 25/3/1972 C07D 
 

-1طریقة لصناعة 
 دایھیدروبنزودیازیبین2

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

139 161 29/3/1972 A61K  طریقة لتحضیر مركبات
جدیدة لمعالجة اضطرابات 

 المعدة واالمعاء

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

140 162 29/3/1972 A01N  استعمال بعض
الدیسولفات المعینة 
لمكافحة الحیوانات 

 الرخویة

 الماني شركة سیبا كایكى المساھمة فرنفل توبفل

طریقة لتحضیر مشتقات   30/3/1972 163 141
حامض السینامیك 

ومستحضرات لمكافحة 
 االوبئة الحاویة علیھا

 -البریخت فرانكھ1
 -فالتر ترابر2

 سویسرا شركة اكریبات المساھمة

142 164 30/3/1972 C07C  طریقة لتحضیر امین
 سیكوندیر ترایسیكلیك

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

143 165 2/4/1972 E21C  طریقة الستثمار رواسب
الكبریت التي امكانیة 
 النفوذ فیھا ضعیفة 

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

زونتروزاب(مؤسسة التجارة 
 الخارجیة)

 بولونیة

144 166 2/4/1972 E02D  طریقة فنیة لمنع نضوح
المیاه في اشغال المناجم 

 وحفریات االبنیة

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

زونتروزاب(مؤسسة التجارة 
 الخارجیة)

 بولونیة

145 167 2/4/1972 C02F  طریقة فنیة بتنقیة الماء
من سلفاید الھیدروجین 
السیما الماء المسحوب 
بالمضخة من ابار حقل 

 (مناجم)

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

زونتروزاب(مؤسسة التجارة 
 الخارجیة)

 بولونیة

 
 



 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

146 168 3/4/1972 E02D زونتروزاب(مؤسسة  طریقة فنیة لبزل المناجم
 التجارة الخارجیة)

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

 بولونیة

147 169 6/4/1972 C07D  طریقة لتحضیر مشتقات
 بنزود یازیبین

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

148 170 8/4/1972 E21C  طریقة فنیة الستثمار
رواسب الكبریت 

المعزولة عزال غیر 
جیدوالتي سمكھا قلیل 
وامكانیة النفوذ فیھا 

 متغیرة

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

زونتروزاب(مؤسسة 
 التجارة الخارجیة)

 بولونیة

149 171                 13/4/1972 E04B  طریقة القامة البنایات
 الضخمة

 ایطالي دانتى بینى دانتى بینى

150 172 13/4/1972 A01D  جھاز لقطف ثمرات
 الشجر وخاصة الزیتون 

 الماني ھیلموت شمت ھیلموت شمت

151 173 17/4/1972 
 

قواطع قابلة للتركیب  
والعناصر الخاصة 

 المستعملة فیھا

 سویسرا  

152 174 29/4/1972 
 

F16L  جھاز بحري السناد
انبوب مرن طویل 
 لوضعھ تحت الماء

ولیم ریجموند روشیل 
وجوكوبر لوكریج وارد شیر 

 رستمجى دیزبى

ولیم ریجموند روشیل 
وجوكوبر لوكریج وارد 

 شیر رستمجى دیزبى

 امریكي

 
 



 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

153 175 29/4/1972 
 

A01N 
7/00 

 بریطاني دونالد الفرید دونالد الفرید طریقة لمعالجة التربة 

154 176 29/4/1972 
 

C01N  طریقة وجھاز لقیاس
صفات النیترون من 

 المادة

 بریطاني شلمبر اوفر سیزاس.اى. شلمبر اوفر سیزاس.اى.

155 177 29/4/1972 
 

B65D  ایتابلسمان انترناسیونال  تحسینات في العلب
 بور الكومبرس

ایتابلسمان انترناسیونال 
 بور الكومبرس

 لیختشتاینیة

156 178 29/4/1972 
 

C01V  جھاز اصبعي لضبط
 الذبذبات الزلزالیة

 امریكي كونتیننتال اویل كومبانى كونتیننتال اویل كومبانى

157 179 29/4/1972 
 

F16L  تقویة نوع وطرق
عرض الفیالمینت 

 واجھزة انتاجھا

یونایتد ایركرافت 
 كوربوریشن

یونایتد ایركرافت 
 كوربوریشن

 امریكي

158 180 6/5/1972 
 

طریقة تزوید شحنھ  
یابسھ من 

الحدیدبالحرارة لتحویلھا 
 الى صلب

 سویسرا  

159 181 6/5/1972 
 

F16L 
11/11 

B29D 
23/00 

طریقة والة النتاج 
االنابیب المصنعة من 

 المواد اللینة

 الماني فرانكشا الیزولورد فرانكشا الیزولورد

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

160 182 6/5/1972 
 

C07D 
499/44 

طریقة لتحضیر امیسلین 
(ب)وطریقة لتحضیر 

 العالج الفني

 امریكي امریكان ھوم برود امریكان ھوم برود

161 183 6/5/1972 
 

C07C 
 

طریقة لصنع 
اسیلئمینوالكیل 

 بنزینسلفونیل-یوریا

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

162 184 6/5/1972 
 

A41H  تحسینات تتعلق بكالبات
االزرار المزخرفة لمواد 

 المالبس

 بریطاني توماس ولكبر لیمتد توماس ولكبر لیمتد

163 185 6/5/1972 
 

C07C  بنزین-سلفونیل
 یوریاوطریقة لصنعھا

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

164 186 6/5/1972 
 

G01H 
13/00 

جھاز لقیاس االھتزازات 
 الزلزالیة 

كونشینشال اویل  كونشینشال اویل كومباني
 كومباني

 امریكي

165 187 6/5/1972 
 

C07D دایھدرو-2-فنیل-او-
-بنزود 4اج-او3

-542-فنیل-او5یازبینو
-4اج-او3تتراھیدرو-

 بنزود یازیین وتحضیرھا

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

166 188 6/5/1972 
 

C01V  التنقیب بالذبذبات
الزلزالیة باالرقام 

 المسیطرة

كونشینشال اویل  كونشینشال اویل كومباني
 كومباني

 امریكي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

167 189 9/5/1972 
 

C07D  مشتقات البنزوكزازین
 وتحضیرھا

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

168 190 9/5/1972 
 

C07F 
A01N 

طریقة لتحضیر یورید 
وفنیل ایزوالثیوبولینات 
واستعمالھا كمبیدات 

 للفطریات

فارین فابریكن بایر اى  فارین فابریكن بایر اى .جي
 .جي

 الماني

169 191 9/5/1972 
 

C07F 
A01N    

طریقة لتحضیر یورید 
وفینل الجود نیدینات 
واستخدامھا كمبیدات 

 فطریة

-اینجلیرت 2-ارنوویدیك1
-4-فرد یناند كرو3كوھل

-ھانس 5ھلیمون كاسبرز
-بول ایرانست 6شینیفلك

 فروھبركر
 

فارین فابریكن 
 بایراى.جى

 الماني
 

170 192 9/5/1972 
 

C07D الروش اند –اف ھوفمان  مشتقات بنزود ایازیبین
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

171 193 9/5/1972 
 

C07D  طرق النتاج مركبات
 الھیتروسیكلیك

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

الروش اند –اف ھوفمان 
 كواكتینكسلشافت

 سویسرا

172 194 9/5/1972 
 

C07D  1طریقة لتحضیر-
-امینومیثیل 2الكیل

 بیرولیدین

 سویسرا فراتسان اس.اى فرید كوینزى

173 195 9/5/1972 
 

F25J  طریقة السالة الغاز
 الطبیعي

میسر كرایشایم 
 جى.ام.بى.اج

میسر كرایشایم 
 جى.ام.بى.اج

 الماني

 
 



 

 

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

174 196 9/5/1972 
 

A01N 
5/00 

عوامل مبیدة للحشائش 
واستعمالھا في التحكم 

في النباتات الغیر 
 مرغوب فیھا

فارین فابریكن  فارین فابریكن بایراى.جى
 بایراى.جى

 الماني
 

175 197 7/8/1976 
 

 

C07D  2الكینیل-–تحضیرات-
 امینومیثیل بایرولیدینات

 سویسرا ساشیم اس اى الین دینزلر–ایریك 

176 198 11/5/1972 
 

C07C  طریقة لفصل االستیلین
من الغازات المستحصلة 

 باالنحالل الحراري

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

177 199 11/5/1972 
 

C11B  االت السطوانة مع
 اشارات صورة مسجلة

ادوارد شولرولفكانك 
رایننروھانز-یوجم كلیمب 
وكیرھارددیكوب وھورست 

 ریدلش

لیسیتیا باتت-فبرو 
 التكس جى ام بى اج

 الماني

178 200 11/5/1972 
 

F25J  طریقة السالة الغاز
 الطبیعي

میسر كرایشایم 
 جى.ام.بى.اج

میسر كرایشایم 
 جى.ام.بى.اج

 الماني

 
 



 

رقم  ت
البرا
 ءة

التصني تاریخ المنح
ف 

 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

179 201 11/5/1972 
 

A61B  طریقة الستخراج الخالصھ
 الكاملة للكرة العینیة

 روماني فایر یسكادى مید بكامینت برون دكترو دوسینت فانسیابیتر

180 202 11/5/1972 
 

E04C 
 

ھیكل یتالف من اجزاء تصنع 
 مقدما

 الماني ایرھارد جى-رینج ایرھارد جى-رینج

181 203 13/5/1972 
 

C07D 
  

عملیة لصنع مشتقات بیریمیدین 
 جدیدة

بول شمدت وكورت ایخنبرجر 
 وارنست  شفایتزر

 

 اسویسر شركة سیبا كایكى المساھمة

182 204 13/5/1972 
 

C07C 
  

طریقة لعزل االستیلین 
واالنھدرید الكربوني (ثاني 

اوكسید الكربون)من غاز التھشم 
 للھیدوكاربون 

 فاربوربرك ھوجست اكتینكسلشات
فورما لزمایستر لوسیوس اند 

 بروننك

 فاربوربرك ھوجست اكتینكسلشات
فورما لزمایستر لوسیوس اند 

 بروننك

 الماني

183 205 13/5/1972 
 

C07D 
  

عوامل قاتلة الفطریات ومضادة 
 للجراثیم والحشرات والدیدان

 الماني فارینفابریكن بایراى.جى فارینفابریكن بایراى.جى
 

184 207 13/5/1972 
 

H01M  جھاز اوتوماتیكي لتجدید الوضع
المثالي للمسافة بین االقطاب 

ولحذف دوائر القصر اوتوماتیكیا 
بین الخالیا االلكترونیةوخاصة 
الخالیا المكونة من كلوریدات 

 المعادن القلویة

 الماني فارین فابریكن بایراكتینكسلشافت فارین فابریكن بایراكتینكسلشافت

185 208 13/5/1972 
 

B01J  طریقة لطرد المواد الصلبة
المعاملة بالسوائل من اعمدة 

 عامودیة

 فاربوربرك ھوجست اكتینكسلشات
فورما لزمایستر لوسیوس اند 

 بروننك

 فاربوربرك ھوجست اكتینكسلشات
فورما لزمایستر لوسیوس اند 

 بروننك

 الماني

 
 



 

 

 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

186 209 13/5/1972 
 

C11B  طریقة تولید اشارات
مسجلة وتنظیمات 

 لتطبیق مثل ھذه الطریقھ

-ھانز-2-ادوارد شولر1
-4-ھورست3یوجیم كلیمب

 كیرھارد دیكوب

-تیلیفونكن باتفرویر 1
-2تنجسلشافت ام بى اج
تلدیك-تیلفونكن-
 دیكاشالیالتین

 الماني

187 210 13/5/1972 
 

F16L 
 

تحسینات في او فیما 
یتعلق باالنبوب 

البالستیكي المسلح 
وطریقة تصنیع ھذه 

 االنبوب

یونایتد ایركرافت 
 كوربوریشن

یونایتد ایركرافت 
 كوربوریشن

 امریكي

188 211 13/5/1972 
 

C07C  طریقة الستعادة حرارة
خلیط غازي التي یحصل 
علیھا بالغلق الحراري 

 للكاربوھیدرات

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربوربرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

189 212 13/5/1972 
 

A01N  فارین فابریكن  مواد مبیدة للقواقع
 بایراكتینكسلشافت

فارین فابریكن 
 بایراكتینكسلشافت

 الماني

190 213 13/5/1972 
 

E02B  رصیف عائم لرسو
 البواخر

اس.تى.او.سوسیتا 
ترانسبورتى اید اولیود وتى 

 اس بى اى

اس.تى.او.سوسیتا 
ترانسبورتى اید اولیود 

 وتى اس بى اى

 ایطالي

 
 



 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

191 214 13/5/1972 
 

C07C 
67/00 

طریقة النتاج استرات 
 حامض ثیوفوسفوریك

فارین فابریكن 
 بایراكتینكسلشافت

فارین فابریكن 
 بایراكتینكسلشافت

 الماني

192 215 15/5/1972 
 

C07D 
A01N 

انیلیدات مشتقة من 
-3حامض بیرین-

كابوكسیلیك واستعمالھا 
 كمواد مبیدة للحشرات

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

193 216 15/5/1972 
 

B65B    طریقة الحكام السالسل
 ذات الفتحات المنزلقة

 الماني ھولدنك اى جى–اوبتى  ھولدنك اى جى –اوبتى 

194 217 15/5/1972 
 

C07C  4طریقة النتاج مشتقات-
كلورومن الفینیل فورما 

 میدینات وامالحھا

 -دكتور بیرنھارد كرایكر 1
 -دكتور كیرھارد ھیمبل2
 -دكتور ایمانوئیل كاسبار3

 الماني شیرنك اكتنكیزلشافت

195 218 15/5/1972 
 

H01M  دائرة مجھزة لبیان وحذف
دائرة القصر اوتوماتیكیا 

 في الخالیا االلكترونیة

فارین فابریكن اكتنجیز 
 لشافت

فارین فابریكن اكتنجیز 
 لشافت

 الماني

196 219 13/5/1972 
 

C11B  بیك اب یعمل بالضغط
للبحث عن التشوھات 
بطریق مسحھا التي 
تحصل في دعامة 

السطوانة تتحرك بالنسبة 
 لھ

لیسبنتیا باتنت فیر  كیر ھارد دیكوب
 التكس جى ام بى اج

 الماني

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصني تاریخ المنح
ف 

 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

197 220 16/5/1972 
 

A01N  مركبات للسیطرة على اختیار
 الحشائش

فارین فابریكن  فارین فابریكن بایراكتینلسكشافت
 بایراكتینلسكشافت

 الماني

198 221 16/5/1972 
 

F16L 
 

 ھولندي وافن بي.في البرتوسى انتونى اوستنیرنك ارتباط انبوبي
 

199 223 16/5/1972 
 

C21B 
   

طریقة عمل الحدید في افران بودقة 
 الحث والفرن المستعمل بالعملیة

تایمین تیدر ھاتي  ھتنو برك اوبر ھوزن اى .جى
 كتینكسلشات ھوتن اوند 

 الماني
 

200 224 24/5/1972 
 

C07C  طریقة لتحضیر امید وفنیل جوانیدین
 واستعمالھا كمبید للفطریات

-اینجلبرت 2-ارنو ویدیك1
-ھلیمون 4-فردیناندكریف3كوھل

-بول 6-ھانس شینفلك5كاسبرز
 ایرنست فروھبركر

 الماني فارین فابریكن بایر اى .جى

201 225 24/5/1972 
 

قطع مشكلة تبعث منھا ابخرة لمدة  
 طویلة 

 فارین فابریكن بایر اى .جى
 اكتینكسلشافت

 فارین فابریكن بایر اى .جى
 اكتینكسلشافت

 الماني

202 226 24/5/1972 
 

C09B 
3/00 

مواد تلوین جدیدة وطریقة تصنیعھا 
 واستعمالھا 

 فارین فابریكن بایر 
 اكتینكسلشافت

فارین فابریكن بایر 
 اكتینكسلشافت

 الماني

203 227 24/5/1972 
 

C07C  طریقة لعزل االستلین واالنھدرید
الكربوني(ثاني اوكسید الكاربون)من 

 غاز التھشم للھیدروكاربور

 فابویرك ھوجست اكتینكسلشات
فورما لزمایستر لوسیوس اند 

 بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

 الماني

 

 

 
 



 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

204 228 25/5/1972 
 

مركبات جدیدة لالمالح  
-6الحمضیة الواطئة 

-4دى(لور)الكوكس-7
-3ھایدروكسي-

تسونیولینكاربوكسیلك 
 اسید

 امریكیة  

205 229 25/5/1972 
 

مستحضرات امالح  
 البلوري النیروفورنیوتن

  
 

 

 امریكیة

206 230 6/6/1972 
 

H01B   
11/00   

انترناشنال ستاندر الكتریك  عناصر لالتصال
 كوربوریشن

انترناشنال ستاندر 
 الكتریك كوربوریشن

 امریكیة

207 231 6/6/1972 
 

C07D  طریقة لتحضیر مشتقات
بنزیمید ا زول 

واستعمالھا كمبید 
 للفطریات

-اینجلبرت 2-ارنو ویدیك1
-4-فردیناندكریف3كوھل

-ھانس 5ھلیمون كاسبرز
-بول ایرنست 6شینفلك

 فروھبركر

-2-ارنو ویدیك1
-3اینجلبرت كوھل

-ھلیمون 4فردیناندكریف
-ھانس 5كاسبرز

-بول ایرنست 6شینفلك
 فروھبركر

 الماني

208 232 6/6/1972 
 

C07D  4-1طریقة لصناعة 
 -اكاسید4بنزود بازبین

 سویسري  

 

 

 
 



 

 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

209 233 6/6/1972 
 

A24B  مادة كربوھیدرات معدلة
مالئمة كمادة اوكجوھر 
 لمخلوط تدخین للسجایر

شركة الصناعات الكیمیاویة 
 االمبراطوریة المحدودة

شركة الصناعات 
الكیمیاویة االمبراطوریة 

 المحدودة

 بریطاني

210 234 
 

6/6/1972 
 

C07D  مركبات عضویة جدیدة
 وتركیبات تحتوي علیھا

شركة الصناعات الكیمیاویة 
 االمبراطوریة المحدودة

شركة الصناعات 
الكیمیاویة االمبراطوریة 

 المحدودة

 بریطاني

211 235 10/6/1972 
 

C07C  تیترا ھیدرو-ایزوكینولین
 وتحضیره

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

212 236 10/6/1972 
 

E21B  تحسینات في تثبیت
طریقة استخالص النوع 

 الثانوي

 امریكي ستانلى كلفر جونز ستانلى كلفر جونز

213 237 10/6/1972 
 

C07C  بنزین-سلفونیل یوریا
 وطریقة لصنعھا 

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

214 238 10/6/1972 
 

A01K  شباك سفلي في اقفاص
اومجموعات اقفاص 

 لتربیة الدواجن

 الماني لوھمان-ابار توكى جى ارثر ار فیلنك

215 239 10/6/1972 
 

C07C  یوریا –بنزینسلفونیل
 وطریقة لتحضیرھا

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

216 240 10/6/1972 
 

C07C  طریقة لتحضیر حوامض
 السولفامیل-انثرانیلیك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

217 241 10/6/1972 
 

A01N  مركبات مبیدة لالعشاب
 الضارة 

 كندي سیا جیجي كندا لیمتد ثیود وزى ھریشكو

218 242 17/6/1972 
 

تحسینات في جھاز  
 تجھیز االبار 

 كندي  

 

 

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

219 243 17/6/1972 
 

C07C  بنزین سلفونیل یوریا
 وطریقة صنعھا 

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

220 244 17/6/1972 
 

C07C 
A01N 

مشتقات الیوریا وطریقة 
تحضیرھا واستعمالھا 

كمبیدات االعشاب 
 الضارة

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

221 245 17/6/1972 
 

C10C    عملیة تحویل
الھایدروكاربونات الثقیلة 

 الى الحالة الغازیة

 -د.جیرھارد بارون1
 -د.ھورست یجیتولد2

 -دیبل،جیم،ھلموت لیبكوت3

میتل كسلشافت كستین 
 كسلشافت

 الماني

222 246 17/6/1972 
 

C07C 
A01N 

مشتقات الیوریا وطریقة 
تحضیرھا واستعماھا 
كمبیدات لالعشاب 

 الضارة 

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فابویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

223 247 20/6/1972 
 

C01B  طریقة تركیز فوسفات
بدرجة واطئة وفیھا 
محتویات كافیة من 
الكاربون والمواد 

 الصخریة 

انستینوت ناوزو  انستینوت ناوزو ستوزنیك
 ستوزنیك

 بولندة

 

 

 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

224 248 20/6/1972 
 

E21B  استخراج النفط بوضع
 السائل محلھ

 امریكي ستانلى كلفر جونس ستانلى كلفر جونس

225 249 22/6/1972 
 

C07D  3طریقة لتحضیر 
ایمینوبنزایزوالثیازولینا

ت المستبدلة 
 بالنیتروجین

 د.ھورست بوشاجن 
 د.منفرید بلمبل

 د.ھورست بوشاجن 
 د.منفرید بلمبل

 الماني

226 250 22/6/1972 
 

طریقة لصناعة استرات  
حامض الثیوفوسفوریك 

  ھالوجینو -كومارتین3ل

 الماني  

227 251 22/6/1972 
 

B65D  تحسینات في او التي
تتعلق بحافظات شلفات 

 الحالقة

شركة ولكنسن سورد 
 المحدودة 

شركة ولكنسن سورد 
 المحدودة

 بریطاني

228 252 22/6/1972 
 

F28D  تجمیع لتبادل الحرارة
 بصورة غیر مباشرة 

لیر لبكر شركة مساھمة 
 للدراسات واالستثمار 

لیر لبكر شركة مساھمة 
 للدراسات واالستثمار

 فرنسي

 

 

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

229 253 22/6/1972 
 

C07D  طریقة تحضیر امالح
 شفائیة وعالجیة 

ارثو بیج فیلیس ور وبرت 
 بیك ببروس

ارثو بیج فیلیس ور وبرت بیك 
 ببروس

 امریكي

230 254 22/6/1972 
 

C07C امبریال كیمیكال اند ستریز  مركبات عضویة
 لیمتد

 امبریال كیمیكال اند ستریز لیمتد
 

 

 انكلیزي

231 255 
 

1/7/1972 
 

E21B 
 

 جھاز ترشیح من السلك
 

 سولیس میرون زاند میر 
 

 سولیس میرون زاند میر
 

 كندي
 

232 256 1/7/1972 
 

C07D امریكي بریستول مایرز كومباني بریستول مایرز كومباني االسالیب الكیمیاویة 

233 257 1/7/1972 
 

G02B 
27/00 

 امریكي فاریان اسو سیتینز فاریان اسو سیتینز میزان المغنطة البصریة 

234 259 9/7/1972 
 

C07D  تحسینات في طریقة
 كیمیائیة 

 -رونالد مورتن كریسویل1
 -جون ولیام مینتا 2
-برنارد ستیوارت 3

 ھورلییرت

 -رونالد مورتن كریسویل
 -جون ولیام مینتا 2

 -برنارد ستیوارت ھورلییرت3

 امریكي

235 260 13/7/1972 
 

C07C 
A01N 

عملیات لتحضیر كیتونات 
ذات نشاط 

 بیولوجي(احیائي)

 -ناریمان بومانشو میھتا1
 -دوید ارثر بوویل2

 انكلیزي شركة ویلكم فاوندایشن

236 261 16/7/1972 
 

 امریكي   جھاز اختیار لوحة المفاتیح  

237 262 16/7/1972 
 

C01B  عملیة للحصول وانتاج
طریقة صبغة حامض 

السلسیك من العملیة القلویة 
عجینة السائل االسود 

 المحتویة على السلسیكات

 یاباني توشیاكى ماكینو توشیاكى ماكینو

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

238 263 16/7/1972 
 

C08G 
71/04 

باصل مطاطي لمتعدد استر 
 الیوریثان

 امریكي ذي .بي.ان.كوردیج ذي .بي.ان.كوردیج

239 264 16/7/1972 
 

 

F16K  صمام بابي الغلق ذوممر
 مستقیم واغالق سھل 

ادلونیا زیلو(ویجیرسكا 
 جوركا)

ادلونیا زیلو(ویجیرسكا 
 جوركا)

 بولونیة

240 266 
 

16/7/1972 
 

A01D 
 

طریقة ومعدات لمعاملة التمور 
 المستعملة كعلف مخلوط

كابونا تروزت كوتا 
 توینتیزیت

كابونا تروزت كوتا 
 توینتیزیت

 المجري
 

241 267 16/7/1972 
 

C07C  مشتقات نفثوكونیون وطریقة
 لتحضیرھا 

اف-ھوفمان-الروش اند كو  الكتور اى .تٮاج.ھول
 اكتنكسلشافت

 سویسري

242 268 16/7/1972 
 

C09K  مركبات الزالة الھایدروكاربون
والفضالت الصناعیة بواسطة 

 التحلل البایولوجي 

سوسیتي انونیم،بانك بورى  بیبر فوزى
اكسبنشن اند ستریال 

 (بانكس)

 فرنسي

243 269 18/7/1972 
 

A01N  عوامل مضادة للجراثیم وقاتلة
 للدیدان

       فرینفابریكن بایر اى 
 .جى

 الماني فرینفابریكن بایر اى .جى

244 270 18/7/1972 
 

E21B  طریقة اطفاء النار الناتجة عن
مرور السوائل القابلة لالشتعال 
في االنابیب ولمنع اشتعال او 
اعادة اشتعال ھذه السوائل 
والجھاز المستعمل لھذه 

 الطریقة 

 فرنسي جورج .ج میناج           جورج .ج میناج

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

245 271 25/7/1972 
 

C01B 
17/69 

طریقة وجھاز للحصول 
 على حامض الكبریتیك

سوسیة ناشیونال الف 
 اكتیاب برودكسیون

سوسیة ناشیونال الف 
 اكتیاب برودكسیون

 فرنسي 

246 272 25/7/1972 
 

E21B  جھاز لسد ابار االنتاج
 النفطي المغلفھ

 -كاى دى الجارت1
 -جاك دى سانت بالى 2

انتر بایزد ى ریجرجزیت 
 دى 

 فرنسي

247 273 
 

25/7/1972 
 

F25J    
 

جھاز لتبرید وتسییل 
 مخالیط غازیة

 جین بیریت 
 

كومباني فرنسیزاى دى 
 كونستر كسیون

           فرنسي

248 274 25/7/1972 
 

F25J    
 

نظام نموذجي لتركیبات 
او اجھزة السالة الغاز 

 وباالخص الغاز الطبیعي 

 -جان مارى یورجیھ1
 -رینى شالتیر 2

كومباني فرانسیزدیتود 
 اى دى كونستر وكسیون

          فرنسي  

249 275 25/7/1972 
 

C07D  االمیدوزاالت وطرق
 تحضیرھا 

شركة سییا كایكى  اتسو الفسبیى
 المساھمة 

 فلندي

250 276 30/7/1972 C07C  طریقة النتاج مضادات
حیویة نقیة من مجموعة 

 التتراسیكلین 

 یوغوسالفي كركا توفا رنا زد رافیل كركا توفا رنا زد رافیل 

251 277 30/7/1972 D01P  طریقة لتلوین المواد
 الصناعیة 

فیالتور بروفوست  نوئیل دى بالس 
 مازوریل وشركاھم

 فرنسي  

252 278 30/7/1972 C07D امبریال كیمیكال اند ستریز  مركبات ھیتروسایسلیك
 لیمتد

امبریال كیمیكال اند 
 ستریز لیمتد

 بریطاني

253 279 30/7/1972 D06L  طریقة لتلمیع
(صقل)المواد العضویة 
 واسنادھا بصورة مؤقتھ 

–ترینتساكوس 
 تولمونداس.اى

 فرنسي   سیلستاتیك/ھولدنك ش.م

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

254 280 30/7/1972 C09K جین ینل 1 مركبات لحفر السوائل- 
 -لویس كیلبى 2
 -ریموند بروك3

 فرنسي   رون -بروكیل

255 281 1/8/1972 B01D 
3/10 

طریقة وجھاز للتقطیر 
 الفراغي

 امریكي جیمیس كیلیام ھاسالجر جیمیس كیلیام ھاسالجر 

256 282 1/8/1972 A01N    
9/02    

مركبات للسیطرة على 
 االعشاب الضارة 

 فارین فابریكن بایر 
 اكتكسلشافت

فارین فابریكن بایر 
 اكتكسلشافت

 الماني

257 283 1/8/1972 F25J 
1/00 

طریقة تبرید الخلیط 
الغازي في الحرارة 

 الواطئة 

 فرنسي لیر لیكر لیر لیكر

258 284 1/8/1972 E03B 
7/00 

شبكة لدوران المیاه في 
 المسابح

الیف تایم سبشال برودكتس 
 انك 

الیف تایم سبشال 
 برودكتس انك

 امریكي

259 285 3/8/1972 F25J 
1/00 

طریقة تبرید مخلوط 
غازي الى درجة حرارة 

 منخفضة 

 فرنسي لیر لیكر لیر لیكر

260 286 3/8/1972 C07C -ھالیدات ن-ھالو-ن
فینیل-ن،ن داى میثل 

 فورما میدینیوم

شركة سیبا كایكى         الفرید ھاملتن میلر 
 المساھمة 

 امریكي

261 287 3/8/1972 B65D  زیادة كفاءة خزانات
السوائل وخاصة 
 السوائل الطائرة 

 

الشركة الفرنسیة للبترول 
(كومباني دى بترول 

 فرانسیز)
 
 
 

 

الشركة الفرنسیة 
للبترول (كومباني دى 

 بترول فرانسیز)

 فرنسي

 
 



رقم  ت                     
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

262 288 7/8/1972 A01G  جھاز لسقي الماء
 بالقطرات 

سوسیتي كرینو بلویس  كوند ولیوس ایلي 
 دى اتبود س

 فرنسي

263 289 7/8/1972 C07C 
A01N 

-1مركبات دینترو-
فینیلین دبامین مبیدة 3و

 للحشرات

یونایتد ستیتس بوراكس اند 
 كیمیكال كوربوریشن

یونایتد ستیتس بوراكس 
 اند كیمیكال كوربوریشن

 امریكي

264 290 7/8/1972 G01V    
1/00     

Velocity logging 
apparatus 

شلومبرغرویل سرفیتك 
 كوربوریشن

شلومبرغرویل سرفیتك 
 كوربوریشن

 امریكي

265 291 7/8/1972 C12N  خمیرة خبازین مجففة
 وعملیة لتحضیرھا 

 ھولندي اریند النكیجال اریند النكیجال 

266 292 7/8/1972 G01V    
3/14 

جھاز لسیر االبار 
 بالمغناطیسیة النوویة 

كالیفورنیا ریسیرج 
 كوربوریشن

كالیفورنیا ریسیرج 
 كوربوریشن

 امریكي

267 293 7/8/1972 C07D  عملیة لتحضیر ثیوز
انتینات مستبدلة 
كمركبات مضادة 

 للیلھارزیا

 -دیفد روزى1
 -جورج بیتر بیریوزوتى2

 امریكي سترلنك دراك انك

268 294 9/8/1972 C17D  طریقة لتقلیل الفقد
باالحتكاك للموائع 

الزیتیة المارة خالل 
 انابیب 

 -جون دوغرتى كلتر1
 جیفرود جورج مكالفلین

 امریكي كونتننتال اویل كومباني

269 295 9/8/1972 H05H  سیطرة البالزما
 واستعماالتھا

 امریكي دونالد لوثر اتسلي دونالد لوثر اتسلي 

270 296 9/8/1972 C03C  طریقة لعمل مادة الكساء
الزجاج بطالء وقائي 

 ملون 

 امریكي ولیم جوزیف براولى ولیم جوزیف براولى 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

271 297 9/8/1972 G01V 
3/14 

طریقة مغناطیسیة نوویة 
 لحفر االبار 

 امریكي  

272 298 9/8/1972 A61K  طریقة الجل احضار
 مركبات االنتیوتیك

بریستول مایرز كومباني 
(شركة مؤسسة في 

 دیالویر)

بریستول مایرز كومباني 
(شركة مؤسسة في 

 دیالویر)

 امریكي

273 299 10/8/1972 A62C   
31/2    

طریقة وجھاز الطفاء 
 لھیب الحریق 

 فرنسي كومباني سنترال سیلكي كومباني سنترال سیلكي 

274 301 17/8/1972 B01D  طریقة للحصول على
تیار متجانس وعامودي 

لسائل ثنائي االطوار 
وجھاز یمكن من تنفیذ 

 ھذه الطریقة 

 بیبر كابیولو -۱
 جوزیف كوبریرتیھ -۲

 -بیبر كابیولو1
 -جوزیف كوبریرتیھ2

 فرنسي

275 302 17/8/1972 C07C  طریقة اساسیة
الستخالص الرطوبة 

 المائیة من سائل الیوریا 

شركة منسوى تواتسو 
 كمیكلز انكوربوریتد

شركة منسوى تواتسو 
 كمیكلز انكوربوریتد

 یاباني

276 303 17/8/1972 F21B  طریقة اعداد قیاس
االستھالك اللة الحفر 

 بحالة االستعمال

سوسیتى ناشینال دى 
 بیترولس داكتین

شركة سوسیتة ناشیونال 
 الف اكتین برودكسیون

 فرنسي

277 304 21/8/1972 C07D  امینو ینز 2مشتقات-
وثیازوالت متلفة 

 لالعشاب

 شركة سیبا كایكي       جون ئى انجلھارت
 المساھمة 

 امریكي

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

278 305 21/8/1972 G07B  جھاز اوتوماتیكي
الحتساب اجور 

 المكالمات الھاتفیة 

سى .ئى.كومباني .اند  روجر تورنى 
 ستریال

 فرنسي

279 306 21/8/1972 C12N  طریقة وتركیب
الستحالب نواتج البترول 

بغرض تحضیر وسط 
زراعة للكائنات الحیة 

 الدقیقة 

 فرنسي جورج ھنري سالمون جورج ھنري سالمون 

280 307 21/8/1972 F27B  فرن محوري لتقلیل
حبات الحدید الخام 

 المباشر 

بروف .در.انج.لودویك فون 
بوكد اندى وھلموت بیكر 

ورودلف كرور 
ودر.انج.ھینز دایتر بانتكى 

 ودبل.سانج.الرشبول

ثایسین نیدر ھین جي ام 
 بي اج

 الماني
 

 

281 308 21/8/1972 E21B  امریكي جنرال اویل تولز ،انك ھارولد ارنست شیالندر اداة لحفر بئر ارضیة 

282 309 21/8/1972 B01F 
C05F 

طریقة وتركیب 
الستحالب وتحویل نواتج 

البترول بھذه                
الطریقة الى اشكال اكثر 

 ثباتا

 فرنسي جورج ھنري سالمون جورج ھنري سالمون

283 310 22/8/1972 E21B  معالجة حراریة مائیة
 لطبقات االرض الباطنیة

 امریكي لیل كالدویل لیل كالدویل

284 311 22/8/1972 E21B  استخالص الزیت الخام
 من طبقات باطن االرض 

 امریكي بیرسیفال كلیفالند كیث بیرسیفال كلیفالند كیث

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

285 312 22/8/1972 CO7C  طریقة لفصل الشوائب
 من الغاز الخام 

فاربویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر لوسیوس 
 اند بروننك

فاربویرك ھوجست 
 اكتینكسلشات

فورما لزمایستر 
 لوسیوس اند بروننك

 الماني

286 313 22/8/1972 B65S  طریقة لخزن وسحب
السوائل من وتحت باطن 

 االرض 

 فرنسي ھنري كالمنس ھنري كالمنس 

287 314 23/8/1972 C07D )اثیل-1تحضیران-
-2)مثیل 2بابرولیدینیل-

سلفامویل-5میثوكس-
 بنزاماید

 سویسري فراتمان اى .جي فرید كوینزى

288 315 23/8/1972 C07C  تحضیران (دى اثیل
-2امینواثیل)

-5مینو-1-4میثوكسي
 كلور بنزامید

 سویسري فراتمان اى .جي ایریك-الین دینزلر

289 316 23/8/1972 S01N  تحسینات في اجھزة
 قیاس رطوبة السوائل 

سوسیتي دى بروسیكسن 
 الكتریك شلومبركر 

سوسیتي دى بروسیكسن 
 الكتریك شلومبركر

 فرنسي

290 317 23/8/1972 G01V 
1/00 

طریقة الحصول على 
قیاس اعاقة باستعمال 

 االسالیب الزلزالیة 

 امریكي كوتیننتال اویل كومباني كوتیننتال اویل كومباني

291 318 23/8/1972 D07B  كومیوننتس –سیكاربت  قضبان من الفایبر
 لیمتد

كومیوننتس –سیكاربت 
 لیمتد

 بریطاني

292 319 23/8/1972 E04C جوزیف بیلى1 مجمع قولبة- 
 -الزلوفاركا2

ھیفز میكاى بیروھا 
 زاس فاالالت

 مجري

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

293 320 26/8/1972 C07C 
A01N 

طریقة لتحضیر امیدوفینل 
ایزوثیوالبولینات 

 واستعمالھا كمبیدات فطریة

فارین فابریكن بایر اى 
 .جى
 

 فارین فابریكن بایر اى .جى
 

 الماني

294 322 26/8/1972 C10G  طریقة للتحول المائي
للھایدروكاربونات ومادتھا 

 الحفازة 

ھاریس یودبل 
كلوكسدالوھالدین كارك 

 یور 

 امریكي شیفرون ریسیرج كومباني 

295 323 26/8/1972 A25B شركة امیریال كمیكال اند ستریز  جیمس فورستر مورمان مخلوط تدخین
 لیمتد

 بریطاني

296 324 27/8/1972 C07F  اكیل –مشتقات ان 
 فوسفورو امیدوثیوات

شیفرون ریسیرج 
 كومباني

 امریكي شیفرون ریسیرج كومباني

طریقة لدخن عوارض مانعھ   28/8/1972 325 297
طویلة ومرنھ وجھاز 
 یستعمل بھذه الطریقة 

 امریكي  

298 326 28/8/1972 C30B امریكي جون .بى .كالس جون .بى .كالس شعرات 

299 327 28/8/1972 F25J  طریقة وتاسیس لتبرید
 مزیج غازي 

 فرنسي شركة( سوسیتي لیرلكید) برنارد دارید یو

300 328 28/8/1972 C07D  سویسري ھوفمان-الروش–ان  الدتور اى.تى.اج ھول  مشتقات اسیل 

301 329 29/8/1972 A61D 
7/00 

اسالیب الجل احضار عوامل 
 جدیدة مضادة للبكتریا

 امریكي بریستول مایرز كومباني بریستول مایرز كومباني

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

302 340 30/8/1972 G01V 
3/18 

شلومبر تكنولوجي  جھاز لحفر االبار
 كوربوریشن

 امریكي شلومبر تكنولوجي كوربوریشن

303 341 30/8/1972 C07C 
143/833 

بنزینسلفونیل یوریا وطریقة 
 لتحضیرھا

فار بویرك ھوجست 
 اكتینكسلشافت

فار بویرك ھوجست 
 اكتینكسلشافت

 الماني

304 342 30/8/1972 G01V 
1/22 

G01H 
13/00 

جھاز رقمي لضبط تولد الطاقة 
الزلزالیة لالرض الجل المسح 

 الزلزالي 

 امریكي  

طریقة تركیب جھاز توزیع   30/8/1972 343 305
توصیالت الخطوط الرئیسیة 

 للجھاز الكھربائي

 فرنسي  

306 344 2/9/1972 G01V  طرق واجھزة للتحري والتنقیب
 عن تكوین طبقات االرض

شلمبركر اوفر 
 سیزاس.اى

 بریطاني شلمبركر اوفر سیزاس.اى

307 345 2/9/1972 A61F امریكي أ.ه.روبنز كومباني ،انكوربوریتد ارون اس .لرنر جھاز بداخل الرحم لمنع الحمل 

308 346 2/9/1972 C07D جون كیرارد كیل وایر  مشتقات الكومارمایین
 فینك ار .ھویر

 امریكي بریستول مایرز كومباني

309 347 4/9/1972 E03F 
3/04 

طریقة وجھاز لتحسین التماسك 
 مابین انبوب البئر واالسمنت 

 امریكي كونینتال اویل كومباني كونینتال اویل كومباني 

310 348 4/9/1972 B60H  تحسینات في او فیما یتعلق
 بجھاز كھربائي لتھویة العربات

كونستاتین كراف فون 
 بیركھایم

 الماني كونستاتین كراف فون بیركھایم

                                                                                                                                            

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

311 349 7/9/1972 E21B 
43/00 

تحسینات في اجھزة لتحدید 
تركیب مخالیط من زیت وماء 

 ناتجة من ابار الزیوت 

سوسیتي دي 
بروسیكش الكتریك 

 شلومبرغر

سوسیتي دي بروسیكش الكتریك 
 شلومبرغر

 فرنسي

312 350 7/9/1972 F16L  مفصل(جوینت)یربط االنابیب
 المعدنیة

سوسیتي انونیم دیت 
فالوربك(یوزین-ا-تیب 
دى لورین-اسكو اى 

 فالوربك ریونى)

سوسیتي انونیم دیت فالوربك 
(یوزین-ا-تیب دى لورین-اسكو 

 اى فالوربك ریونى)

 فرنسي

ریمون دفاكو والفرید  عملیة تلوین بالطبع  7/9/1972 351 313
لتزلر وجان ھرتیك 

وھانس جورج انكلیكر 
 وھانس فلھلم لیخت

ریمون دفاكو والفرید لتزلر 
وجان ھرتیك وھانس جورج 
 انكلیكر وھانس فلھلم لیخت

 سویسري

314 352 7/9/1972 C07C  طریقة محسنة لصناعة
 االدیبونبتریل

 -جیمي ال ھاتن1
-كورت رود ولف 2

 نوك جونیر

 امریكي ال باسوبرودكتس كومباني

315 353 7/9/1972 A01N  الكیل-د-5مبیدات الحشرات-
 الكیل-موسفوروامید

شیفرون ریسیرج 
 كومباني

 امریكي شیفرون ریسیرج كومباني

316 354 7/9/1972 C06B 
F42D 

 امریكي تالى اند ستریز انك تالى اند ستریز انك  مادة متفجرة سائلة لتمزیق بئر 

317 355 10/9/1972 B29D  عملیة لصنع قطع صغیرة
السمك لصناعة االحذیة 

واصناف المصنوعات الجلدیة 
 واالصناف االخرى المماثلة 

 فرنسي اینا بلسمینتز انفراس .اى الي كراس

318 356 10/9/1972 A01K  طریقة وجھاز لتربیة السمك في
 بیئة صناعیة 

مارین بروتین انترناشنال  كین ولیام بوز
 كوربوریشن

 امریكي

                          

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

319 357 10/9/1972 G01V سایمسوكراف سیرفس  روبرت اندریو برودنك مذبذبات للكشف الزلزالي
 كوربوریشن

 امریكي

 امریكي تالي فراك كوربوریشن لیونارد نوئیل روبرتس متفجرة سائلة لتمزیق االبار   10/9/1972 358 320

321 359 10/9/1972 E21B  وعاء مد الماء من النوعیة
العالیة لتشتیت النفط الخام 

 للخارج

ستانلى كلفر جونز 
ووین اولیفر روزیلى 
 ومارفن انتوني سفالدي

ستانلى كلفر جونز ووین اولیفر 
 روزیلى ومارفن انتوني سفالدي

 امریكي

322 360 11/9/1972 G01V 
1/00 

بتي جیوفیز بكال  مسح زلزالي 
 انجنیرنك كومباني

بتي جیوفیز بكال انجنیرنك 
 كومباني

 امریكي

323 361 11/9/1972 E02B 
3/00 

تحسینات تتعلق بالكتل التي 
تستخدم في االنشاءات البحریة 

 وصیانتھا

 بریطاني ھاري راید ھاري راید 

324 362 11/9/1972 F25J  عملیة لتنظیم درجة حرارة
 الغاز المسال في جھاز اسالة 

 -جین ماري بوركویت1
 -جین ببریت2

فرانسیز دیتید اى دى كونستر 
 كسیون تیشنیب

 فرنسي

325 363 11/9/1972 A01N  تركیب مبید للحشرات مشتق
من استرز فوسفوریة تحتوي 

على سلسلة الیفاتیك غیر 
 مشبعة

بیرو،سوسیتي یورلي  دانییل دیموزاى
 دیفیلوبمینت

 فرنسي

326 364 11/9/1972 B01J  طریقة واجھزة لدمج الھدرجة
 واالمتصاص

سوسیتى ناشنال دى 
 بترولس

 فرنسي سوسیتى ناشنال دى بترولس

                                           

 

                

           

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

327 366 13/9/1972 F21B 
 

الشركة الفرنسیة للبترول  اداة حفر ذات مردود عالي 
 (كومباني فرنسیز دى بترول)

الشركة الفرنسیة للبترول 
 (كومباني فرنسیز دى بترول)

 فرنسي

مخازن الشواطئ ومراسي   13/9/1972 367 328
 السفن وتسھیالت الشحن

 امریكي كونتیننتال اویل كومباني كونتیننتال اویل كومباني

فیالموس بیرنید یزى اس  تنظیمات دائریة   13/9/1972 368 329
 كیزولیك موفیك

فیالموس بیرنید یزى اس كیزولیك 
 موفیك

 مجري

ذراع طولي لضبط االعماق   13/9/1972 369 330
تحت الماء مثل سلك كشف 

 الزلزال

 امریكي كونتیننتال اویل كومباني كونتیننتال اویل كومباني

331 370 13/9/1972 A01N 
9/00 

كاربامات بینزوفورانیلیك جدیدة 
وقاتل الحشرات المصنوع على 

 اساس ھذه الكاربامات 

شركة الف ام سي 
 كوربوریشن

 امریكي شركة الف ام سي كوربوریشن

332 371 16/9/1972 E21B 
33/133 

طریقة لتماسك المواد(تماسك 
 الثقوب)

 امریكي كونتیننتال اویل كومباني كونتیننتال اویل كومباني

333 372 16/9/1972 B26B 
21/54 

 امریكي ذي جیلیت كومباني ذي جیلیت كومباني شلفة حالقة وطریقة صنعھا 

334 373 16/9/1972 D07B بریطاني سیكاریت كومیوننتس لیمتد سیكاریت كومیوننتس لیمتد طریقة لصنع اعمدة 

طرق لتحضیر مشتقات ثنائي   16/9/1972 374 335
 البنزوسایكلوھیثین

 امریكي  

336 375 20/9/1972 C07C 
61/00 

تحضیر مركبات كیمیاویة 
 جدیدة 

میرك اندكومباني انكور 
 بوریتد

 امریكي میرك اندكومباني انكور بوریتد

337 376 21/9/1972 G06M  س.ئى.تى.كومباني اند  طریقة اوتوماتیكیة للتسعیر
ستریال دیھ تیلیكو 

 میونیكاسیون

س.ئى.تى.كومباني اند ستریال دیھ 
 تیلیكو میونیكاسیون

 فرنسي

                   
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

338 377 21/9/1972 A01N  تركیبات مبیدة للحشرات
تحتوي على استرات 

 فوسفوریك

 فرنسي بیرو،سوسیتي یورلي دیفیلوبمینت دانییل دیموزاى

339 378 21/9/1972 A01N امریكي بریستول مایرز كومباني بریستول مایرز كومباني التركیبات العالجیة 

340 379 23/9/1972 C07C  اندولیل 3طریقة لتحضیر
 حامض االستیك

 امریكي میرك اند كومباني ،انك میرك اند كومباني ،انك

341 380 23/9/1972 A23B 
9/00 

 كندي مارنت رویال رایز لیمتد مارنت رویال رایز لیمتد طریقة لتعلیب الرز

342 381 23/9/1972 B66F  طریقة امینة لضبط واطالق الیة
جھاز سحب ورفع السلك 

 الخاص بالتثبیت

 فرنسي تراكتل اس.اى تراكتل اس.اى

343 382 24/9/1972 B26B 
21/54 

 امریكي ذي جلیت كومباني ذي جلیت كومباني شلفة حالقة وطریقة صنعھا

344 383 27/9/1972 E21B 
49/00 

طریقة وجھاز الختبار ثقوب 
جدران االبار ذات سطوح 

 مستویة

سوسیتي دى بروسیكش 
 الكتریك شلومبرغر

سوسیتي دى بروسیكش الكتریك 
 شلومبرغر

 فرنسي

345 384 27/9/1972 B01D 
9/00 

طریقة جدیدة للحصول على 
المناضرات الضوئیة ل الفا-

ثنائي ھیدروكسي 4،3مثیل-
 فنیل االنین في صورة نقیة

میرك اند كومباني 
 ،انكوربوریتد

 امریكي میرك اند كومباني ،انكوربوریتد

346 385 27/9/1972 G01N 
9/00 

سوسیتي بروسیكسیون  اسلوب میزان الثقل النوعي
 الكتریك شلومبركر

سوسیتي بروسیكسیون الكتریك 
 شلومبركر

 فرنسي

 

                                   

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

347 386 27/9/1972 G01V 
1/00 

طریقة تشكیل اشارة منتجة 
 بالتعاقب 

 امریكي كونتیننتال اویل كومباني كونتیننتال اویل كومباني

348 387 27/9/1972 C10G  طریقة لعزل الكبریت بواسطة
 التبخیر 

 امریكي شیفرون ریسیرج كومباني شیفرون ریسیرج كومباني 

349 388 27/9/1972 A01N   
5/00    

شركة ایف ام سي  قاتل الحشائش الجدید
 كوربوریشن

 امریكي شركة ایف ام سي كوربوریشن

350 389 27/9/1972 G01V 
7/00 

طریقة وجھاز سیطرة على 
 جھاز الذبذبة للمسح الزلزالي 

 امریكي كونتیننتال اویل كومباني كونتیننتال اویل كومباني

طریقة وجھازلصنع النسیج من   5/10/1972 390 351
مواد فلتریة لمنتوجات التبوغ 

 وخصوصا لفلتر السكایر 

 لیخشیتایني   

352 391 8/10/1972 C01B  طریقة للتنظیم االتوماتیكي
 لوحدات انتاج الكبریت 

-میشل 2-كوبوم اندرال1
-جاك 4-برتارلوفل3كارماسي
 -جورج فاند ساند5موریس 

سوسیتھ ناشنال دى بترولس 
 داكتین

 فرنسي

353 392 8/10/1972 A61K 
31/00 

میرك اند كومباني  طریقة راسیمایزیشن
 ،انكوربوریتد

 امریكي میرك اند كومباني ،انكوربوریتد

354 393 14/10/1972 C07C امریكي كارتر برودكتس كوربوریشن كارتر برودكتس كوربوریشن  مركبات مخففة للتوتر العضلي 

355 394 14/10/1972 C02F  فصل الماء النقي من محلول
سائل بواسطة تحویل الضغط 
 العالي من نظام نقط االنصھار

سینك-وانك جنك وجن ین 
 جنك

 امریكي سینك-وانك جنك وجن ین جنك

 

                        

                                   

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

356 395 14/10/1972 F16L  طریقة صنع وتركیب شطیرة
 انبوب معززة بالنسیج

-جیریت 2-ھاین بولترز1
 -وارنرجان دى بوتر3ھایدمان

 ھولندي وافن بي .في

357 396 14/10/1972 B27k 
3/12 

 امریكي          كوبرز كومباني انك كوبرز كومباني انك  طریقة لحفظ الخشب

358 397 14/10/1972 C07C 
A61K 

عملیة لتحضیر مركبات (الفا-
 الكیلیدین-اسیل)فنیل)

 امریكي سیرك اند كومباني انك سیرك اند كومباني انك

359 398 14/10/1972 F25J  طریقة وجھاز لتبرید واسالة
مخالیط غازیة في درجة حرارة 

 منخفضة

كومباني فرنسیز دیتید اى دى 
 كونستركسیون

كومباني فرنسیز دیتید اى دى 
 كونستركسیون

 فرنسي

360 399 14/10/1972 C01B  طریقة لفصل مواد عضویة عن
الكبریت البدائي والمعدات 
 المستعملة لھذا الغرض 

البروفسورة لیشتنكا ھالینا 
رئیسة مصفى الكبریت 

لمؤسسةسنتروزاب-فرع 
 العراق

زنتروزاب مؤسسة التجارة 
الخارجیة المقیمة كاتوفیشي 

 بولونیا

 بولوني

361 400 14/10/1972 F01C 
C02F 

محرك لتغییر القوة بین طرفي 
 الضغط العالي والواطي

 امریكي ئي- سي كوربوریشن ئي- سي كوربوریشن

362 401 17/10/1972 C07D 
A61K 

مشتقات اسید سیفالو 
 سیورانیك

 امریكي بریستول میرز كومباني بریستول میرز كومباني

363 402 17/10/1972 F16J امریكي ئي- سي كوربوریشن ئي- سي كوربوریشن تركیب ختم مسطح 

364 403 17/10/1972 E02D 
1/00 

طرق واجھزة لفحص التركیبات 
 االرضیة 

شلومبرغر تكنولوجي 
 كوربوریشن

شلومبرغر تكنولوجي 
 كوربوریشن

 امریكي

 

                   

                                   

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصني تاریخ المنح
ف 

 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

365 404 17/10/1972 E21B 
43/00 

تحسینات في وواسطة لدراسة مركبات الخلیط 
 في الماء وعزل السوائل

سوسیتى دى 
بروسیكسیون الكتریك 

 شلمبركر 

سوسیتى دى بروسیكسیون 
 الكتریك شلمبركر

 امریكي

366 405 17/10/1972 A24D  ابتكار طریقة ووسائل لصنع مواد (فلتر)لتنقیة
 دخان السكائر 

سلفیل كومباني 
 استابلشمنت

 سویسري سلفیل كومباني استابلشمنت

367 406 17/10/1972 G01D 
3/02 

شركة خدمات ماس غیر  جھاز ناقل للسرعات 
 كسن ان 

شركة خدمات ماس غیر 
 كسن ان

 ھولندي

368 407 19/10/1972 B65D  لقمھ لوصلة مثل غطاء وعاء وطریقة لتركیب
 ھذه اللقمة

 ابرز ھاندل فان دبر فلیت  كرستیان راكیتلى
 اند دى 

 سویسري

369 408 19/10/1972 C07C 
A01N 

-مونتكاتیني ادیسون 1 مركبات لقتل االعشاب
 اس.بى.اى

-فرانكوجیالوي-2
ریكاردوبونسٮواكستینوبا

 روفیني

-مونتكاتیني ادیسون 1
 اس.بى.اى

۳-  
ریكاردوبونسٮواكس

 تینوباروفیني

 ایطالي

370 409 19/10/1972 C07J فرنسي روسیل اوكالف روسیل اوكالف مركب جدید للستیروید وطریقة تحضیره 

371 410 19/10/1972 B01D  جھاز محسن لفصل الزیت والغاز عن تیار
 زیت خام رحوي

 امریكي بالك سلفالز اندبرایسون انك روبرت ادوارمكسن

372 411 21/10/1972 A01N مجري بودا بستى فیكموفیك بودا بستى فیكموفیك مركبات مبیدات االعشاب 

373 412 21/10/1972 C07D 6 (أ-سلفومینوفینیالسیتامیدو)بینسیالنیك-
-(أ)سلفومینوفینیال 6اسیدس و

 سیتامیدوبینسیالنیك اسیدس وطرق احضارھا

 امریكي بریستول فیرز كومباني بریستول فیرز كومباني

      

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

374 413 21/10/1972 C07F  اس فتا –طریقة لتحضیر مادة دیبا لكیل
 لیمینومیتیل-دیثو-فوسفات

ایزاكما كیا رورزاكى 
 فیكیموفیك

ایزاكما كیا رورزاكى 
 فیكیموفیك

 مجر ي

375 414 21/10/1972 C07C  مشتقات جدیدة لثنائي بینزوسایكلوھبتینات
 والطرق الالزمة لتحضیرھا

میرك اند كومباني 
 ،انكوربوریتد

میرك اند كومباني 
 ،انكوربوریتد

 امریكي

376 415 23/10/1972 C07C 
126/02 

متسوي تواتسو كمیكلز  عملیة الصطناع مادة الیوریا
 انكوربوریتد

متسوي تواتسو كمیكلز 
 انكوربوریتد

 یاباني

صنع انابیب فلتر ورقیة لتحسین طریقة   23/10/1972 416 377
 التدخین

 یاباني  

378 417 23/10/1972 C07C 
126/02 

 یاباني متسوي تواتسو كمیكلز  متسوي تواتسو كمیكلز  طریقة اصطناع مادة الیوریا

379 418 23/10/1972 C07C 
126/02 

متسوي تواتسو كمیكلز  تصنیع مادة یوریا
 انكوربوریتد

متسوي تواتسو كمیكلز 
 انكوربوریتد

 یاباني

380 419 23/10/1972 C07C 
162/02 

 یاباني متسوي تواتسو كمیكلز  متسوي تواتسو كمیكلز  عملیة انتاج مادة الیوریا

381 420 24/10/1972 B03D 
1/08 

طریقة للتثبت من السلفات في الصخور 
 الحاویة علیھ بواسطة التعویم

 تركي د.سادرتي الفان د.سادرتي الفان

382 421 24/10/1972 A01N  مواد تساعد على نمو النباتات بشكل تبادلي
 وتؤثر على عملیات الھدم والبناء فیھ

اوستیر یشیش 
 ستیكستوفویرك أ.ج

اوستیر یشیش 
 ستیكستوفویرك أ.ج

 نمساوي

383 422 24/10/1972 C07D یوغسالفي كركا توفارنا زد رافیل كركا توفارنا زد رافیل عملیة لتحضیر مشتقات االیمیدازول 

384 423 24/10/1972 A01N فارینفابریكن بایر  تركیبات مبیدة لالعشاب
 اكتینكسلشافت

فارینفابریكن بایر 
 اكتینكسلشافت

 الماني

 

      

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

طریقة واجھزة لتحسین وتوحید المواد   24/10/1972 424 385
 الكیمیاویة 

 فرنسي  

386 425 24/10/1972 A61K  عملیة وجھاز لمكافحة االمراض التي
 تسببھا فیروسات میكوبالزما

شركة ھوند اثیون دى  جریجوربو رامون سیریان
 استودیوس

 اسباني

387 426 24/10/1972 C10G 
17/00 

طریقة لفصل المقومات الحامضیة من 
 الغاز 

سوسیة ناشنال الن اكتین 
 برودكسیون

سوسیة ناشنال الن اكتین 
 برودكسیون

 فرنسي

388 427 29/10/1972 G01V  طریقة قیاس الخصائص المیكانیكیة
جھاز یسمح –للصخور اثناء الحفر 

باستخدام الطریقة المذكورة واستعمال 
 تلك الطریقة وجھاز لتألیة الحفر 

سوسیتى انو نیم ناشنال دى 
 بیترولس دى اكونین

سوسیتى انو نیم ناشنال دى 
 بیترولس دى اكونین

 فرنسي 

389 428 29/10/1972 A61K 
31/00 

میرك اند كومباني  طریقة النتاج ثنائي البنزوسایكلو ھیبتین
 ،انكوربوریتد

میرك اند كومباني 
 ،انكوربوریتد

 امریكي

390 429 29/10/1972 A61K 
 

عملیة لتحضیر المركبات الجلدیة 
 واالمراض الجلدیة

 امریكي بریستول مایرز كومباني البرت مونتكمرى كلمكان

391 430 29/10/1972 E01C بریطاني جاك بالكبرن جاك بالكبرن طریقة انتاج موقع شبھ مرصوف 

392 431 29/10/1972 G01F  اضعاف موجات الماء والسیطرة على
 واستعمال حركات الماء الحاثة للموجة 

 امریكي اف ام سي كوربوریشن دوكالس لین ھاموند

393 432 29/10/1972 C23C  امریكي ذى جیلیت كومباني ذى جیلیت كومباني معالجة معدن ومادة منتجة 

394 433 29/10/1972 C07C 
 

 -جوزیف جالز كولنز1 عملیة لتحضیر الثیوكسانثینز
 -دیفد روزى2

 -ثیودور جالس میلر 3

 امریكي سترلنك دراك انك

 

      

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

395 434 1/11/1972 F25J فیرجل كلیفورد ولیس  طریقة لتسییل الغاز الطبیعي ونقلھ بالسفن
 وعمر ھوارد سیموندس

فیرجل كلیفورد ولیس وعمر 
 ھوارد سیموندس

 امریكي

396 435 1/11/1972 C09J  امریكي جونسون اند جونسون  روبرت جوزیف ادامز مركب سریع االلتصاق 

397 436 1/11/1972 C07D یوغسالفي كركا توفارنا زد رافیل كركا توفارنا زد رافیل مشتقات االیمیدازول 

398 437 1/11/1972 A01N  مبید حشري وعملیة البادة الحشرات من
 المون المخزونة

ببیروسوسیتي بورلي  لویس مولین
دیفیلوبمینت ات الفینتي دى 

 سبیشلت كیمیك

 فرنسي

399 438 2/11/1972 A44B  عضو مسند خلفي الدوات الكیش
 والرابطة للرداء

 بریطاني توماس ولكیر لیمتد ادریان روبرت كروس

400 439 2/11/1972 C07D سویسري فراتمان اى جي اریك الین دینزلر -امینو مثیل بیرولدینس2-الكلین-1صنع 

 امریكي   طریقة النتاج حوامض المینیھ  5/11/1972 440 401

402 441 5/11/1972 C07C 
 

انتاج االسترات والسیما استرات لھا 
 حمضیة متخلفة ضعیفة 

امبیریال كیمیكال اند ستریز  جون ریجینالد شیلتون
 لمتد

 بریطاني

403 442 5/11/1972 B01D 
47/02 

تحسینات على طریقة التصفیة الكیمیاویة 
للغاز الطبیعي الخام بمساعدة محلول 

 قاعدي یحتوي على االمونیا 

 فرنسي سوسیتھ ناشنال سوسیتھ ناشنال 

404 443 12/11/1972 C07C 
 

 امریكي ال باسو برود كتس كومباني  سمویل ستیوارت میمس طریقة لتصفیة االحماض المخلوطة 

 

 

      

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

405 444 12/11/1972 C07D  6طریقة الجل احضار اسید -
 مینوبینسیالنیك 1

 
 
 

 

 امریكي بریستول مایرز كومباني میلتون ھارفي 

406 445 12/11/1972 G11B 
3/32 

 دعامة لالشارات المسجلة 
 
 
 

 

–لیسینسیا باتنت 
 فیرفالتونكس جي.ام.بي 

–لیسینسیا باتنت 
 فیرفالتونكس جي.ام.بي

 الماني

407 446 15/11/1972 F16L سوسیتى انترناسیونال  بییر فیازى موصالت لربط االنابیب
وایلیكاسیون دى بروسید 

 ى اند ستریال

 فرنسي

408 447 15/11/1972 C10G عملیة اعادة تكوین حفازة 
 
 

 

شیفرون ریسیرج  شیفرون ریسیرج كومباني
 كومباني

 امریكي

409 448 15/11/1972 C07C 
 
 
 
 
 

 

 طریقة التأستر واال ستخالص
 
 
 

 

ال باسو برود كتس  سمویل ستیوارت میمس
 كومباني 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیھ أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

410 449 15/11/1972 C08J  عملیة محسنة النتاج ومعالجة تركیبات
باشكال محددة مثل االنابیب والمواسیر 

 والخزانات وماشابھ ذلك
 

 

 یاباني تاكاتاكوجیوكو-لیمتد تاكاتاكوجیوكو-لیمتد

411 450 16/11/1972 E21B 
33/04 

طریقة وجھاز لغلق واحكام فتحھ في اطار 
 بئر 
 

 

 امریكي ولیم برنارد بیري ولیم برنارد بیري 

412 452 27/11/1972 C02F  عملیة لالزالة البایولوجیة لبقایا
 اواالمخلفات العضویة 

سوسیتي انونیم بانك  بییر فوزى
 بولبي

 فرنسي

413 454 30/11/1972 C07D 6)جانسن فارما شوتیكا  جانسن فارما شوتیكا ان.في -بى)ثیازوالت1،2-اریلیمید ازو
 ان.في

 بلجیكي

414 455      10/12/1972 E04C 
5/00 

تور استیك كوبوریشن  اس  تسلیح قضیب كونكریتي 
 .اى.اج

تور استیك كوبوریشن  
 اس .اى.اج

 لوكسمبرغي

     
415 

456 10/12/1972 C07C الكساندر ستورت وتوماس  طریقة تركیب مركب عضوي
 باترس

 بریطاني ذى ویلكم فاوندیشن لمتد

 الماني   استرات جدیدة لحامض الفوسفانیك  10/12/1972 457 416

تحسینات تتعلق في تسلیح القضبان   10/12/1972 458 417
 الكونكریتیة

 لوكسمبرغي  

418 459 11/12/1972 G05G 
23/00 

طریقة لموازنة النصب الصناعي وجھاز 
 تطبیقھا 

 

 سویسري روالند روكل روالند روكل

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

419 461 13/12/1972 C1B2,21/00  قضبان التسلیح الكونكریتیة
 الفوالذیة

نوره استیك ستیل 
 كوروریشن

 

نوره استیك ستیل 
 كوروریشن

 
 

 لوكسمبرغي

مؤسسة جیبوس ،زافودي   اجھزة ربط السوائل  13/12/1972 462 420
 كیمیكھوا بوترا
فینیرا سكیھو 
 .ستروج.یرنو

مؤسسة جیبوس 
،زافودي  كیمیكھوا 

 بوترا
فینیرا سكیھو 
 .ستروج.یرنو

 

 جیوكسلفاكي

421 463 19/12/1972 G01V1/16  منتج اشارات زلزالیة قابلة
 للحمل

 كوتینتال اویل كومباني 
 

كوتینتال اویل 
 كومباني 

 
 
   

 امریكي

 شركة لیرلكود مبادل حراري  23/12/1972 465 422
  

 شركة لیرلكود
 

 امریكي

423 466 23/12/1972 E04C  مواد جدیدة للبناء وطریقة
 صنعھا

 اوجین سمنس
 

 اوجین سمنس
 
 
 

 

 بلجیكي

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

424 467 23/12/1972 C0/B00  طریقة النتاج حامض
 النایتریك

سوسیتي بیل دي الزوت 
 اي دي برودوي شییك

اس .بي شیبي 
 سوسیتي

 
 

 بلجیكي

425 468 23/12/1972 C0/B00  طریقة وجھاز لتحویل
االمونیا الى اوكسید 

 النیتروجین

سوسیتي بیل دي الزوت 
 اي دي برودوي شییك

اس .بي شیبي 
 سوسیتي

 
 

 

 بلجیكي

426 469 24/12/1972 C0/B00  جھاز لتقلیل التاكل في
 الغازات

 اس .اي .بي ار 
 بروكسل -بلجیكا

 اس .اي .بي ار 
 

 
 
   

 بلجیكي

427 470 24/12/1972 C1E04C,5/00  عمود مصنوع من
الكونكریت المسلح 

 الملتوي

-نوره استیك ستیل 1
 كوروریشن

 

-نوره استیك ستیل 1
 كوروریشن

 

 لوكسمبرغي

428 471 24/12/1972 H02S  عملیة تركیب للف على
 جزء داخلي مركزي

 شركة لیرلكود
 

 شركة لیرلكود
 

 فرنسي

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

429 472 27/12/1972 C1.F23C,13/02  طریقة محسنة النتاج
 الكریمة الحقن

 ارثر بنراتالند
 

 ارثر بنراتالند
 

 

430 475 27/12/1972 C07D/00   جرویو لبیتیت اس بي
 اي

  

 جرویو لبیتیت اس بي اي
 
 

 

 ایطالي

431 476 2/1/1973 C22B  اجھزة لمعاملة جوھرة
 المعادن

 فیرو اسبونجا اس .اي
 

 مكسیكي فیرو اسبونجا اس .اي

432 477 2/1/1973 C11D كورت شوریج1 عامل الغسل البارد- 
 -كانثر راسو2
 -الفرد دونر3

 

 -كورت شوریج1
 -كانثر راسو2
 -الفرد دونر3

 

 الماني

433 478 2/1/1973 C07D  االسالیب الكیمیاویة–
االسالیب الجل احضار 

 عوامل طبیة عالجیة

بریستول البورا توزیز 
 انتر ناشنال اس .اي

 

بریستول البورا توزیز انتر 
 ناشنال اس .اي

 

 بناما

434 479 2/1/1973 F16L  انابیب مرنة للتوصیل
 باالرض

اویستو فولس جورج 
 بیتز تكس

 نیسا لونیكي
 

اویستو فولس جورج بیتز 
 تكس
 

 

 یوناني

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

435 480 2/1/1973 F16L  تحسینات تتعلق بانابیب
 محوریة

 -امودكو انترناشنال لمتد
 

 -امودكو انترناشنال لمتد
 

 یوناني

436 481 2/1/1973 A24B  طریقة وجھاز لمعالجة
 التبغ

انج .افرام یوسفوف الكاالیل 
 وانج ستالوكستوف 

 

انج .افرام یوسفوف 
الكاالیل وانج 
 ستالوكستوف 

 
 

 بلغاري

437 482 2/1/1973 C01B  طریقة لصنع حامض
الفوسفوریك وسلفات 

 بطریقة الترطیب

 سوستي دي برایون
 

 سوستي دي برایون
 
 
 

   

 بلجیكي

438 483 2/1/1973 C14C الفونس ھانسون معاملة الجلد المدبوغ 
 ھینوبریسس ،رو دوسنتر 

 الفونس ھانسون
ھینوبریسس ،رو 

 دوسنتر

 بلجیكي

439 484 2/1/1973 E04C  قالب تركیب جدار
 خرساني

 انتر ناشنال ھاوسنك لمتد
 

انتر ناشنال ھاوسنك 
 لمتد
 

 برمودي

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

440 485 3/1/1973 C08F1/00  متعددات اصول مشتركة
 من االولیفینات

 مونتكیني سوسیتا جنرال
 

 مونتكیني سوسیتا جنرال
 

 

441 486 3/1/1973 C08F10/00  طریقة لتضاعف اصل
االیدروكربونات غیر 
مشبعة النتاج مركبات 

 متعددة االصل

 مونتكیني سوسیتا جنرال
 

 مونتكیني سوسیتا جنرال
 

 

442 487 3/1/1973 C23F/00 ریني بول فرانیو مثبت للصدا 
 

 اس .اي .بي ار 
 
 
 
   

 بلجیكي

443 488 22/1/1973 F28D/00  مبادل حراري وعملیة
 لصناعتھ

 شركة لیرلكود شركة لیرلكود
 

 فرنسي

445 489 22/1/1973 A23F/00  تحسینات في تحضیر
خالصات الشاي مناسبة 

 للمشروبات المبردة

 اوستین ستانلي لیونارد
ود یكفیال فیدانا الج ملتون 

 كیفاراتني
  

 اوستین ستانلي لیونارد
ود یكفیال فیدانا الج 

 ملتون كیفاراتني
 

 سیرالنكي

 

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

446 491 22/1/1973 A61B  طریقة وجھاز الجل
تشخیص اصابة الخیول 

بجرثومة معدیة تودي الى 
 فقر الدم فیھا 

  مور ،انك–بتمان   مور ،انك–بتمان 
 

 امریكي

447 492 22/1/1973 C07C  تحضیران _دیائیال
-میثوكسي -2مینواثیل -

-مثیل سولفونیل-5
 بنیزاماید

 فرید كوینزي
 

 رینغاك اس.اي
 
 

 

 سویسري

448 493 22/1/1973 C10G  طریقة لتحضیر اجزاء
الھایدروكاربون بواسطة 

 الحفازات المائیة

 -ھیرمان بلومة 
 -كارل بیكر
 -بركن فیلكر

 -روبرت نیس 
 -مانفر بوشتا

 -لیوشلیمر واریكا
 - ایرھارت كراسھوف 

 فولفكانك فایس
 ھایز كلوتسشة -

     دیتر ساكسھ -
 

 ویرك–فیب لیونا 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 الماني

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

449 494 29/1/1973 C07D - اثیل- 1تحضیران-
-2الفا-بیرولید مثیل -

-سولفونامید 5میثوكسي-
 وبنزماید

 اریك الین دینزلر
 

 فراتمان اي جي
 

 

 سویسري

450 495 22/1/1973 B01D  طریقة صنع انبوب
 مخرم

 كیریت ھایدمان
 

 وافن .بي.فنا
 

 ھولندي

451 496 29/1/1973 F16L/00  وصلة بالستیون
 لالنابیب

 امیانتیت ش.م.ل
 

 امیانتیت ش.م.ل
 

 لبناني

452 498 29/1/1973 A23C3/02  تحسینات تتعلق في او
 بتعقیم االلبان

 ارثر براتالند
 

 ارثر براتالند
 

 نرویجي

453 499 29/1/1973 C07D جروبو لبیتیت اس.بي.اي سیترویدات جدیدة 
 

 جروبو لبیتیت اس.بي.اي
 

 ایطالیا

454 500 6/2/1973 B21F  مكائن صنع السلك
 الشائك

امیركان انجنیرنك 
 كومباني

 ناسو- بھاما

امیركان انجنیرنك 
 كومباني

 ناسو- بھاما
 

 

 بھامي

 

 

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

455 501 6/2/1973 G01M  طریقة وجھاز للترتیب
البصري للمعدات 

 الصناعیة
 

 روبرت لي بلویو -
 - روبرت الن ركل -
 ھیوبرت جي واتس -

 جورج ادورد -
 

 روبرت لي بلویو -
 - روبرت الن ركل -

ھیوبرت جي  -
 واتس

 جورج ادورد -
 

 امریكي

456 502 6/2/1973 B01Y  وسائط كیمیاویة الجل
 تحویل الھایدروكاربونات

برفسور دكتور اج 
 س.فریدریك ولف

 د. ریر .نات ،ولفكانك ھییر 
دبلوم كیمست فرانك 

 یانوسكن
 

برفسور دكتور اج 
 س.فریدریك ولف

 د. ریر .نات ،ولفكانك ھییر 
دبلوم كیمست فرانك 

 یانوسكن
 

 

 الماني

457 504 6/2/1973 F21B        طریقة لتحسین انتاجیة
البترول وخاصة في 
طبقة الخزن المحتویة 
على تالزم البترول 

 والغاز الطبیعي

 د.اكرسبان 
 د.ساندورناكن 

 فالربالینت
 

 د.اكرسبان 
 د.ساندورناكن 

 فالربالینت
 
 
 

   

 ھنكاري

458 505 6/2/1973 G01V  مولد طاقة زلزالیة ھوائي
 مزدوج

 دیل ایفیریت میلر
 

 كونتنال اویل كومباني
 

 امریكي

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

459 506 6/2/1973 G01V  تحسینات في طرق
 الكشف الزلزالي

 كینیث ھارولد وارنرز
 جورج ویسلي

 انطوني جیمس 
 یفیرلي باین ستینبز

 

 كونتنال اویل كومباني
 

 

 امریكي

460 507 6/2/1973 E04C        مركبات بناء ھیكلیة
وطریقة لالنتاج على 

 اساس اللطریط

 توربین كرستین ھانسین
 توماس سزنكثولت

 

 توربین كرستین ھانسین
 توماس سزنكثولت

 

 دنماركي

461 508 6/2/1973  C08F     عملیة لتجمیع الفا
اولیفینات على صور 
متعددات  اصل لھا 
 تركیب مجسم منتظم

 اومیرتو جیانیني .۱
 انتونیو كاساتا .۲
 باولو لونجي .۳

 رومانو مازوكجي .٤
 

مونتا تیني ایدیسون اس 
 بي 
 
   

 ایطالي

462 509 6/2/1973 C07D  الفا –اثیل –تحضیران– 
- 2بیرولیدیل مثیل -

- سلفونامید 5میثوكسي -
 وبنزاماید

 اریك الین دینزلر
 

 فراتمان اي جي
 

 سویسري

 

 

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

463 512 12/2/1973 F16H  مجموعة من مخفضات
 السرعة

 دیفد ھانسن
 

اس.اي ھانسن ترانشن 
 انترناشنال

 

 بلجیكي

464 513 12/2/1973 C07D بولیفارد دي  مشتقات بینزود یازیین
 انفالدزباریس

 

بولیفارد دي 
 انفالدزباریس

 
 

 فرنسي

465 514 12/2/1973 B01D  طریقة وجھاز الجل تركیز
المحالیل والمزیج المتعلق او 

 اعادة المادة المجففة منھ

 ایریك ھارالد كارلسون
 السوید

 ایریك ھارالد كارلسون
 السوید

 
 
   

 سویدي

466 515 12/2/1973 E04D  طریقة جدیدة للركائز
 الحدیدیة السطحة الباطون

 جوزیف موریس زیدان
 

جوزیف موریس 
 زیدان
 

 لبناني

467 516 12/2/1973 C08L  مادة تنفیذ اعمال البناء–
وطریقة صناعة ھذه المادة 

 وتركیبھا

 ایوجین بییر ستس
 

 ایوجین بییر ستس
 

 بلجیكي

468 517 12/2/1973 B25D جھاز مریاغالق بالكبس 
 
 
 
 

 

 جاك فنسیت كروبیل
 جیمس بالدرون سویت

 
 

 

 درات ستریز اتك
 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

469 518 19/2/1973 C07D  مشتقات بیریمیدین مبیدة
 لالفات

شركة الصناعات 
 الكیمیاویة االمراطوریة

 

شركة الصناعات 
الكیمیاویة 
 االمراطوریة

 

 بریطاني

470 519 19/2/1973 E02D سنام بروكیتي اس .بي.  نظام الرسو للعوامات الثابتة
 اي

 

سنام بروكیتي اس .بي. 
 اي

 

 ایطالي

471 520 19/2/1973 C04B  طریقة النتاج خرسانة
 اسفنجیة رغویة

بنیاتسو جنبسكوكیوكو 
 لمتد
 

بنیاتسو جنبسكوكیوكو 
 لمتد
 

 یاباني

472 521 19/2/1973 F16D3/00 جاوانا رودني بودینك جھاز تعشیق التروس 
 كامل جموعة

 جاوانا رودني بودینك
 كامل جموعة

 جیكوسلفاكي

473 522 19/2/1973 B01D  طریقة والة لغسل جھاز
ترشیح مستمر مع سطح 

 وخالیا تقطیریة افقیة

 سوسبتي دي برایون 
 

 سوسبتي دي برایون
  

 بلجیكي

474 523 19/2/1973 C04B روبرت جوزیف ادامز مركب سریع االلتصاق 
 وتیدل كالرنیس اوفر

 

 جونسون اند جونسون
 

 امریكي

 

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

475 526 26/2/1973 C01B17/16  طریقة كیمیاویة لتنظیم جھاز
 اوتوماتیكي

 سوسین ناشنال اكوتین
 كامل جموعة

 سوسین ناشنال اكوتین
 كامل جموعة

 

476 528 26/2/1973 C06B  جھاز لتقلیل التاكل في
 الغازات

 اس .اي.بي.ار .بي
 

 اس .اي.بي.ار .بي
 

 بلجیكي

477 529 26/2/1973 C22B  طریقة وجھاز الختزال تیار
 فلز مجزاة

 جوان سیالد 
 دیفید فیال ریل

 باتریك دبلیو سماكي
 

 فیرو برنجا اس اي
 

 مكسیكي

478 530 26/2/1973 G01V1/00  تحسینات من اجھزة الصوت
 في الجغرافیة الطبیعیة

سوسین دي بروسیكي 
 الكتریك

 كامل جموعة

سوسین دي بروسیكي 
 الكتریك

 كامل جموعة

 

479 531 26/2/1973 C01B سوسیتھ ناشنال دي  تحسینات في صنع الكبریت
 تیرولس 

 

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

 فرنسي

480 537 31/3/1973 F16L  موصل لالنابیب واالنابیب
 المرنة والقنوات

یستوفولوسجي 
 بتیزتیاكس

 

یستوفولوسجي 
 بتیزتیاكس

 

 یوناني

481 540 21/4/1973 C10K1/00  منتوجات واسالیب لتنقیة
 الغازات

 ال باسو ناجرال كاز 
 كامل جموعة

 ال باسو ناجرال كاز 
 كامل جموعة

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

482 543 17/5/1973 G01Y  طریقة وعملیة التحلیل
الطیفي باالشعة السینیة 
 وجھاز التحلیل الطیفي

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

 فرنسي

483 544 17/5/1973 G01Y  انبوب توھج محسن للتحلیل
الطیفي لالشعة السینیة 

الصادرة مباشرة من نماذج 
 مثارة

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

 فرنسي

484 548 16/6/1973 E21B  طریقة الستثمار الكبریت
من مناطق واسعة منتشرة 

 وغیر منعزلة للرواسب

 بوكدان زكیفیش
 

 بوكدان زكیفیش
 

 بولوني

485 549 19/6/1973 C07C  تحضیر حوامض الكوكسي
 الكیل سولفونیل بیزویك–

 

 فرید كوینزي 
 

 وینفاك اس. اي
 
  

 سویسري

486 550 19/6/1973 C12P  الرفاسین المقاوم للجراثیم
اس في والطرق المستخدمة 

 لتحضیره

 كروبو اس بي اي
 

 كروبو اس بي اي
 

 ایطالي

487 551 19/6/1973 G01V سوسیتھ ناشنال دي  طریقة اكتشاف الوسط
 تیرولس 

 

سوسیتھ ناشنال دي 
 تیرولس 

 

 فرنسي

 

  

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

488 552 20/6/1973 E04B  طریقة تشیید البنایات وخالیا
 لتنفیذ ھذه الطریقة

 سیكما
 

 سیكما
 

 لوكسمبرغي

489 553 20/6/1973 C07D _ 3-2مشتقات فیتا الزینو-
ب)فیثا الزین الجدیدة وطریقة 

 تحضیرھا

 كروبو لیبتت اس.بي.اي
 ایطالیا

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 ایطالیا

 ایطالي

490 554 20/6/1973 C23C  فوالذ مغطى بااللمنیوم
االنتشاري ومقاوم للتاكل 

یستعمل في بیئة كبریتیة وفي 
 حرارة عالیة وضغط عالي

 جابان كازولین كومباني
 

جابان كازولین 
 كومباني

 

 یاباني

491 555 20/6/1973 C07D  مشتقات االیسوكازولدین
 وطرق تحضیرھا

 كروبو لیبتت اس.بي.اي
 

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 

 ایطالي

492 557 23/6/1973 C07C  تحسینات في او فیما یتعلق
 بتحضیر الرینامایسین

 كروبو لیبتت اس.بي.اي
 

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 

 ایطالي

493 558 23/6/1973 C07D  2اي- (–دثیل-
 دیبنزوفورانیل)-مالوینت

 كروبو لیبتت اس.بي.اي
 

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 

 ایطالي

494 559 24/6/1973 C07D 3-امینو-6-ھیدرازینو-
 بیریدازینات

 كروبو لیبتت اس.بي.اي
 

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 

 ایطالي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

495 560 24/6/1973 C07D 1-5 مستعاض فورفورلیدین-
 امینو ھیدانشن وامیدازوللیدین

ذي نورویج فارماكال 
 كومباني

ذي نورویج فارماكال 
 كومباني

 

496 561 25/6/1973 C07D كروبو لیبتت اس.بي.اي مشتقات الرفامسین،اس في 
 

كروبو لیبتت 
 اس.بي.اي

 

 ایطالي

497 588 2/6/1974 G09F  صنع طابع قابل للصق بصورة
 ثابتة تلقائیة

 تلسن جوفیس ووتریري
 

تلسن جوفیس 
 ووتریري

 

 امریكي

498 589 9/6/1974 C07D - نترو 5-او 4مركبات-
 ایمیدازوالت الجدیدة

 اتسو الفسیي
 

 شركة سیبا كیكي 
 

 سویسري

499 590 9/6/1974 C07F اونست بریجر استیرات جدیدة 
 

 شركة سیبا كیكي 
 

 سویسري

500 591 9/6/1974 C21B رودلف كریور  جھاز شحن الفران اسطوانیة 
 وھریرات ھكمان

 ورلفانك ویلك
 

 ثایسین ھایم اي جي
 

 الماني

501 592 9/6/1974 C09D جون میشیل دیل طریقة تلبیس الجدران وتركیبھا 
 والن كالرنس لدویج

 

 جون میشیل دیل
 والن كالرنس لدویج

 

 امریكي

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

502 593 9/6/1974 C21B رودولف كریسور جھاز سحب الحدید االسفنجي 
 الوخ بول

 

 ثایسین بندر ھایم اي جي
 

 الماني

503 594 9/6/1974 C21B رودولف كریسور جھاز تفریغ للحدید االسفنجي 
 ھریرت ھكمان
 ھیرمان تركر

 

 ثایسین بندر ھایم اي جي
 

 الماني

504 595 12/6/1974 A01D  ابتكار لسحب نباتات الغابة
 من االرض

 فیسوكا سكوال
 

 جیكوسلوفاكي فیسوكا سكوال

505 596 12/6/1974 A01D  جھاز الزالة االعشاب
 الالنمائیة من االرض

 فیسوكا سكوال
 

 فیسوكا سكوال
 

 جیكوسلوفاكي

506 597 12/6/1974 A01D  ماكنة لقلع االعشاب من
 االرض

 فیسوكا سكوال
 

 فیسوكا سكوال
 

 جیكوسلوفاكي

507 598 19/6/1974 C01L جوزیف جون شونزد وقود سائل 
 

 جوزیف جون شونزد
 

 امریكي

508 599 19/6/1974 E02D سایبیم اس بي جھاز لشد االنبوب 
 اي

 

 سایبیم اس بي
 اي

 

 ایطالي

 

 
 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

509 600 19/6/1974 C07F  استرات فسفوریة جدیدة دوریة
 وتطبیقاتھا ضد الحشرات

 بیرو سوسیتي یورلي
 دیفیلبمنت ایت الفینتي
 دي شیشا لینزكیمیكس

 

 بیرو سوسیتي یورلي
 دیفیلبمنت ایت الفینتي
 دي شیشا لینزكیمیكس

 

  فرنسي

510 601 19/6/1974 F16B  تحسینات في اوتتعلق بجھاز
لوصل اطراف جزئین لوحیین 

 معا

 كسا فولیب
 

 سیلوفیر فانونیس اي جي
 ھوفشتراسي سي اج

 

 سویسري

511 602 19/6/1974 C08Y جون میشیل دیل انتاج مركبات الكبریت المزبدة 
 الن كالرنیس 

 

 جون میشیل دیل
 الن كالرنیس 

 

 امریكي

تركیب سائل ذي فقد منخفض   19/6/1974 603 512
بواسطة االحتكاك ویتضمن 
 مقاومة للتحلل بواسطة القص

 جیفورجي مكالفیلین 
 دینیسجي رویر

 

 كونتنال اویل كومباني
 

 امریكي

513 606 23/6/1974 F16L1/04  طریقة محسنة وجھاز لمد خط
انابیب على قاع البحر من 

مركب طاف مالئم خصیخا لمد 
 انابیب ذو حجم كبیر في عمیقة

 انطونیو سلفیستري
 كوكلیمو كارنا تاكلي

 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالي

514 607 23/6/1974 F28F  شبكة انابیب مسخنة بالحمل
 الحراري لوسائل التدفئة

 ماربو اندریولي
 ایطالیا

 ماربو اندریولي
 ایطالیا

 ایطالي

515 608 23/6/1974 A63B كوراكوكسي ھوكویت في  زعنفة للسباحة
 فیري
 

كوراكوكسي ھوكویت في 
 فیري
 

 فرنسي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

516 609 11/11/1974 C07C اوستیریشیش شتیكشتوف طریقة النتاج كربونات الجوانیدین 
 

 اوستیریشیش شتیكشتوف
 

 نمساوي

517 610 25/6/1974 A61F  جھاز مانع الحمل المستعمل داخل
 الرحم

 جي دي سیریل اندكو
 

 جي دي سیریل اندكو
 

 امریكي

518 611 1/7/1974 G08B انطوان طاسو مولد اشارات متعددة االطوار 
 

 انطوان طاسو
 

 لبناني

519 612 1/7/1974 C07D - بایرولیدیل 2-اثیل -1تحضیران 
-اثیل سلفونیل 5-میثوكسي-2مثیل -

 براماید

 فرید كوینزي
 

 رینفاك اس اي
 

 سویسري

520 613 1/7/1974 C10G1/2
0 

سخان لتسخین موائع عملیة وخاصة 
 الھایدروكاربونات

 بولمان انكوربوریتد
 

 بولمان انكوربوریتد
 

 امریكي

521 614 4/7/1974 C07C فاربویرك ھوجست طریقة لصناعة بیجوانیدات 
 

 فاربویرك ھوجست
 

 الماني

522 615 4/7/1974 C21B13/
02 

وصلة على ھیئة لسان على جھاز 
 سحب للحدید االسفنجي

 رودولف كریسور
 ھریرت ھكمان

 

 ثایسین بندر ھایم اي جي
 

 الماني

 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

523 616 4/7/1974 F42C  صاروخ متفجر ذو استعمال
 متعدد االوجھ

 كرستیان لوزفیل
 

 كرستیان لوزفیل
 

 فرنسي

524 617 25/7/1974 E01C  بول ستاسین-ستافیلوت ارضیة معدنیة مانعة لالنزالق 
 

 بول ستاسین-ستافیلوت
 

 بلجیكي

525 618 25/7/1974 F16L  طریقة النتاج انبوب من مادة
 غیر نسیجیة للتنافذ المتعاكس

 وانر جان دي بوتر
 

 وافن بي في
 

 سویسري

526 619 25/7/1974 B01Y  مركب لتحضیر واستعماالت
 مركب تجمید الھایدروكاربون

 كروسوت-لوار
 

 كروسوت-لوار
 

 فرنسي

527 620 25/7/1974 H01R  جھاز ربط الشبكات ذات طور
او عدة اطوار وعلى االخص 
لغرض عزل تجھیزات ذات 
 الصفة التحویلیة المستعملة

 فیرنك فاركا 
 ساند ورباب

 

 فالموس بیویند 
 

 ھنغاري

نازح وصل مرن الرض   25/7/1974 621 528
رخوه وطریقة لبناء ھذا النازح 

 في ارض رخوه

 اوسامو تیرا شیما
 ایكو اوكابیاش

 

 جیودا كیكال انجنیرنك
 

 الیابان

529 623 25/7/1974 C13D  طریقة النتاج سكر سائل ومادة
 اساسیة لمشروب غیر مسكر

 د.ایفاماكیارني بجلر
 ایفا كریلوز تي 

 كابور راز
 لوراند جیرسي

 

كومبلیكس ناكییر ندیز 
 یسیك

 امبورت فاالالتاوالئك
 

 ھنكاري

 
 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

530 624 25/7/1974 C12F  طریقة تحویل االقذار البیتیة
والفضالت المنزلیة المشابھة 

 بواسطة الھیجان

 اس اف ار اي ار
 

 اس اف ار اي ار
 

 فرنسي

531 625 25/7/1974 F16L  انبوب ذو تجویف سمیك في
 نھایتھ

 وارنرجان دي بوتر
 ولیم كورنیلز دینن

 

 وافن بي في
 

 

المحولة ذات االوجھ المتعددة   25/7/1974 626 532
 للتیار المغناطیسي

 یونیلیك 
 

 فرنسي

533 627 25/7/1974 F26B ایریك ھارالدكار  جھاز تجفیف
 لسون
 

 ایریك ھارالدكار لسون
 

 سویدي

534 628 25/7/1974 H04N  نظام النتاج مجال
كھروستاتیكي وعلى االخص 

لتركیبات تكییف الھواء 
 الكھربیھ

 كونسنتین كراف 
 

 كونسنتین كراف 
 

 الماني

535 629 25/7/1974 C01B توماس االن ولیامز  تنقیة الحموض الفسفوریك 
 فرانك میشیل 

 

البرایت اند ولسون 
 لمتد
 

 بریطاني

536 630 25/7/1974 E04C دانیال جورج وارن  وحدات بناء 
 

 دانیال جورج وارن 
 

 بریطاني

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

537 631 25/7/1974 E21B  طریقة لمعاملة طبقات
 االرض عند اختراقھا باالبار

الیمیر دكتور  .۱
 ماركا

فیرنك دكتور  .۲
 مارتوس 

 الزلو نیمیت دیھل .۳
 فیرنك میكل دیبل .٤
جانوس دكتور  .٥

 ھونیوس
 اكوس دكتور بان .٦
 ساندور سیمون  .۷

 بانیا زاتي كوتاتو
 ایس فولد كازبانیا زاتي

 كوتاتو البورا
 

 ھنغاري

538 632 3/8/1974 C01B  طریقة وجھاز الختزال اتبار
 فلزات جسیمیة

 جوان سیالدا 
 كیلبرت كوبرا 

 مارتینین
 انطونیو فیال سینور
 باتریك ولیام ماكي

شركة فیرو اسبونجا 
 اس لي

 افینیدا لوس انجلس 
 

 مكسیكي

539 633 3/8/1974 G09B برناد جارلس باسیكویلین تقویم دائمي لالخصاب 
 

برناد جارلس 
 باسیكویلین

 

 سنغالي

540 634 3/8/1974 C01G جون اي اوندي محفز تحلیة محسن 
 میشیل ارباسیال

 

 ھاو-بیكر انجنیرز
 تیلر ھتكساس

 

 امریكي

541 635 3/8/1974 C01B  عزل الغاز من الكبریت
 السائل

 روجر كاالود
 فرنسا

انتر دي ریجرجز ات 
 دي

 اكتمیتز بترولیرز ایلف
 فرنسا

 فرنسي

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

542 636 3/8/1974 F25D  جھاز یبعث البرودة والسیما
البرودة عند تماسھ مع االجسام 

 الكائنات الحیة

 یفیس ایمیل بریفاس
 

 یفیس ایمیل بریفاس
 

 ایرلندي

543 637 3/8/1974 A47J اس اي ایتود طاحونة قھوة كھربائیة 
 

 اس اي ایتود
 

 فرنسي

544 638 3/8/1974 C07C  مشتقات نتریل اریلوكسي
اسیتامید والبدیلة كمظم لنمو 

 المزروعات

 روبرت جي ستایك 
 الدروجي كرومیتي

 امریكا

 روبرت جي ستایك 
 الدروجي كرومیتي

 امریكا

 امریكي

545 640 12/8/1974 F16L  جھاز لصنع االجھزة الجل تقویة
 االنابیب البالستیكیة

 ولیم كیز برینك
 

 وافن بي في
 

 ھولندي

546 641 12/8/1974 B01Y  حفازات اكسدة لتخلیق اندرید
 المالبیك

ارنست كارل 
 ملبركر

سیرج رومان 
 دولھیج
 

 ارنست كارل ملبركر
 سیرج رومان دولھیج

 

 امریكي

547 642 12/8/1974 E04G جوزیف موریس  رباط مزدوج ذي اسقاالت
 زیدان
 

 جوزیف موریس زیدان
 

 لبناني

548 643 12/8/1974 C07C  طریقة لتحضیر مشتقات جدیدة
 مثیل برد نیزولون– الفا 6من 

 سیمون ھیرتوكسس
 

 روسیل اوكالف 
 

 فرنسي

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

549 645 12/8/1974 C12P  تحسین في انتاج الریفا
 مایسین

 ریجارد وایست 
 كینكار لوالنسیین

 

 ریجارد وایست 
 كینكار لوالنسیین

 

 ایطالي

550 646 12/8/1974 B29D تاكاتاكو جیوكو  جھاز مد انابیب
 لمتد
 

 تاكاتاكو جیوكو لمتد
 

 یاباني

551 647 12/8/1974 C07C  تحضیر استرات من
الدھیدات وكحوالت غیر 

 مشبعة

روبرت كارل 
 كراسیلي

 دیفد اناراج شوریش
 

ذي ستاندارد اویل 
 كومباني 

 

 امریكي

552 648 12/8/1974 C08Y  منتوجات مسامیة تصنع
بارغاء ومزج كبریتید متعددة 

 اروماتي 

 كارلوك وو
 

 شیفرون ریسرج كومباني
 

 امریكي

553 649 17/8/1974 C22B  طریقة وجھاز الختزال اتبار
فلزات جسیمة الى حدید 

 اسفنجي

 جوان سیدا 
 انریك ارماریتنیز 
 باتریك ولیام ماكي

 المكسیك

 فیرو اسبونجا اس اي
افینیدا لوس انجلس 

 اوربنت
 مونترس ان ال مكسیكو

 مكسیكي

554 650 17/8/1974 C22B  طریقة وجھاز الختزال اتبار
 فلز مسحوقھ

 جوان سیدا 
 انریك ارماریتنیز

  باتریك ولیام ماكي
 

 فیرو اسبونجا اس اي
افینیدا لوس انجلس 

 اوربنت
 مونترس ان ال مكسیكو

 مكسیكي

555 651 17/8/1974 E04H ھایدرو كلجر انك نظام الزراعة فوق الماء 
 

 ھایدرو كلجر انك
 

 امریكي

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

556 652 17/8/1974 F16L كولین لي كرافوفیرد رباط انبوب 
 

 كولین لي كرافوفیرد
 

 امریكي

557 653 17/8/1974 C09K  تركیب الزالة النواتج البترولیة بواسطة
 التحلل البیولوجي

 بییر فوزي
 

 سوسیتي انونیم بورال
 اكسبنشن اند ستریلس 

 

 فرنسي

558 654 17/8/1974 C01B  طریقة وجھاز لتحضیر ماء الجیر
 بصورة مستمرة

 ھاري كنز 
 فیرلرسواتزه 

 فالتر مولر
 ھورست رویالك

 

 ھاري كنز 
 فیرلرسواتزه 

 فالتر مولر
 ھورست رویالك

 

 الماني

559 655 17/8/1974 C09K  تركیب الزالة النواتج البترولیة بواسطة
 التحلل البیولوجي

 بییر فوزي
 

 سوسیتي انونیم بورال
 اكسبنشن اند ستریلس 

 

 فرنسي

560 656 17/8/1974 F42B  جھاز ذو اسطوانة واحدة للقذائف التي
 لھا زعانف وقذائف مزودة بھذا الجھاز

كاستون جان اولیفر 
 بودینو
 

لي فورج دي زیبروك اس 
 اي

 

 بلجیكي

561 657 27/8/1974 C25B21/
02 

 یفیس ایمیل بریفاس تحسینات في طرق انشاء البرد
 

 یفیس ایمیل بریفاس
 

 ایرلندي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

562 658 27/8/1974 A01N`  تحسینات تتعلق بمبیدات
 حشریة

 میشیل البرت
 نورمان فرانك
 دیفد الین بلمان

 

 ناشنال ریسیرج دیفیلوبست
 

 بریطاني

563 659 27/8/1974 B29Y  جھاز لتحضیر الخشب
 االصطناعي

 شیجیناري سودا
 تاتسو جیرو سیكي
 شیجیرو دایكوجي
 موتر شیخ ھایشي

 

 سیكییو كاسا بھني كوكیو 
 

 یاباني

564 660 27/8/1974 E21B  اجھزة وفن لمنع اضطراب
التركیب البنائي للقشرة 

 االرضیة

 امانویل جوزیفسن
 

 امانویل جوزیفسن
 

 امریكي

565 661 27/8/1974 A23Y  طریقة لتحضیر محلل
 بروتینات لالستعمال كطعام

 برنارد فزتر
 

 برنارد فزتر
 

 سویسري

566 662 27/8/1974 A01G  وسائل النمو باالستنبات
 المائي للنباتات المعبأة

 جون لمویل جونز
 

 جون لمویل جونز
 

 امریكي

567 663 5/9/1974 C21B  طریقة الختزالى اتبار (اي
 برادة )فلزات اختزاال بغاز 

 جوان سیالدا 
 رامون ماریتنیز

  باتریك ولیام ماكي
 اریا تیریسا دي التوري 

 

 فیرو اسبونجا اس اي
 افینیدا لوس انجلس اوربنت

 

 مكسیكي

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

568 664 5/9/1974 B01F سوسیتھ ناشنال دي  مستحلب الكبریت في القار
 بترولس داكتین

 

سوسیتھ ناشنال دي 
 بترولس داكتین

 

 فرنسي

569 665 5/9/1974 F02K  تحسینات في مایتعلق
بمحركات الصواریخ من 
النوع الذي یستخدم وقود 

مسحوق یتركب من 
 عنصرین دافعین

 كاستون جان اولیفیر 
 

 كاستون جان اولیفیر 
 

 بلجیكي

570 666 5/9/1974 H01Y  نظام النتاج ایونات ھوائیة
 احادیة القطب

كونستتین كراف فوق 
 بیركھایم

 

كونستتین كراف فوق 
 بیركھایم

 

 المانیا

571 667 5/9/1974 A01N  تركیبات مبیدة للفطر على
 اساس الفوسفیتات

 جي سي دیبورج وجي 
 كولیارد وجي ثیولیروجي
 ایالرو وكري الكروكس

 داینیل بیلون 
 جاكسوس دوكریت

 

 بیبرو سوسیتي بورلي
 

 فرنسا

572 668 5/9/1974 F16L1/00  عملیة وطریقة لرفع انابیب
 تحت سطح الماء

 انطونیو سلفیستري
 باسكویل براندو

 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالیا

573 669 5/9/1974 C12Q  طریقة لفحص نماذج خلیة
باستعمال اصباغ مربوطة 

 بنشاط اشعاعي 
 

 

  دیجیتال سایبس انك–بایو 
 

 دیجیتال سایبس –بایو 
 انك
 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

574 670 5/9/1974 B03C  الكترود لالستعمال في انتاج
 مجاالت كھربائیة ذات تیار مباشر

كونستتین كراف 
 فوق بیركھایم

 

كونستتین كراف فوق 
 بیركھایم

 

 الماني

575 671 5/9/1974 C02F  مركب الجل تثبیت
الھیدروكاربونات ومنتوجات 

عضویة اخرى وطریقة صنعھا 
 وتطبیقھا

 تربلني الدو
 

 كروسوت لوري
 

 فرنسي

576 672 5/9/1974 A61M  طریقة لحقن مائع في تكوینات
باطنیة ذات ضغط منخفض 

 وطرق مشتقة

 شلمبركر لمتد
 

 شلمبركر لمتد
 

 امریكي

مركب لمستحلب بیوداكرا دایل   5/9/1974 673 577
الھیدروكاربونوالشحومات 

 وطریقة تحضیره

 بییر فوزي
 

 سوسیتي انونیم بورال
 اكسبنشن اند ستریلس 

 

 فرنسي

578 674 5/9/1974 E02D  جھاز لحفر خندق النابیب مغمورة
 في الماء وطریقة استخدامھ

جیوفاني روزا 
 اندكوید 

 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالي

579 675 5/9/1974 E02D  طریقة وجھاز لقاعدة بواسطة
 منخفض في موقع مائي

 روجر الكروبكس
 

 سي .تانك كو
 

 فرنسي

580 676 5/9/1974 F42D جھاز للتنقیب 
 

شلمبر كر اوفر سیز 
 اس اي

 

شلمبر كر اوفر سیز 
 اس اي

 

 بریطاني

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

581 677 24/9/1974 A01N  تركیب جدید مبید
 للحشرات

كایماي فوجیموتو 
 ونوبواوھنو 

 یوشیتوشي اوكونو 
 توشیرومیتزو تاني

 ایساو اوھتو
 ماساجیكا ھیرانو

نوبو شیج ایتایاكاشي 
 ماتسو
 

سوسیتو كیمیكال 
 كومباني 

 یاباني

582 678 24/9/1974 C21B  تاسیس الختزال خامات
الحدید بطریقة االختزال 

 المباشر 

  دیتر بانتكي –ھینز 
 الرخ بول

 

 ثایسین بندر ھایم اي جي
 

 الماني

583 679 24/9/1974 B29D  طریقة صنع انبوب من
مادة بالستیكیة حراریة 

وجھاز النجاز ھذه 
 الطریقة

جورج ارستو فولوز بیتز 
 تاكس
 

جورج ارستو فولوز بیتز 
 تاكس
 

 یوناني

584 684 27/10/1974 C07D  طریقة لتحضیر
-4-تترامثیل -2,2,6,6

 اوكسو بیبیریدین

 -ایفان اوریان
 - ھانس لند

 - ھایمو برونتي
 - جان رودي

 - مایكل راسبرجر
 

 -ایفان اوریان
 - ھانس لند

 - ھایمو برونتي
 - جان رودي

 - مایكل راسبرجر
 
 

 سویسري

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

585 685 27/10/1974 C07G دیاجینوستیك رتا انك عزل (مفصل)االورجوتین 
 

 دیاجینوستیك رتا انك
 

 امریكي

586 686 27/10/1974 C07D  6,6,6,2طریقة لتحضیر-
 -اوكسوبییریدین4تترامثیل-

 -ایفان اوریان
 - ھانس لند

 - ھایمو برونتي
 - جان رودي

 - مایكل راسبرجر
 بازل - سویسرا

 -ایفان اوریان
 - ھانس لند

 - ھایمو برونتي
 - جان رودي

 - مایكل راسبرجر
 بازل - سویسرا

 سویسري

587 687 27/10/1974 F16L بول كرستیان فان دین  رباط انبوب مشترك ومختوم
 بیلد
 

 وافن بي في
 

 ھولندي

588 688 27/10/1974 F16L  رباط الصق النابیب
 بالستیكیة

بول كرستیان فان دین 
 بیلد
 

 وافن بي في
 

 ھولندي

589 689 27/10/1974 B02C  عملیة صب المادة االولیة
لمعامل الدلفنھ والتاسیسات 

 االزمة لتطبیق العملیة

 والتر ھیس
 

 رینستال اي جي
 ام رینستالھوزا

 الماني

590 690 4/11/1974 C21B  جھاز تفریغ لفرن قائم ذي
 سائل تبرید

 كینجیر وكانبارا
 ساتور ریاسیتا
 ساكاي تاناكا

 

 نیبون ستیل كوربوریشن
 

 یاباني

591 691 4/11/1974 E04C  عناصر تشیید جاھزة الصنع
ذات ثالثة ابعاد لتركیبھا في 

 وحدات سكنیة

 ساریوكا لفاكني
 

 ساریوكا لفاكني
 

 ایطالي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

592 692 4/11/1974 B29D  طریقة وجھاز النتاج انابیب
بالستیك مخلقة مزدوجة الجدران 

 ذات جدار 
خارجي بھ تعوجات حلقیة او 

 حلزونیة

 ویلھام ھیجلر
 ستراس 

 ویلھام ھیجلر
 ستراس 

 الماني

593 693 4/11/1974 E02D فرانك ادوارد ینك جھاز ربط الركائز 
 

 فرانك ادوارد ینك
 

 بریطاني

594 694 4/11/1974 E21B  طریقة لمسح الزیت زجھاز لجعل
 بئر الزیت منتجھ

 اوبل موب انك
 

 اوبل موب انك
 

 امریكي

595 695 4/11/1974 H01F ویني امبرت محول ذو ثالثة اطوار سیكنوریل 
 جیرارد بریفوتات

 

یونیلیك  سویسیتي 
 انو نیم
 

 فرنسي

596 696 4/11/1974 B65D  حقیبة بالستیكیة ذات طیات
 متعرجة

بول كرستیان 
 ھیرمان

 روبرت جان 
 ولیم رویرز
 ھارنبرك

 وافن بي في
 زوول 

 ھولندي

597 697 4/11/1974 B65D میثیل ریزون-ارنولد  قبة بئر وجھاز الجل حركتھ تلقائیا
 فرنسا–

 كالود اوین- اورج 

كومباني جنرال دي 
 اوتوماتزم

 
 
 
 

 

 فرنسي

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

598 698 4/11/1974 E04C  تركیب العضاء تحمیل
 خرسانیة سابقة االجھاد

شركة انتر برایس 
 جیرودي 

 

شركة انتر برایس 
 جیرودي 

 

 فرنسي

599 699 9/11/1974 E04C  طریقة لتركیب عناصر
 خرسانیة مسبقة الصنع

 فرنسي تولوز - –وینیھ سوم  تولوز - –وینیھ سوم 

 بروس ادم فورست مركب  9/11/1974 700 600
 دیفید ارنست

 كرایم لیرد كاي
 فكتوریا -استرالیا

 بروس ادم فورست
 دیفید ارنست

 كرایم لیرد كاي
 فكتوریا -استرالیا

 استرالي

طریقة لبدء واجراء تفجیرات   9/11/1974 701 601
انشطاریة دقیقة الطالق طاقة 

 نوویة متحكم فیھا

 فرید واردت وینتر
 

 فرید واردت وینتر
 

 الماني

اسلوب وجھاز التحسس بالمواد   17/11/1974 702 602
الجوھریة وتحلیل الجزیئات 

 في الھواء

 كندي –انتوني رین بارنجر  –انتوني رین بارنجر 

 1،تراي ازابینتا -1,3,5انتاج   17/11/1974 703 603
-داینیس وطرق تھیئتھا 4،

واستعمالھا لمكافحة الحشرات 
 الضارة

 الماني جورج بسیوتاس لوراخ  جورج بسیوتاس لوراخ 

راس بائقة لبثق انبوبة خارجیة   17/11/1974 704 604
او غالف حول انبوبة داخلیة 

 او كابل

 ویلھام ھیجلر
 

 ویلھام ھیجلر
 

 الماني

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

جھاز النتاج انابیب بالستیك   17/11/1974 706 605
مخلق مزدوجة الجدار ذات 

 جدار 
خارجي متعرج عرضیا وجدار 

 داخلي ناعم 

 ویلھام ھیجلر
 

 ویلھام ھیجلر
 

 الماني

606 707 20/11/1974 C07D ریكاردو سكارتاسیني عملیة النتاج مشتقات اینول 
 ھانس بیكل 

 

 ریكاردو سكارتاسیني
 ھانس بیكل 

 

 سویسري

وسائل میكانیكیة اوتماتیكیة   8/12/1974 709 607
 للسقى واالرواء 

 شركة ھوكو روالند دي
 

 شركة ھوكو روالند دي
 

 فرنسي

طریقة لتحضیر امالح اسیل   29/12/1974 710 608
كبریتول –بنزین –الكیل –امینو 

البولینات مبادالت دوالف –
 مصعدیة

 فاربویرك ھوجست 
 

 فاربویرك ھوجست 
 

 المانیا

 فرنكو دل بون جھاز اغالق یعمل اوتوماتیكیا  12/1/1975 711 609
 اربورك 

 فرنكو دل بون
 اربورك 

 سویسري

جھاز سداد تلقائي لختم وانتشال   12/1/1975 712 610
خط انابیب  ممدد في اعمال 

 المیاه

 امبروكیویكو دینو
 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالي

انتاج تیتربالت غیر مشبعة   12/1/1975 713 611
باستعمال حفازات منشطة 

 بفلزات مختلفة

 روبرت كارل كراسیلي
 دیفد اناراج شوریش
 ارثر فرانسس میلو

 ھارلي فوج ھاردمان

ذي ستاندارد اویل 
 كومباني 

 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

 ساكو جي یامادا جھاز للنقر  12/1/1975 714 612
 كوب 

 ساكو جي یامادا
 كوب 

 یاباني

جھاز ملقط یعمل بالھواء   12/1/1975 715 613
 والزیت المضغوط

 امبروكیو سكودینو
 الوالیبیر تورایموندي

 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالي

طریقة لتحضیر االشنوفین   12/1/1975 716 614
 الثالثي

 كایسوك موراباما
 سیوجي موریمورا

 تاكاو بوشیكا 
 تومو بوكي 

 

 سانكو كومباني لمیتد 
 

 یاباني

جھاز النتاج انابیب من   26/1/1975 717 615
 البالستیك ذات جوانب عرضیة

 ویلھام ھیجلر
 

 ویلھام ھیجلر
 

 الماني

 بوشیو كاتو جھاز للمعالجة الطبیة  26/1/1975 719 617
 

 بوشیو كاتو
 

 یاباني

 امبروكیو سكودینو   1/2/1975 720 618
 جیرمانوز لباني

 

 سابیم اس بي اي
 

 ایطالي

انبوبة صرف بالستیك وجھاز   6/2/1975 721 619
 لعملھا

 ویلھام ھیجلر
 

 ویلھام ھیجلر
 

 الماني

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

طریقة تثبیت شكل في صنع   23/2/1975 722 620
قوالبھا باستعمال مركز 

 مغناطیسي

 ماربو اندر بولي
 

 ماربو اندر بولي
 

 ایطالي

جھاز لعزل الغاز والمواد   25/2/1975 723 621
الصلبة مركب على فرن 

االختزال الذي یعمل بصورة 
 متواصلة

 كنبجیر وكانبارا
 ساتو رومبا سیتا

 شي

 فیسون ستیل كوربوریشن
 

 یاباني

طریقة ووسائل النشاء بنایات   25/2/1975 724 622
 متعددة الطوابق

 بایلو كورتینا اوتیجا
 

 بایلو كورتینا اوتیجا
 

 مكسیكي

عامل مساعد لمعالجة الغازات   25/2/1975 725 623
 الحاویة على مركبات السلفور

 جورجز دویري
 جین كالود دوماس

 ماكس میشیل
 

 بولیتنك اند –روني 
 سترمیز
 

 فرنسي

 جیورجي یاكاني طریقة النتاج دي مثیل اثیر  25/2/1975 726 624
 

 سنامبروكیتي  اس بي اي
 

 ایطالي

طریقة لقیاس سرعات تدفق   25/2/1975 727 625
 الموائع في فوھة البئر

 یفیس نیكوالس
 

 شلبمو كراوفر سیزاس اي
 

 فرنسي

تحضیر حامض االكریلیك   27/2/1975 728 626
وحامض میتاكریلیك من 

البروبیلین او االیزوبوتیلین في 
 طریقة تفاعل 

روبرت كارل 
 كراسیلي

 دیفد اناراج شوریش
 ارثر فرانسس میلو

ذي ستاندارد اویل 
 كومباني 

 

 امریكي

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

طریقة وجھاز لصناعة   27/2/1975 729 627
 الحدید المختزل

 كینجبرو كانیارا 
 ماسیوكي ھاتوري 

 ساتو روماسیتا
 مساكي ایكوجي
 جیمھاي بودا

 

نیبون ستیل 
 كوربوریشن

 

 یاباني

امیركان فالنج  بطاقة غلق بالستیكیة  27/2/1975 730 628
 مانیوفاكجرنك كو

 

امیركان فالنج 
 مانیوفاكجرنك كو

 

 امریكي

كرة خرسانیة مقننة ووسیلة   27/2/1975 731 629
تستعمل في التراكیب 

 الخرسانیة
 وعملیة تركیب خرساني

 روبرت كلسو ستاوت
 

 روبرت كلسو ستاوت
 

 مكسیكي

 جاكوس جوزیف شحنة عامل مساعد للتسییل  25/2/1975 732 630
 روكاجیو .

بولیتك اند –روني 
 ستریز
 

 فرنسي

طریقة النتاج   5/3/1975 733 631
 التریاسیتوتامین

 كایسوك مورایاما
 سیوجي موریمورا

 تاكا ویویشیوكا
 تومو یوكي كورومادا

 

 سانیكیو كومباني لیمتد
 

 یاباني

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

زفت اساسھ بترول خام   5/3/1975 734 632
مرتفع العطریة وعملیة 

 لصناعتھ

كوربھا كاجاكو كوكیو 
 كابوشیكي

 
 

كوربھا كاجاكو كوكیو 
 كابوشیكي

 
 

 یاباني

 روبرت سي وولف صھاریج ضخ اوتوماتیكیة  5/3/1975 735 633
 

 روبرت سي وولف
 

 امریكي

طریقة تسجیل زلزالیة   11/3/1975 736 634
تستعمل فیھا وحدات تسجیل 

 منفصلة لكل مجموعة

 بیتر امبري
 فیلیب وین وارد

 

تكساس انترومینت 
 انكوربورتید

 

 امریكي

ماكنة تشكیل وملي ختم   11/3/1975 737 635
 اكیاس صناعیة

 ایدي لي كریناولت
 لورینز ودوجیرین

 

 ذي دوكیمیكال كومباني
 میدالند اوف میدالند
 ستیت اوف مشیكن-

 امریكي

 لي روین كولد ك وسیلة وطریقة للتوزیع  11/3/1975 738 636
 یوجین ارثود كھودت

 

 لي روین كولد ك
 یوجین ارثود كھودت

 

 امریكي

 بروس ادم فورسیث  مركب  1/4/1975 739 637
 ریتشارد بیردج وارنر

 

 بروس ادم فورسیث 
 ریتشارد بیردج وارنر

 

 استرالي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

جھاز لالمان لمنع انفجار   8/6/1975 740 638
المفاعالت الكیمیائیة ذات 

الضغط العالي وطریقة تصنیع 
 جھاز من ھذا النوع

روبرت جولیوس امیل 
 بیرینس

 دي كرافن شون 

روبرت جولیوس امیل 
 بیرینس

 دي كرافن شون 

 فرنسي

طریقة الیجاد موقع وتثبیت   13/7/1975 745 639
 بكرة قابلة للعوم لمسحة الزیت

 اویل موب .انك
 

 اویل موب .انك
 

 امریكي

عملیة لتثبیت انزیمات على   13/7/1975 746 640
 مساعدات

 كلبرت دوراند
 بیر مونسان

 توكوز- فرنسا

 روفي /بولیتك اند ستریز
 باریس - فرنسا

 فرنسي

طریقة الزالة المواد المعدنیة   13/7/1975 747 641
 من الماء

 فورموست ماكیسون اتك لیستر جي  ماھلي
 

 امریكي

طریقة لصنع انابیب بالستیكیة   13/7/1975 748 642
 متموجة ومثقبة

 ارنولدس ولیم لیلوكس
 

 وافن بي في
 زوول

 ھولندي

643 749 13/7/1975 C07F  امید الجدیدة –مركبات االستیر
من حامض تیرفر سفوریك 

 وطریقة تحضیرھا واستعمالھا

 ساندوزلیمت
 

 ساندوزلیمت
 

 سویسري

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

644 750 13/7/1975 F16L  صندوق تجمیع التوصیالت
 الكھربائیة

شركة فوسروك اي 
 جي
 

 شركة فوسروك اي جي
 

 سویسري

645 751 28/7/1975 H05B  تركیب قطب لمعدات
 تكییف الھواء الكھربائیة

 كونستنتین كراف فون 
 

 كونستنتین كراف فون 
 

 الماني

646 752 28/7/1975 E04C  مجموعة عناصر جانبیة
الجل تشیید حواجز من 

 كافة االنواع

 اندریھ جیرارد بوس
 

 اندریھ جیرارد بوس
 

 فرنسي

طریقة وجھاز تنقیب   28/7/1975 753 647
جیوكیمیائیة ذات تحلل 

 عالي

 بارنكر ریسیرج لمتد
 

 بارنكر ریسیرج لمتد
 

 كندي

648 754 28/7/1975 C04C  عناصر مصنوعة الجل
تشیید الحواجز واطارات 
 زجاج الشبابیك واالبواب

 اندریھ جیرارد بوس
 

 اندریھ جیرارد بوس
 

 فرنسي

649 755 31/7/1975 C01B  طریقة لرفع درجة حرارة
غاز االختزال الحاوي على 

 عنصر الكاربون

كینجیر كانبارا 
 وماسایوكي

 

 نیبون ستیل كوربوریشن
 

 یاباني

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

650 756 31/7/1975 F25Y  عملیة مغلقة الدورة ذات
 مبرد مختلط منفرد

 جي. اف برتجارد
 میسوري 

 جي. اف برتجارد
  امریكا–میسوري 

 كابوتیكي كیا شوب
 كوب 

 یاباني

651 757 31/7/1975 C07D  مشتقات ثیازول جدیدة
وعملیة لتحضیرھا 

 ومركبات مبیدة للذباب

 بیرونیت جاكوس 
 تالیاني الورنیت

 

 بیرونیت جاكوس 
 تالیاني الورنیت

 

 فرنسي

652 758 31/7/1975 C07C  طریقة النتاج حامض
 الستریك بواسطة التخمیر

 تاكیدا باكوھین
 

 تاكیدا باكوھین
 

 یاباني

653 759 31/7/1975 F01N  طریقة لتنقیة االدخنة
والغازات وطریقة انتاج 

 حامض الكبریتیك

 اندري سالون وربني 
 

كومباني اند ستریالي دي 
 تیلكو
 

 فرنسي

654 760 2/8/1975 B01D  طریقة وجھاز لفصل الزیت
 من مزیج الزیت والماء

 اویل موب انك
 

 اویل موب انك
 

 امریكي

655 761 2/8/1975 C07C  عملیة لخفض محتوى
 البیوریت في البولینا

 جوسي كابیلو فرانس
رامون لسو 
 تكالمارین

 

كوانوس راي فیرتیال 
 یزانتي
 

 مكسیكي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

656 762 2/8/1975 E02B  ممسحة للزیت وطریقة
 الستعمالھا

 اویل موب انك
 لویزیانا- امریكا

 اویل موب انك
 لویزیانا- امریكا

 امریكي

657 763 2/8/1975 B01Y  محفزات تحتوي على الكروم
 تستعمل لتفاعالت االكسدة

روبرت كارل 
 كراسیلي

 ارثر فرانسیس
 لفرید كارساید

 

 روبرت كارل كراسیلي
 ارثر فرانسیس
 لفرید كارساید

 

 امریكي

658 764 2/8/1975 S01L  معدات لعزل الزالزل
وامتصاص االھتزازات 

 للمنشأت

 سیزر یاماموتو
 بویش ناكاي

 نوبویوكي شیمیزو
 ھیروشي تاجمي

 

 جیودا كیمكال انجینیریك
 

 یاباني

659 765 2/8/1975 C07D  مشتقات نتروموریل
 اوكسادیازول

 

تي ار سكویب 
 اندستریز انك

 

تي ار سكویب اندستریز 
 انك
 

 امریكي

660 766 2/8/1975 E04C  طریقة للتنسیق التفاضلي
 لعناصر البناء

 كارجر بییر
 

 كارجر بییر
 

 فرنسي

661 767 2/8/1975 E04C  مجموعة عناصر جانبیة الجل
 تشیید حواجز من كافة االنواع

 اندریھ جیرارد بوس
 

 اندریھ جیرارد بوس
 

 فرنسي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

662 768 9/8/1975 F25y  طریقة وجھاز لتبرید واسالة
مخالیط غازیةفي درجة حرارة 

 منخفضة

 كومباني فرانتیز
 

 كومباني فرانتیز
 

 فرنسي

663 769 9/8/1975 F25y  طریقة وجھاز الجل التبرید
 والذوبان  بدرجة منخفضة

 كومباني فرانتیز
 

 كومباني فرانتیز
 

 فرنسي

664 770 9/8/1975 E02B  عملیة ونشاة لالسترداد
االیدرومیكانیكي لسائب منشور 

في طبقة رقیقة على سطح 
 سائل اخر

 سیكلین اس اي
 

 سیكلین اس اي
 

 لوكسمبرغي

665 771 9/8/1975 H01M  شبكة خزن البطاریات
 الكھربائیة

شركة الكتریك باور 
 ستورج لمتد

 

شركة الكتریك باور 
 ستورج لمتد

 

 بریطاني

666 772 16/8/1975 C01G  طریقة لتحویل
 االیدروكاربونات الى غازات

 دانیال بورینا
 برناد انجلومانست

 

انستیتون دي السید 
 بروجي
 

 فرنسي

667 773 16/8/1975 A47K  احواض الغسیل وتحسینات في
 انتاجھا

 بیبر بافیس بین
 

 بیبر بافیس بین
 

 فرنسي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

668 774 16/8/1975 C07C  عملیة اكسدة مشاركة النتاج
 ترفثاالت ثاني المثیل

 ھیركولس انكوربویتد ولیام ھنري میلیك 
 

 امریكي

669 775 16/8/1975 C07C 4 -امید ازولید 2-اوكسو -
 نیدلین یوریا

كرس رویس 
 راسموسین

 

 ماكتایل البورتیوریز 
 

 امریكي

670 776 16/8/1975 B01Y  محفزات لمعالجة الغازات
 الصناعیة

 جین كالود
 جورجز دویوس
 ماكس سیشیل

 

 رون بولینك اند ستریز
 

 فرنسي

671 777 16/8/1975 E02B  جھاز ارساء سفینة ونقل الشحن
 لحمولة صعبة النقل

ولیام روبرت راید 
 جونیز
 

 ایمودكو انك
 

 امریكي

672 778 16/8/1975 C22B  عملیة استخالص عناصر
مقومة لحفازات مستندة على 

 معادن نقیھ

ماریفون توماس 
 سرجین
 

 وني بولینك اند ستریز
 

 فرنسي

673 779 16/8/1975 A01N  تركیبات مبیدة للفطر تحتوي
 على استرات فوسفوریة

جاكو دوكریت 
 وكي

 میشیل كاولبارد
 

 جاكو دوكریت وكي
 میشیل كاولبارد

 
 
 
 
 
 

 

 فرنسي

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

674 780 16/8/1975 C07F  ان –عملیة لتحضیر بولي
 الكیالمیتوالینات

 سالفانوركوسیتیال
 كیوفاني دوزي
 الیساند ریمازاي

 

سنام بروكیتي اس بي 
 اي

 

 ایطالي

675 781 16/8/1975 F28F  شعاع ذو عناصر حمل
 حراریة

 كیولیو فولیاتو
 

 كیولیو فولیاتو
 

 ایطالي

676 782 16/8/1975 C09K  سوائل فاصلة للفصل بین طین
الحفر واالسمنت ووسائل 

 استعمالھا

 لروى لیود كارني
 

 ھالیبرتون كومباني
 

 امریكي

677 783 13/8/1975 F25C  تحسینات في اوفیما یتعلق
 لغرف باردة او مخازن باردة

 فیرتون روبرت
 

 سي ھیمتكز اند
 

 بریطاني

678 784 16/8/1975 B60C بیتر جان كینت طریقة لتكسیة االطارات 
 جون ایریك

 جان روبرت فاركو
 

 كینتر یدر لمتد
 

 بریطاني

679 785 23/8/1975 F25Y  جھاز وطریقة تبرید متحدة
 كاسكیت ومتعددة العناصر 

ایربرود كتس اند 
 كیمیكالو ،انك 

ایربرود كتس اند 
 كیمیكالو ،انك 

 امریكي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

680 786 23/8/1975 A01G  جھاز لزراعة النباتات على
 االرض

 جین لي دال 
 موریس دومونت
 اندري فورسي
 ایم فریجیت

 اندري كوزي
 

كومیساریت الي اینوجي 
 اوتومك
 

 فرنسي

681 787 23/8/1975 F25D سي ھیمنكز اندكوماني سي ھیمنكز اندكوماني لوح عازل للغرف المبردة  

682 788 23/8/1975 C07F  مركبات جدیدة الحاویة على
 الفسفور

 عبد القادر ظاھر
 

 عبد القادر ظاھر
 

 سویسري

683 789 23/8/1975 G01V  طریقة جدیدة لالستثمار
للحصول على معلمات زلزالیة 

 ذات ثالثة ابعاد

 كومباني جنرال دي
 

 كومباني جنرال دي
 

 فرنسي

684 790 28/8/1975 C07F  حامض فسفوري جدید یحتوي
على ن،ن دیمثلول 

  امید –كاربوكسیلیك 

 ھرمان ناخبور 
 وارثور میدر

 

 ھرمان ناخبور 
 وارثور میدر

 

 سویسري

685 791 28/8/1975 F16L  حلقات ربط لختم االنابیب
 والمواسیر

 جي واران كارتر 
 مارتن دوان

 

 جي واران كارتر 
 مارتن دوان

 

 امریكي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

686 792 28/8/1975 C22B  طریقة لمعالجة خام
 االلونایت

 دوجالس ستیفنس
 الري دي جنیجز

 فوریج فرانك
 ستیفني غرانیرج
 جولیانا كوبنھافیر

 

 شركة ناشنال ساوثوایر 
 

 امریكي

687 793 28/8/1975 C02F  طریقة لتنقیة الماء
 بالتقطیر

 جي كالود اف 
 جي  لك جي 

 دانییل ام كروس
 جاكوسي بییر

 

 بانیل میمولایر 
 

 سویسري

688 794 28/8/1975 E04C  سقوف مركبة من عناصر
طولیة ترتفع تلقائیا 
 ومتعددة الوظائف

 اتیلیرز دي كونستر
 

 اتیلیرز دي كونستر
 

 فرنسي

689 795 4/9/1975 C22B  معالجة اختزالیة لخام
 االلونایت

 دوجالس ستیفنس
 الري دي جنیجز

 فوریج فرانك
 ستیفني غرانیرج
 جولیانا كوبنھافیر

 

 شركة ناشنال ساوثوایر 
 

 امریكي

690 796 4/9/1975 F23D  محرق نفطي او غازي
 االشعال

 اومردویك بادا وزو
 بنرجیتنر سنییشن

 

 اومردویك بادا وزو
 بنرجیتنر سنییشن

 

 بولندي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

باري ووكردافید بربان  نزع الزیت  4/9/1975 797 691
 سبمبرز
 

 شركة امیریال كیمال اند
 

 بریطاني

692 798 4/9/1975 F16L  سلم محسن لمد خط انابیب
ذو حجم كبیر على قاعدة 

 غاطسة

 كیوفاني روزا 
 باسكومال براندو

 

 ساییم اس بي اي
 

 ایطالي

693 799 4/9/1975 F04H ساییم اس بي اي مكائن لحم اقواس 
 

 ساییم اس بي اي
 

 ایطالي

694 800 4/9/1975 F25Y  جھاز وطریقة تبرید متحدة
 كاسكیت ومتعدد العناصر

ایربرودكنس اند 
 كیمیكالز 

 

ایربرودكنس اند 
 كیمیكالز 

 

 امریكي

695 801 4/9/1975 C22B  طریقة لالختزال الغازي
 للمعادن الفلزیة

 جوان سیالدا
 باتریك ولیام ماكي

 

 فیرو اسبونجا اس اي
 

 مكسیكي

696 802 20/9/1975 C07C 2 – ان- سایكلو – بي)
–ان –كاربامیدو –الكیل 

-1,2,3,4سلفونیل)فینیل-
-دیوكسو-3,1نتراھایدرو -

ایسو كوینو –-دیمیثیل 4,4
لینات وامالحھا الفلزیة 

 القلویة

 شركة سي اییج 
 بوھرنجر  زوھن

 

 شركة سي اییج 
 بوھرنجر  زوھن

 

 الماني

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

697 803 20/9/1975 F16L  طریقة وجھاز لوضع خطوط
 االنابیب في خندق

 انتوني رونالد سیتون
 

 ھاد سویل موریس 
 

 بریطاني

698 804 20/9/1975 E01B توماس ولیام وود تثبیت قضبان سكة حدید 
 

 باندرول لیمتد
 

 بریطاني

699 805 20/9/1975 E02D  طریقة محسنة وجھاز الجل
تركیب (اقامة) ركائز 

 االساس الخرسانیة

 جیري نالد وستیدنك
 

 جیري نالد وستیدنك
 

 امریكي

700 806 20/9/1975 C07D  مركبات كیمیاویة وطرق
 لتحضیرھا

 شركة ویللكم فاوند یشن
 

 شركة ویللكم فاوند یشن
 

 بریطاني

701 807 20/9/1975 F27B  طریقة لتحمیض منتوجات
السیرامیك في فرن متقطع 

وفرن للقیام بالطریقة 
 المذكورة

 ریني لي كوبرن
 

 ساتراكو جیمین دي
 

 سویسري

702 808 20/9/1975 H03F  جھاز التقاط اشارات
 مغناطیسیة

 كابوناكي 
 جوزیف یود الیتر

 كیوالكوفاس 
 ستیفان كریم
 الزلو فیرنكن

 

 بودابستي رادیو تكنیكا
 

 ھنكاري

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

تقلیل البلورات الناعمة في   20/9/1975 809 703
 عملیة تبلوره بالتبرید

ریجارد جیشو لم 
 بینت
 

 ھیركولس انكوربوریتد
 

 امریكي

704 810 20/9/1975 C01G  طریقة تجمیع حاصل الطاقة
لمنشات معالجة المواد 

الكیمیاویة خاصة معامل 
تكریر النفط والمنشأت التابعة 

 لھا

 بییر كروس
 

  باتكنولیس –سباي 
 سویسیتي جنرال دي

 

 فرنسي

705 811 20/9/1975 B22B  وسیلة واجھزة العداد
مستحضر مصفح انطالقا من 

نموذج یتم الحصول علیھ 
 بواسطة صب في قالب

 روجر فیكرز 
 اندري كوھین

 

 سویسیتي انونیم دت سیم
 

 فرنسي

706 812 20/9/1975 B23K  عملیة لحام االلمنیوم وخلیط
 االلمنیوم بطریقة اللحام االفقي

 میتورو اویشي 
 ناوكي اوكودا 
 ماكوتو توسیتا

  توشیسارا كاشمورا
 

 كوب ستیل لمتد
 

 یاباني

707 813 20/9/1975 F25D  تحسیینات في او فیما یتعلق
بلوحات عزل حراریة 

 للمخازن المبردة

 ولیام كتیف ھیمكز
 

 س.ھیمنكنو كومباني
 

 بریطاني

708 814 20/9/1975 B05C ھارولد لي جونسر صباغة نقوش المواد النسیجیة 
 ولیام ھوك

 
 

 

 ھارولد لي جونسر
 ولیام ھوك

 
 

 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

709 815 20/9/1975 C07F  مشتقات ثیادیازول ،طریقة
لتحضیرھا ومركبات قاتلة 

 للذباب او الجرذان

 بیرونیت جاكوس
 تالیاني الورینت

 

 روسیل اوكالف
 

 فرنسي

710 817 1/10/1975 A23L  طریقة لتحضیر شراب
مسحوق قابل للتخمر وسلیلوز 

 الفا من كل النباتات 

 انتریك زیباد اكاستیلو
 

 انتریك زیباد اكاستیلو
 

 مكسیكي

711 818 1/10/1975 C07F  مشتقات تیازول جدیدة–
عملیة لتحضیرھا ومركبات 
مبیدة للذباب او الجرذاناو 

 الطحالب

 بیرونیت جاكوس
 تالیاني الورینت

 

 بیرونیت جاكوس
 تالیاني الورینت

 

 فرنسي

712 819 1/10/1975 B23K  لحام صفائح سمیكة من
االلمنیوم بطریقة اللحام 

 الثغري الضیق 

 ماسایاسو اریكاوا
 مینورو اویشدناوكي 

  ناوكي اوكودا 
 ماكوتو تومیتا

 

 كوب ستیل لمتد
 

 یاباني

713 820 1/10/1975 C22B جوان سیالدا  طریقة اختزال خامات فلز 
 كیلبرت كوبرا 

 مارتینین
 انطونیو فیال سینور
 باتریك ولیام ماكي

 فیرو اسبونجا اس .اي
 

 مكسیكي

714 821 1/10/1975 A01N  تراكیب مبیدة للفطر تحتوي
 على مشتقات الفسفور

 اندري ثیزي
 دانییل بیلون
 جین كالود

 

 فیالركواس اي
 

 فرنسي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

715 822 1/10/1975 B21B سوسیداد انونیما قطار مفصلي 
 ترینس فیرتییر ادوس

 

 سوسیداد انونیما
 ترینس فیرتییر ادوس

 

 اسباني

716 823 1/10/1975 B28B  طریقة وجھاز لتشكیل
تركیبات بنائیة قابلة 

 للتعدیل

 ھارولد دودرج بردیت
 

 ھارولد دودرج بردیت
 

 امریكي

717 824 1/10/1975 A45B د.ابراھیم بدران المظلة االلیة للسیارة 
 د.محمد فارس

 

 د.ابراھیم بدران
 د.محمد فارس

 

 اردني

718 826 30/10/1975 B26B  تحسینات في اجھزة
 الحالقة او ما یتعلق بھا

 شركة ولكنسن لمتد
 

 شركة ولكنسن لمتد
 

 بریطاني

719 827 30/10/1975 B23K  جھاز سیطرة
كھرومغناطیسي على تدفق 

 قوسي لماكنة لحیم

 شیروما تسوموتو
 

 تویوكانیتو كي كي
 

 یاباني

720 828 30/10/1975 G05f/50  ترتیب الستقرار تیار
 مستمر

 ریني میكیون 
 ویفیسي لیكراند

 

كومباني اند ستریالي دي 
 تیلكو
 

 فرنسي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

721 829 30/10/1975 E04b1/78  ماطورات جاھزة لبناء
عمارات جاھزة ذات قوة 
عازلة للحرارة بدرجات 

 عالیة

 جین الكیربسي 
 اند یرى كوثیر
 اندري نیسیفور

 

 جین الكیربسي 
 اند یرى كوثیر
 اندري نیسیفور

 

 فرنسي

722 830 30/10/1975 C10g9/02  تحسین وقود فضلة مشتق
 من بترول خام بالھدرجة

 كریكوریو كاردینس 
 

 كریكوریو كاردینس 
 

 اسباني

723 832 30/10/1975 B23K9/23  طریقة لحام االلمنیوم
 وخلیط االلمنیوم عمودیا

 مینورو اوبیشي
 نوبو ماسا اوكویو

 كازو كوكین
 ناوكي اوكودا
 كازو یونیزاوا
 ماكمتو تومیتا

 

 كوب ستیل لمتد
 

 یاباني

724 833 30/10/1975 B01Y31/12 
C08F4/78 

مركب حفاز وطریقة 
النتاجھ وطریقة بلمرة 

 اولفنك

 لویس جوزیف 
 ستانلي جولیوس

 

 لویس جوزیف 
 ستانلي جولیوس

 

 امریكي

725 834 30/10/1975 F27B15/00 
F23J7/00 

احتراق طبقة مائعة من 
فضالت محتویة على 

 كلوریدات
 

البوت جون 
 روبرتس 

 بیتر البن انجیفین
 

 اولیفر انكوربوریتد
 

 امریكي

726 835 30/10/1975 F22B35/00  تحسینات او الخاصة
 بجھاز تولید البخار

 بییر یوجین ریكساي
 

 بییر یوجین ریكساي
 

 فرنسي

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

727 836 30/10/1975 F25Y  تحسینات في او فیما یتعلق
بطریقة وجھاز لتبرید خلیط 

 غازي

 جوزیف كاوییر ذي
 ھنري باردوسكي

 

كومباني فرانسیتردي 
 ایتودات دي 

 

 فرنسي

728 837 30/10/1975 F16L  ربل انبوب فوالذي قلیل
التاثر بسرعة التعطب 

 بالھایدروجین 

سویسیتي انونیم دت 
 سیم
 

 سویسیتي انونیم دت سیم
 

 فرنسي

729 838 30/10/1975 C07C7/11  طریقة الزالة واستعادة
الھیدروكاربونات العطریة 

 من تیار غاز

 ادولف جوزیف فورال 
فیلیب نیلسون 

 باتدورف
 

 ادولف جوزیف فورال 
 فیلیب نیلسون باتدورف

 

 امریكي

730 839 30/10/1975 E04H7/02  طریقة لتشیید صھریج ذي
 سقف عائم

 تاكو ھیروتا 
 

 تاكو ھیروتا 
 

 یاباني

731 840 30/10/1975 E21B44/00  جھاز العطاء قوة تغذیة
ثابتة ومعادلة لالمواج اللة 

 الثقب

 لیندرت تیت واسینار
 

 لیندرت تیت واسینار
 

 ھولندي

732 841 30/10/1975 E21B21/14  نظام غسل بالتدفق لماكنة
 تثقیب

 لیندرت تیت واسینار
 

 لیندرت تیت واسینار
 

 ھولندي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

733 842 30/10/1975 C01B25/22  تحسین االفادة من
 الصخور الفوسفاتیة

روبرت جوزیف 
 بوستلي
 

 دور اولیفر اتكوربوریتد
 

 امریكي

 روبرت جینتل بناء مصنوع مقدما  30/10/1975 843 734
 

اندستریال دي كونستركشن 
 مویل
 

 فرنسي

735 845 30/10/1975 E04B  طریقة النتاج لوح خرسانة
 مصبوبة

 ادوارد بریان سمول
 

 ادوارد بریان سمول
 

 بریطاني

736 848 15/11/1975 C07F  فلزات معقدة الثیرات
ازولیل وتحضیرھا 

واستخدامھا في القضاء 
 على الفطریات 

 كارل ھینز بوثل
 دولفكانك كریمرو
 ھیلموت كابیرس 

 ھانز شینبلوك
 

 بایر اكتنجیز لشافت
 

 الماني

امیدات استر واسترات   15/11/1975 849 737
ثالثي ازولیل  –حامض 

(ثیونو ) الفوسفوریك 
(الفوسفونیك) وطریقة 
تحضیرھا واستخدامھا 

 كمبیدات للحشرات

 ھیلموت ھوفمان 
 انجیبورك ھامان 
 بیرنھارد ھومیر 
 ولھولم ثستیندیل

 

 بایراكتنجیزلشافت
 

 الماني

- امینو 3مشتقات حامض   15/11/1975 850 738
 فنیل الخلیك وطریقة  –

لتحضیره واستعمالھ كمبید 
 للحشائش

 كلوس ساس
 لودویك ایو

 بایراكتنجیزلشافت
 

 الماني

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

امیدات استر واسترات   15/11/1975 851 739
 ثالثي–حامض كب 

ثیولو –ازواو لبیریدین مثیل 
(ثیون)الفوسفوریك 

(الفوسفونیك) وطریقة 
لتحضیرھا واستخدامھا 

 كمبیدات للحشرات

 انجیبورك ھامان 
 بیرنھارد ھومیر 

 والتر لورینز
 

 بایراكتنجیزلشافت
 

 الماني

 –استرات امیدات واستر   15/11/1975 852 740
 ثالثي ازولیل –حامض 

(ثیونو) الفوسفورنیك وطریقة 
تحضیرھا واستخدامھا في 

القضاء على الدیدان 
 االسطوانیة

 ھیلموت ھوفمان 
 انجیبورك ھامان 
 بیرنھارد ھومیر 

 

 بایراكتنجیزلشافت
 

 الماني

 واسترات حامض –استرامید   15/11/1975 853 741
ثالثي ازولیل الفوسفوریك –أ 

واستخدامھا كمبیدات 
 للحشرات

 
 انجیبورك ھامان 
 بیرنھارد ھومیر 
 ولھولم ثستیندیل

 

 بایراكتنجیزلشافت
 

 الماني

742 854 15/11/1975 E04H  ارضیة للسیارات ذات
 استقالل كبیر

 بول لیھ كو
 

 بول لیھ كو
 

 فرنسي

743 855 15/11/1975 F16H  علبة تحویل ذات ترسي
 تفاضلي (دیفوانسیك داخلي)

 بول لیھ كو
 

 بول لیھ كو
 

 فرنسي

  
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

744 856 15/11/1975 B62D  ساشیات صلبة للسیارات
ولجمیع انواع وسائل النقل 

 المختلفة

 بول لیھ كو
 

 بول لیھ كو
 

 فرنسي

745 857 15/11/1975 F24D  جھاز التدفئة المركزیة
 المختلط

 جان بییر مادرن
 

 جان بییر مادرن
 

 فرنسي

746 858 15/11/1975 B23D33/68  تحسینات تتعلق بمكائن
 قص

انتر مینو 
 (برولرایتري)لمتد

 

 انتر مینو (برولرایتري)لمتد
 

 جنوب افریقیا

747 859 10/12/1975 E02D  تحسین في االعمال
 االنشائیة

 ھنري فیدال
 

 ھنري فیدال
 

 فرنسي

748 860 10/12/1975 E02D ھنري فیدال اعمال  انشائیة 
 

 ھنري فیدال
 

 فرنسي

 

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

 جیمس بورد ویل تركیبات لتوزیع السوائل  10/12/1975 861 749
 

 –ویستینس سبیس 
 ایرابرودكتس 

 

 امریكي

750 862 10/12/1975 G01V  طرق وجھاز الختبار
 تكوینات ارضیة

شلمبر كر اوفر 
 سیزائس

 

 شلمبر كر اوفر سیزائس
 

 بناما

751 863 10/12/1975 E02D انطوني لویس رید اجھزة ربط الركائز 
 فرانك اد ورد

 

 انطوني لویس رید
 فرانك اد ورد

 

 بریطاني

752 864 10/12/1975 F17C د.الریخ فنستر  صھریج للغاز السائل 
 

 د.الریخ فنستر 
 

 الماني

753 865 10/12/1975 C12N  عملیة لزراعة كائن حي
 دقیق وجھاز لتنفیذھا

 فالدییر كالینا
 

 سوسیتي دي استنس 
 تكنیك
 

 سویسري

754 866 10/12/1975 B65B كوزي تاكو رزم كتلھ مكبوسة من النسیج 
 ھیروتوشي اراي
 كازوھیكو ھیروز

 ھارود یكوجي
 

 نیبون ایستركو
 

 یاباني

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

755 867 10/12/1975 A01N  مواد كیمیاویة مستحضرة
لقتل الدیدان الرئویة 

 والمعویة في الحیوانات

 روبرت جون كیوریك
 فاسبلیوس جون ثیوریدس

 

 روبرت جون كیوریك
 فاسبلیوس جون ثیوریدس

 

 امریكي

756 868 10/12/1975 H01M  مادة جدیدة منشطة
ووجھة للمولدات 

الكیمیائیة الكھربائیة 
تحتوي على الكترولیت 

 فیزمائي

 سافت سوسیتي دي
 فیكس ات دي تراكتیون

 

 سافت سوسیتي دي
 فیكس ات دي تراكتیون

 

 فرنسي

757 869 10/12/1975 E01B  فتحات الطرق وبصورة
خاصة اقفال اغطیة ھذه 

 الفتحات

جاك فرانسوز ماري 
 اوكیر
 

 بونت اموسون اس اي
 

 فرنسي

758 870 10/12/1975 C07C  مبیدات لالعشاب
ومستحضر مبید 
لالعشاب وسائل 

 تحضیرھا

 لیلى اند ستریز لمتد
 

 لیلى اند ستریز لمتد
 

 بریطاني

759 871 10/12/1975 G01V  طریقة وجھاز لتقدیر
محتویات البوتاسیوم 

والیورانیوم والثوریوم 
 لتكوین جیولوجي

 فیلیب شیغالیر 
 برونیالف سیمان

 

 شلمبركر اوفرسیر اس اي
 

 بنما

760 872 10/12/1975 A01G فینیامین ایفانوفیتش زیزن طریقة ارواء الرز 
 جوري نیكوالفیتش 

 الكس نیكوالفتش سیمنكو
 الكسندر فازیلیفیتیش

 فالدیمیر فالدیمیروفیتش 
 

 فینیامین ایفانوفیتش زیزن
 جوري نیكوالفیتش 

 الكس نیكوالفتش سیمنكو
 الكسندر فازیلیفیتیش

      فالدیمیر 
 فالدیمیروفیتش

 

 روسي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع

761 873 30/12/1975 B23P17/06  تحسینات تتعلق بصنع
 صوف معدني

 بیكارت كوكیریك بیكارت كوكیریك
 

 بلجیكي

762 874 30/12/1975 B65D امیركان فالتج اند  صنبور سكب منفس
 مانیوفاكجرنك كو ، انك

امیركان فالتج اند 
 مانیوفاكجرنك كو ، انك

 امریكي

763 875 30/12/1975 C07D جان ھیریس وجوزیف  مشتقات النتروایمیدازول
ھیكتورموستمانز 
 وروبرت مائس

جان ھیریس وجوزیف 
ھیكتورموستمانز وروبرت 

 مائس

 بلجیكي

764 876 30/12/1975 C07D  طریقة النتاج اكسید
 االیثلین 

 روسي ناظم مسیب كاسینوف ناظم مسیب كاسینوف

765 877 30/12/1975 C01B  طریقة محسنة لصناعة
 حامض الكبریتیك 

ذى رالف ام . 
 بارسونزكومباني

ذى رالف ام . 
 بارسونزكومباني

 امریكي

766 878 30/12/1975 C01B  طریقة النتاج حامض
 الكبریتیك 

 
 
 
 
 
 

ذى رالف ام . 
 بارسونزكومباني

ذى رالف ام . 
 بارسونزكومباني

 
 
 
 
 
 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع
 

767 879 30/12/1975 E04C  طاقم وصل لدعم اعمدة
 ھیكل عمودي

 فرنسي كوبارفي كوبارفي

768 880 30/12/1975 E04C  طاقم لوصل االعمدة
 بھیكل معدني

 فرنسي كوبارفي كوبارفي

769 881 30/12/1975 B29D  صفیحة من مادة منتجة
 اصطناعیا

 الماني دكتور وولفرام شایمان دكتور وولفرام شایمان

770 882 30/12/1975 F24F  مبردة مركبة للھواء
 الجاف بالتبخر

 امریكي لیونارد جوزیف دیبري لیونارد جوزیف دیبري

771 883 30/12/1975 A01G ھیسایوشي كاتو و ریوجي  طریقة الزراعة المائیة
 اونو

نیھون جیسكول اندسترى 
 كومباني لیمتد

 یاباني

772 884 30/12/1975 B65D  انبوب لتجمیع الغازات
النتصاعدة من خزان 

 مملوء بالسائل 

كومباني جنرال دى  كالود آوبین
 اوتوماتیزم

 فرنسي

773 885 30/12/1975 B05B فرنسي دیز سو كاباي دیز سو كاباي انبوب لالرواء بالتقطیر 
774 886 30/12/1975 G01T امریكي تیرا دیكس كوربوریشن تیرا دیكس كوربوریشن كشف الرادون 
775 887 30/12/1975 C25B  تحسینات تتعلق في

 االقطاب الكھربائیة 
 جوزیف بیرناردكوتون 

 وبیتر شاراس شیل ھایفیلید
 وایان روبرت شولز

 جوزیف بیرناردكوتون 
 وبیتر شاراس شیل ھایفیلید

 وایان روبرت شولز

 بریطاني

776 888 30/12/1975 H01M  مادة جدیدة ومنشطة
وموجبة للمولدات 
الكیمیاویة الكھربیة 

تحتوي على الكترولیت 
 غیر مائي

سافت - سوسیتي دى اكیو 
 ملیلتورفیكس 

 ات دى تراكتیون 

سافت - سوسیتي دى اكیو 
 ملیلتورفیكس 

 ات دى تراكتیون

 فرنسي

777 889 30/12/1975 C07D  انتاج مركبات كبریتیة
 ذات حلقات دائریة

شركة ویلكم فاوندیشن 
 لیمتد

 بریطاني شركة ویلكم فاوندیشن لیمتد

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع
 

778 890 30/12/1975 E04F جیمس اركووف جھاز تنظیف السطوح 
 

 امریكي ویر واید كلینغ لیمتد

779 891 14/1/1976 C21B جیمس اوستریا ساندوفال طریقة اختزال خام الحدید 
 وروبرت جون ریجیل

 

 جیمس اوستریا ساندوفال
 وروبرت جون ریجیل

 امریكي

780 892 14/1/1976 E04C انترناشنال كاندوم لیمتد الواح للبناء 
 

 كندي انترناشنال كاندوم لیمتد

781 893 14/1/1976 B29D  جھاز لصنع صفیحة من
 مادة منتجة اصطناعیا

 الماني وولفرام شایمان وولفرام شایمان 

782 894 14/1/1976 C01B  عملیة النتاج فوسفات
 االمونیوم الصلبة

 بریطاني ایرك دافید سن ایرك دافید سن 

783 895 14/1/1976 E04C  عناصر تركیبة ھیكلیة
 بنائیة واعضاء تثبیتھا 

 لیون بتروف
 بییر اودوت

 لیون بتروف
 بییر اودوت

 

 فرنسي

784 896 14/1/1976 E21B  وحدة تحمیل اخذ عینات
 مثقاب

 استرالي باري فردریك كالرك باري فردریك كالرك

785 897 14/1/1976 C11D  منظف قاعدي لسوائل
 الغسیل

 فرنسي بییر فوزي بییر فوزي

786 898 14/1/1976 F25J  معاملة الغاز الطبیعي
 ومنتوجات مشتقة منھ

 جون اینك ھاھن 
 وروبرت اولیفر ھل

 جون اینك ھاھن 
 وروبرت اولیفر ھل

 

 جنوب افریقیا

787 899 14/1/1976 C02F بیتر ھود معالجة مخلفات المجاري 
 

 بریطاني بیتر ھود

788 900 14/1/1976 B01D  مفاعل لتصفیة الماء عن
 طریق الترشیح السائل 

 سناتوبلوك مكرمیل 
 فالدمیر ماكرل 
 اولدرج دراكا

 سناتوبلوك مكرمیل 
 فالدمیر ماكرل
 اولدرج دراكا

 جیكوسلوفاكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع
 

789 901 28/1/1976 C07C  مركب لقتل الطفیلیات
الباطنیة في الحیوانات 

 الثابتة الحرارة

 بروس ادم فورسیت 
 دیفید ارنست فرایر

 ایرول جیمس ماك كاري 
 دونالد وایم ھارلي

 بروس ادم فورسیت 
 دیفید ارنست فرایر

 ایرول جیمس ماك كاري 
 دونالد وایم ھارلي

 استرالي

790 902 28/1/1976 C04B  مواد تستخدم لتشكیل
 سطح الطرق

 بریطاني شركة دنلوب لیمتد شركة دنلوب لیمتد

791 903 28/1/1976 H01M  طریقة النتاج الكتروالیت
 مركز لبطاریة اولیة 

لیونید الفرنثیا فینكش 
بلیثیف ، البرت فالدیمیر 
وفیتش شوبیلو، فالنتینا 
فالدیمیر وفنا تریزنو ، 

فیكتور ارسینیفیتش 
نومنكو، لیدیا فیدوروفنا 
بنكوفا، فینیا مین ایفا 

نوفتش ، افجینیا 
جریجوري،لوسار 
 ابراموفنا جنتمان

لیونید الفرنثیا فینكش 
بلیثیف ، البرت فالدیمیر 
وفیتش شوبیلو، فالنتینا 
فالدیمیر وفنا تریزنو ، 

فیكتور ارسینیفیتش 
نومنكو، لیدیا فیدوروفنا 

بنكوفا، فینیا مین ایفا نوفتش 
، افجینیا جریجوري،لوسار 

 ابراموفنا جنتمان

 روسي

792 904 28/1/1976 E04C  طریقة حقن الكونكریت
لالنابیب الكونكریتیة 
المفرط الطول او ما 
شابھھا وطریقة عمل 
االعمدة الكونكریتیة 

 الجاھزة 

 یاباني یاساشي اشھارا یاساشي اشھارا

793 906 28/1/1976 E02D  سقف عائم من طراز
 الرمث (بونتون)

 
 

ماساوایواجاي وساتوشي 
 میاشیتا

ماساوایواجاي وساتوشي 
 میاشیتا

 یاباني

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع
 

794 907 28/1/1976 C04B  طریقة تحضیر رابط
قیري ومادة بناء تحتوي 

 علیھ

بانزل اند بیاج اكتجیز 
 لشافت 

بانزل اند بیاج اكتجیز 
 لشافت

 نمساوي

795 908 20/3/1976 A45B  مظلة ذاتیة خاصة
 بالمناطق الحارة 

 اردني الدكتور ابراھیم بدران الدكتور ابراھیم بدران

796 910 20/3/1976 C07C موردوج االن ایكن  امیدات 
 جستس كینیت الند كوست

 موردوج االن ایكن 
 جستس كینیت الند كوست

 بریطاني

797 911 20/3/1976 C07C  طریقة النتاج
ایزوثابوسیانو- داي فینیل 

 امین لجدید

بول یونایس وجان جاك 
 كالیھ والفرید ماركو 

بول یونایس وجان جاك 
 كالیھ والفرید ماركو

 سویسري

 میشیل آزمار قدر للطبخ اوتوماتیكي   20/3/1976 912 798
 لوسیان فیكلییكا

 میشیل آزمار
 لوسیان فیكلییكا

 فرنسي

799 913 20/3/1976 C01B  طریقة النتاج حامض
 الفوسفوریك 

 توماس نیجیل بیومونت 
 تورمان روبنسن 

 جیوفري نیلور كوینتوت 

 توماس نیجیل بیومونت 
 تورمان روبنسن 

 جیوفري نیلور كوینتوت

 بریطاني

800 914 20/3/1976 H05B  اجھزة تدفئة غایة في
الصغر للبنایات والمنازل 

 الخاصة وغیرھا

 فرنسي جیریل جیرو جیریل جیرو

801 915 20/3/1976 E04B  طریقة وجھاز لصنع
 ھیكل تشبھ القبة

 استرالي دانتي بیني دانتي بیني

802 916 20/3/1976 C08F  طریقة لتحضیر متعددات
اصل اسھامیة من االیثلین 

والبوتادیین ذات معدل 
 انتاج مرتفع 

 
 

 ایطالي انطیونیو كاربونارو انطیونیو كاربونارو
 
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  اسم االختراع
 

803 917 20/3/1976 B05B دیمورانت اي دوراس ،  ھوكودى بالما
 (لوت اند كارون)

 
 
 

دیمورانت اي دوراس ، 
 (لوت اند كارون)

 فرنسي

804 918 20/3/1976 B01F  تركیب لتحویل
االیدروكربونات والدھون 
الى مستحلبات مائیة یمكن 

ھضمھا بیولوجیا 
 لتحضیر المستحلب

 فرنسي بییر فوزي بییر فوزي

805 919 20/3/1976 F24F  تركیب لتدفئة وتكییف
جواینیھ - الزراعة وتربیة 

 النباتات 

 دال یفس 
 لن دال جین  
 
 
 
 

 دال یفس 
 لن دال جین  

 فرنسي

806 920 20/3/1976 E21B  طریقة ومجمع مخنقة
 للسیطرة على تدفق سائل 

 جیمسى اف ارتولد 
 
 
 
 

 امریكي جیمسى اف ارتولد

 

 

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

807 921 20/3/1976 C10G  طریقة وجھاز لنزع
 الزیت من الشمع 

  اروبن 0روى ئي 
 الفرید اوفھاوزر 

 

  اروبن0روى ئي 
 كندي

 الفرید اوفھاوزر
 

 امریكي

808 922 20/3/1976 B26B  طریقة النتاج سكاكین
بمقبض مجوف 

وسكینة منتجة طبقا 
 للطریقة 

 رولف جرجین ایكھورت 
 

 رولف جرجین ایكھورت 
 

 

 الماني
 

809 923 20/3/1976 G21C       مفاعالت ذات جدران
مائعة الستخدامھا في 

 العملیات الكیماویة 

 ادوین ماتوفیج 
 

 ادوین ماتوفیج 
 
 
 

   

 امریكي 
 

810 924 20/3/1976 C12M  عملیة النتاج خالیا
 مكروبیة 

 دونالد اولیفر ھترمان 
 یوجین ھیرمان ویجنر 

 

 دونالد اولیفر ھترمان 
 یوجین ھیرمان ویجنر 

 

 امریكي

811 925 20/3/1976 F24C  جھاز للتدفئة المنزلیة
 بالغاز 

 روجر بول بییرربس 
 

 روجر بول بییرربس 
 

 فرنسي

812 927 30/3/1976 B65D  جھاز لفوھات التفریغ
 على العلب 

 دكتور وولغرام شایمان 
 

 دكتور وولغرام شایمان 
 

 الماني

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

813 928 30/3/1976 B65D  طریقة لتھویة صفائح
 جیري كات 

 دكتور وولغرام شایمان 
 

 دكتور وولغرام شایمان 
 

 المانیا

814 930 30/3/1976 B67D  محطة تعبئة
 الكازولین 

 ھیوشي تاتسونو 
 

 ھیوشي تاتسونو 
 

 

 یاباني
 

815 931 30/3/1976 E04C        طریقة لعمل تراكیب
انشائیة من الخرسانة 
المصبوبة في موضع 

 البناء 

 انترناشنال ھاوسنك لیمتد 
 

 انترناشنال ھاوسنك لیمتد 
 
 
 

   

 برمودي 
 

816 933 30/3/1976 B65D  وعاء حدیث قابل
للتحریك بحركة 

 مستطیلة محوریة  

 فرانسیسكو الكالة بییرو 
 

 فرانسیسكو الكالة بییرو 
 

 اسباني

817 935 6/4/1976 A01N  طریقة لتحضیر
مستحضر فاعلیة 
 الغاز المختزن 

 وولف كانك بیھرینز 
 كلوربورخارت 

 

 وولف كانك بیھرینز 
 كلوربورخارت 

 

 الماني

 

 

 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

818 936 30/3/1976 E01C  تحسینات في اولھا
عالقة في سطوح 

 الطرق 

 شركة دناوب لیمتد
 

 شركة دناوب لیمتد
 
 

 

 انكلیزي

819 938 6/4/1976 C07F  طریقة لتحضیر استر– 
امیدات واسترات 

 حامض 
( ثیونو ) (ثیول) 
الفوسفوریك ( 

الفوسفونیك الجدیدة 
واستخدامھا كمبیدات 

حشریة وكمبیدات 
 للعناكب 

 فرتس موریر 
 ھانز جوشیم ریبیل 
 وولف كانك بیھرینز 

 انجیبورك ھامان 
 ولھلیم ستیندیل 

 

 فرتس موریر 
 ھانز جوشیم ریبیل 
 وولف كانك بیھرینز 

 انجیبورك ھامان 
 ولھلیم ستیندیل 

 
 

 الماني
 

820 939 6/4/1976 C07C  اثیرات بنزویل یورید– 
ثنائي فنیل واستخدامھا 

 كمبیدات للحشرات 

 ولھیلم سرنبرج 
 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم تیتدیل 
 جورجین شرام

 ولھیلم سرنبرج 
 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم تیتدیل 
   جورجین شرام 

 الماني

821 
 
 
 
 
 
 

 

940 6/4/1976 C07F   امیدات استرواسترات
 حامض 

( ثیونو ) (ثیول) 
فوسفوریك ( 

فوسفونیك الجدیدة 
واستعماالتھا كمبیدات 
للحشرات والعناكب 
 والدیدان الخیطیة 

 ھانز جوشن ریبیل 
 بیھر نھارد ھومیر 
 انجیبورك ھامان 

 

 ھانز جوشن ریبیل 
 بیھر نھارد ھومیر 
 انجیبورك ھامان 

 

 الماني
 
 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  االختراععنوان 

822 942 6/4/1976 C07C   طریقة لتحضیر
كربونات الجوانیدین 

من محالیل مائیة 
 مخففة 

 الدكتور فردیناند وینروتر 
 الدكتور الفرید شمدت 

 الدكتور كارلھینز ویكلیتنز 
 الفرید كاربر 

الدكتور جوزیف ھیبیرت 
 ھاتزل 

 الدكتور رودولف سیكورا 
 

 الدكتور فردیناند وینروتر 
 الدكتور الفرید شمدت 

الدكتور كارلھینز 
 ویكلیتنز 

 الفرید كاربر 
الدكتور جوزیف ھیبیرت 

 ھاتزل 
 الدكتور رودولف سیكورا 

 
 

         النمساوي 
 

823 943 29/4/1976  F24F  طریقة محسنة لتبرید
 الھواء 

 

 روبرت سدني سیمونس 
 

 روبرت سدني سیمونس 
 

 بریطاني
 

824 944 29/4/1976  A01N       مزیج فعال للسیطرة
على االعشاب الضارة 
 في محصول الرز  

 

 ھیرمان بیونكر 
 لودنیك اینر 

 

 ھیرمان بیونكر 
 لودنیك اینر 

              
   

 الماني

825 945 29/4/1976  C07F  فونوتویفل دیوفیفنات جدیدة 
 

 فونوتویفل
 

 سویسري

826 946 29/4/1976  C07B  منتجات فوسفات
 االمونیوم الصلب 

 

 ایرل دایفیدسن 
 

 ایرل دایفیدسن 
 

 بریطاني

 

 

 
 



 

 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

827 947 29/4/1976 F16L  قارن (كویلنك) بالستیكي 
سي) سریع 0في0(بي

الفعل لشبكات الري 
 واطفاء الحرائق 

ھیلینك بالستكنراند (براند ستري 
 0ارسطوفولوس جي 

  اى 0بیتنریثالكبیس اس 
 

ھیلینك بالستكنراند (براند 
 0ستري ارسطوفولوس جي 

  اى 0بیتنریثالكبیس اس 
 

 الیوناني
 

828 948 29/4/1976 B67D  ایفرت سجو ستراند  مضخة مغمورة في السائل 
 

 ایفرت سجو ستراند 
 

 

 السویدي

829 949 16/5/1976 H01J       تركیبات مصباح فلورسنت
 انبوبیة 

 باري كار
 انكلترا

 باري كار
   

 انكلیزي 
 

830 950 16/5/1976 H01R  طریقة وجھازلوصل
 عناصر مرصعة 

 صالح دجیلوا
 

 صالح دجیلوا
 

 فرنسي

831 951 16/5/1976 F25Y  تحسینات في اوفیما یتعلق
بطریقة ومكائن الجل 

تسییل غاز ماذى درجة 
 حرارة غلیان منخفضة 

 كرستین كاریر
 ھنرى باراد وسكي 

 

 كرستین كاریر
 ھنرى باراد وسكي 

 

 فرنسي

832 
 
 
 

952 16/5/1976 E04B  وحدة قیاس بناء وطریقة
 اقامتھا 

 
 
 

 

 جون ھاملتون ھند ریج
 

 جون ھاملتون ھند ریج
 
 
 

 

 امریكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

833 953 16/5/1976 A61M15  دكتور جي روسكاجب رایز  جھاز الستنشاق االدویة
 كولبرج 

دكتور بي كونزیل ھانز جورجین 
 بورب 

دكتور جي روسكاجب رایز 
 كولبرج 

دكتور بي كونزیل ھانز 
 جورجین بورب 

 

 الماني

834 954 16/5/1976 C07C 
A01N 

طریقة لتحضیر بنزویل 
 ثاني فنیل االثیرات –بولید 

واستخدامھا للقضاء على 
 الحشرات 

 ولھیلم سیرنبیرغ 
 ایریخ كلوك

 انجیبورغ ھامان 
 المانیا

 ولھیلم سیرنبیرغ 
 ایریخ كلوك

 انجیبورغ ھامان 
 

 الماني

835 955 16/5/1976 F16L       جھاز مد انابیب تصریف
 المیاه وبدرجة مرغوبة 

 وارنركورنیلیوس 
 

 وارنركورنیلیوس 
 

   المانیا

836 956 16/5/1976 E21B  معالجة التشققات
الموضعیة عند تجھیز 

 االبار 

 جین تشارلس بردوس 
 شرمان ادوارد فردریكسن 

 امریكا 

 جین تشارلس بردوس 
 شرمان ادوارد فردریكسن 

 

 امریكي

837 957 16/5/1976 H01P  وسائل محسنة لضبط
حركة المراوح ذات الراس 

 المتحرك 

 فرانك لیلي ونیارد 
 جیبس كراھام 

 ادوارد ھنري براتستروم 
 استرالیا

 فرانك لیلي ونیارد 
 جیبس كراھام 

 ادوارد ھنري براتستروم 
 

 استرالي

838 
 
 
 
 

958 16/5/1976 C07C 
A01N 

اثیرات ثاني الفنیل الجدیدة 
واستعمالھا كمبیدات 

 للحشرات 

 المانیا  

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

839 959 16/5/1976 E21B  جھاز شحن مشكل
الكمال االباروخاصة 

 ابار الغاز 

 جین الفیكن 
 بییر جیسنیل 

 جیرارد بوكویون 
 

 جین الفیكن 
 بییر جیسنیل 

 جیرارد بوكویون 
 

 فرنسي
 

840 962 24/5/1976 C07D  طریقة لتحضیر
احماض اسیل 

 اینوبنسیلالنیك جدیدة 

فاربوبرك ھوجست 
اكتبنكسلشافت 

فورمالزمایسترلوسیوس 
 اندبروننك 

 

فاربوبرك ھوجست 
اكتبنكسلشافت 

فورمالزمایسترلوسیوس 
 اندبروننك 

 

 الماني
 

841 963 3/6/1976 E04C      طریقة وتركیب
انشاءات النتاج 

عناصر الخرسانة 
المسلحة خاصة 
الوحدات الطولیة 

كالكمرات واالعتاب 
واالعمدة في كل 

الوحدات الرئیسیة 
المصنوعة من 

الخرسانة سابقة 
 االجھاد 

 مارسي راؤول 
 

 مارسي راؤول 
 
 
 
   

 فرنسي
 

842 964 27/6/1976 F01C      تطویر الطوربینات
المائیة ووسائل ضخ 

تتعلق بھذه 
 الطوربینات 

شركة مارتن وبوتینك دفلومنتس 
 المحدودة 

 

شركة مارتن وبوتینك 
 دفلومنتس المحدودة 

 

 نیوزیالندي

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

843 965 27/6/1976 B60C  برترجان كینت وجون ایریك  اطارات شعاعیة
 فیلبس 
 

برترجان كینت وجون 
 ایریك فیلبس

 

 انكلیزي

844 966 27/6/1976 G01D  طریقة وجھاز لقیاس
كثافة تكوینات 

 تخترقھا حفرة بئر 

  الیس 0دارون في 
 

  فرنسي  الیس 0دارون في 

845 967 27/6/1976 E04B  بنایة ذات اعضاء
ربط مرتبة عمودیا 
 لرفع القوى االفقیة 

جركین انیس وجوھانس 
جتشیل وولفرام 
 لیرووكونتركوبك 

 

جركین انیس وجوھانس 
جتشیل وولفرام 
 لیرووكونتركوبك 

 

   الماني

اجھزة وطریقة   27/6/1976  968 846
اتوماتیكیة لتطبیق 

االوعیة خاصة 
 المفقودات المغلقة 

 

 سیربیاك اكتنجیز لشافت 
 

 سیربیاك اكتنجیز لشافت 
 

 الماني

847 969  27/6/1976 C21B   طریقة اختزال غازي
 لخامات معدنیة 

 باتریك ولیام ماكي 
 

 باتریك ولیام ماكي 
 

 امریكي

848 970  27/6/1976 E04C  عنصر خاص ببنایة
مصنوعة مسبقا 
وبنایة مشیدة 

 بواسطة ھذا العنصر 

 موریس خالیا 
 

 موریس خالیا 
 

 بلجیكي

 

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة  أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

849 971  27/6/1976 C09Y  تركیب الصق یقاوم
اللھب ویحتوي على 

 السلیكات 

جاكو انطوان ایون 
 فراكوجولیت 

 فرنسا 

جاكو انطوان ایون 
 فراكوجولیت 

 

 فرنسي
 

850 972  27/6/1976 C22B4/06   جین كروبوس عملیة استرداد محفز 
 ماریفون توماس 

 فرنسا

 جین كروبوس
 ماریفون توماس 

 

 فرنسي

851 973  27/6/1976 C01B      طریقة ووسیلة لتولید
 الھایدروجین 

 سام ال- لیج 
 امریكا

            سام ال- لیج 
 

         امریكي

852 975  27/6/1976 A23D  منتوج وطریقة لصنع
معدالت غذائیة عدیمة 

النكھة مشتقة من 
 الفول السوداني 

  متشیل  ، جونیر 0جاك اج 
 امریكا 

 متشیل  ، 0جاك اج 
 جونیر 
 

 امریكي

853 976 27/6/1976 A01C  عملیة النبات النباتات
بواسطة االستنبات 
المائي او الزراعة 
بالماء یتعلق بھذه 

 العملیة 

 روبرت ستیفنر فارنورث روبرت ستیفنر فارنورث 
 

 امریكي

854 977 27/6/1976 C09K7/05  عملیة لتنظیف موائع
الحفر المائیة في 

كبریتید الھایدروجین 
في سوائل حفر مائیة 
وطریقة لمنع تأكل 
السطوح الفلزیة 

 الجھزة حفر االبار 

 ملجیم انكوربو التید ملجیم انكوربو التید 
 

 امریكي

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

855 978 27/6/1976 C13D  طریقة الستخراج
السكر من الدبس 

 (الموالس ) 

 كریستوف داالس 
 اندریق زیجري كوبا سیویك 

 یثتولد لیكاوسكي 

 كریستوف داالس 
اندریق زیجري كوبا 

 سیویك 
 یثتولد لیكاوسكي

 

 البولندي

856 979 27/6/1976 C13D  طریقة لتركیز تداور
الترشیح خاصة في 

معامل السكر وخاصة 
في ازالة السكر من 

 الموالس 
 ( الدبس )

 كریستوف داالس 
 اندریق زیجري كوبا سیویك 

 یثتولد لیكاوسكي

 كریستوف داالس 
اندریق زیجري كوبا 

 سیویك 
 یثتولد لیكاوسكي

 
 

 البولندي

857 980 27/6/1976 H02K      علق كھربائي على
 ھیكل 

  اى0بي 0ائي   اى 0بي 0ائي 
 

   

 فرنسي

858 981 1/7/1976 E04c  عناصر مقاطع للبناء
 او الدیكور 

 ھنري ھامون ھنري ھامون 
 

 فرنسي

859 983 10/7/1976 C01B  طریقة لصنع
السیالنوالت الذوابة 
في الماء والفعالة 

 بیولوجیا 

 شارل ھنري جان جویین 
 ماري كریستین سیجان 

 شارل ھنري جان جویین 
 ماري كریستین سیجان

 فرنسي

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

860 984 10/7/1976 C087  طریقة لتغلیف
الطبقات السفلى 
بیولیمر عضوي 
 معامل بالفلورین 

شركة كیمكتال فابركس 
 كوربوریشن 

شركة كیمكتال فابركس 
 كوربوریشن

 امریكي 

861 986 7/8/1976 C01B  تحسینات في اوفیما
یتعلق بانتاج اسود 

 الكاربون 

 فرنسي  روجر موربل روجر موربل 

862 987 7/8/1976 BO1F  مھوى سطحي
 للسوائل 

 سویسري  جوزیف ریجارد كالین جوزیف ریجارد كالین

863 989 7/8/1976 A23Y  طریقة الستخالص
حوامض الكربولیك 

ومركبات قلیلة السكر 
 من االنسجة النباتیة 

 كیانكا رلوسودیني 
 ماركو كانیال

 كیانكا رلوسودیني 
 ماركو كانیال

 ایطالي 

864 990 7/8/1976 E01C  السطوح –السقوف 
 المحكمة 

 فرنسي كي لیتورنو كي لیتورنو 

865 991 7/8/1976 E02D  طریقة لتشیید مصنع
 على االرض 

 تاداشي ناكافیري 
 بوشیتونادو 

 تاداشي ناكافیري 
 بوشیتونادو

 یاباني 

866 992 7/8/1976 F17C  تثبیتة للتركیب على
ضوء صنبور التفریغ 
لقنینة غاز او عضو 

 انبوبي مشابھ 

 دنماركي  اول كرشتیانن اول كرشتیانن 

 

 

 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

867 993 7/8/1976 F16H  اندفاعات سریعة
 میكانیكیة 

 امریكي  میشیل اندري بیرات میشیل اندري بیرات 
 

868 994 7/8/1976 C07C  طریقة لتحضیر
 االثیرات 

فیتو ریو فاتور كیوفانى 
 مانارابرونونوثارى 

فیتو ریو فاتور كیوفانى 
 مانارابرونونوثارى

 ایطالي 

869 995 7/8/1976 D01H  طریقة الجل غزل
وجدل الغزل على 

مكائن الغزل الطرقیة 
القفصیة ومكائن 
الجدل االلطرقیة 

 القفصیة على التوالي 

 رولف النكر 
 بیتر ثیر فلدر 
 ھارالد كایلر 

 رولف النكر 
 بیتر ثیر فلدر 
 ھارالد كایلر

 الماني

870 996 7/8/1976 E01C  قسم خاص بمسار
العربة المصنوع من 

الخرسانة ذات 
 المجھود المسبق 

 الماني  فیلیب شربك فیلیب شربك

871 998 7/8/1976 B66F  طریقة وجھاز لرفع
حمل بصورة تدریجیة 

وخاصة المحوالت 
 الثقیلة

داك فالدیمار ھنري  داك فالدیمار ھنري جوھانس 
 جوھانس

 سویدي 

872 999 7/8/1976 F16L   انبوب صرف
مموجذى غشاء 
 (غربال ) حجز 

 امریكي  افاند درینج  ستمنر ، انك افاند درینج  ستمنر ، انك 

873 1000 27/8/1976 B29C3/02  ماكنة لصناعة
عناصر مجوفة 

 بطریقة متواصلة 

فایربكیش كونتنوادى 
 المیمنتوس منوكوس 

 اى(فاسیھوسا ) 0اس

فایربكیش كونتنوادى 
 المیمنتوس منوكوس 

 اى(فاسیھوسا0اس

 اسباني

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

874 1001 7/8/1976 E04B  یقون الفلین  ببت جدید 
 ریني روبردو 

 یقون الفلین 
 ریني روبردو

 فرنسي 
 

875 1002 7/8/1976 C09K  مركبات وقائیة ذات
اطفاء ذاتي تستعمل 
 للكابنوات الكھربائیة 

ذي فلم ماستر  ذي فلم ماستر كوربوریشن 
 كوربوریشن

 امریكي

876 1003 7/8/1976 F17D  طریقة وجھاز لتحقیق
توزیع متواصل 
الوسط یمر داخل 

 انبوب 

لورینس ثیودور فان  لورینس ثیودور فان ھافتن 
 ھافتن

 ھولندي 

877 1004 11/8/1976 E04C  اعضاء انشائیة في
المباني ومباني 
تحتوي على تلك 

 االعضاء 

 فرنسي مارسي راؤول مارسي راؤول 

878 1005 11/8/1976 B26B  تحسینا ت في او
متعلقة باوعیة 
 شغرات الحالقة

شركة ولكنسن سورد  شركة ولكنسن سورد لیمتد 
 لیمتد

 بریطاني

879 1006  25/8/1976 B63B  نظام لتداول
مستودعات البضائع 
وسفینة جدیدة واداة 

 رفع 

 ایطالیا  سیرجیوبودستا سیرجیوبودستا 

880 1007  25/8/1976 E04C  بناء عمارات بتجمیع
عناصر مسبقة 

 التصنیع 

یفس جین اولیفیر دي ال الندي 
 دي كاالن 

یفس جین اولیفیر دي ال 
 الندي دي كاالن

 فرنسي

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

881 1008  25/8/1976 A01G  اسلوب ومعدات
لتكییف ھواء 

 المستنبتات والماؤى

  بییر جیابیل –جین 
 جاكوس داماكنیز 

 وبوبردینیس وبول جوردان  

  بییر جیابیل –جین 
 جاكوس داماكنیز 

وبوبردینیس وبول 
 جوردان

 فرنسي
 

882 1009  25/8/1976 C08F  عملیة لتحضیر
االثلین بمعدالت انتاج 

 عالیة 

انطونیو كا كلود یو  انطونیو كاربو نارو 
 الدیكوا الوكاندا ربو نارو

 ایطالي 

883 1010  25/8/1976 B64D   ضبط وفتح البارشوت
البا بامان التقاء 
 القنابل الجویة 

 اسباني   كلود یو الدیكوا الوكاندا 

884 1011  25/8/1976 B28B  ماكنة لتشكیل عناصر
  خرسانة –

لوھجن كلكیت ھداسوى لوجو 
 كالك فیرك اى بي 

لوھجن كلكیت ھداسوى 
 لوجو كالك فیرك اى بي

 فنلندي 

885 1013  15/9/1976 B23D  جھاز لقطع شقوق
بمنشار في االنابیب 

 البالستیكیة 

 الماني  دایتر ھوف دایتر ھوف

886 1014  15/9/1976 H01R  جھاز النارة الشوارع
والطرق والمالعب 

 والمحطات 

 فرنسي الكسندر كانیلي الكسندر كانیلي

887 1016  31/9/1976 C07C  معاملة بخار الماء
المتولد في تركیز 

 محلول البوریا المائي 

 شیكر وانیز
 تاداوشیراسو

 ھیشاش مبكاوا 

 شیكر وانیز
 تاداوشیراسو

 ھیشاش مبكاوا

 یاباني     

888 1017 31/10/1976 F24J  جھاز تبرید موحد
لعملیات التبرید 
 المتعددة المراحل

 جیوداكیمیال 
انجنیرنك انوكونستركشن كو 

 لمتد 

 جیوداكیمیال 
انجنیرنك 

 انوكونستركشن كو لمتد

 یاباني 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

889 1018 31/10/1976 F16L  طریقة لتكوین نھایات
انبوب وكذلك جھاز 

 الستعمال تلك الطریقة 

 فرنسي میشیل فروجر میشیل فروجر 
 

890 1019 31/10/1976 C08F لویس جوزیف ریكرز  محفز بلمرة اولفین 
 ستانلى جولیبوس 

 جبروم ھیرمان كربكبلر

 لویس جوزیف ریكرز 
 ستانلى جولیبوس 

 جبروم ھیرمان كربكبلر

 امریكي

891 1020 31/10/1976 A47S  وعاء قابل للحمل
لسجادة صالة قابلة 
للسحب او قطعة 
 نسیجیة اخرى 

 ایرلندي  عزوز شایب عزوز شایب

892 1021 31/10/1976 C08F  فرنسي توماس كیمب توماس كیمب  عملیة كیمیاویة 
893 1022 31/10/1976 B01Y  جھاز مكیف لتنفیذ

امتصاص مواد غازیة 
الذي یستخرج 

الحرارة مع وسیط 
 سائل 

 جیورجیو باكاني 
 اندربابونیتي 

 فرانسسكو سافیانو 

 جیورجیو باكاني 
 اندربابونیتي 

 فرانسسكو سافیانو

 ایطالي

894 1023 31/10/1976 B01Y 
C01B  

عملیة صنع كریات 
 كبریت صغیرة 

 كندي  دیفد جورج مالكولم دیفد جورج مالكولم 
 

895 1024 31/10/1976 C07C  طریقة مرنة متكاملة
النتاج االمونیا 

 والیوریا 

 ایطالي  جیورجیو یاكاني جیورجیو یاكاني 

896 1025 31/10/1976 H01R  صندوق توصیل
وتثبیت الستقبال 

 جھاز معلق 

 بییر كلیمنت 
 ریني اوبرت 

 بییر كلیمنت 
 ریني اوبرت

 فرنسي 

 
 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

897 1027 31/10/1976 E01D  طریقة الزالة تجریف
القوالب الجاھزة 
النتاج العوارض 

الكونكریتیة المسلحة 
الطولیة الخاصة ببناء 
الجسور او ما شابھ 
والقوالب الخاصة 

 بتنفیذھا 

 الماني  دبل انج فیلیب شریك دبل انج فیلیب شریك 

898 1028 31/10/1976 C04B امریكي جیمتري كوربوریشن جیمتري كوربوریشن  مالطات معدنیة 
899 1029 31/10/1976 C22B  طریقة لمعاملة مادة

مفصلة من المنیوم 
 مصھور 

الكان ریسبرج انود فلوبمنت 
 لیمتد 

الكان ریسبرج انود 
 فلوبمنت لیمتد

 بریطاني 

900 1030 31/10/1976 B23D  تحسینات تتعلق
 بمكائن قص 

 جنوب افریقیا  انترمینوا ( بروبر) لمتد انترمینوا ( بروبر) لمتد

901 1032 31/10/1976 C01B  طریقة لمعالجة
بطانات كاربونیة 
مستعملة من خلیة 
 اختزال الومنیوم 

الكان رسیرج اند 
 دفلوبمنتلیتمتد

الكان رسیرج اند 
 دفلوبمنتلیتمتد

 كندیة 

902 1033 31/10/1976 B01D  طربقة متقنة للتنقیة
بواسطة غاز االمنیوم 

الذي یحتوي على 
 الھیدروجین المكبرت 

سومیییتھ ناسیونال دي بترول 
 داكویتین 

سومیییتھ ناسیونال دي 
 بترول داكویتین

 فرنسي 

903 1034 17/10/1976 F16L  فنلندي جالو ھاباال جالو ھاباال  عنصر بناء 
 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

904 1035 17/10/1976 C02F  عملیة وجھاز لمعاملة
 میاه الشرب 

 جون جیمس دوماس 
 االن ھارتلي مولوف 

 كوردون ھووارد ریموند 
 لي وكستروم 

 جون جیمس دوماس 
 االن ھارتلي مولوف 

 كوردون ھووارد ریموند 
 لي وكستروم

 امریكیین 

905 1036 17/10/1976 C07C  طریقة لتحضیر
 احماض االمینو

فرنسیسكو سیسیر وولترم 
 ماركوني 

 فرانكوموریس 
 برونورابولي 

فرنسیسكو سیسیر 
 وولترم ماركوني 
 فرانكوموریس 
 برونورابولي

 ایطالیین 

906 1037 17/10/1976 E01B  ابنیة ذات االعضاء
 الطویلة 

 فرنسي جین میرف جین میرف 

907 1038 17/10/1976 E04H  امریكي  جولیوس رویسل جولیوس رویسل  ملجأ قابل للنقل 
908 1039  17/11/1976 C01B  طریقة لصناعة

حامض الفسفوریك 
شدید التركیز یحتوي 

على كبریتات 
الكالسیوم نصف 

ھیدرات ذات قابلیة 
 جیدة للترشیح

 تاكاسوكي اینوي ساتارو 
 تاكاجیما یوزوایتو شن ایشي 

 تاجیكا یوشیوسایكي 

 تاكاسوكي اینوي ساتارو 
تاكاجیما یوزوایتو شن 

 ایشي 
 تاجیكا یوشیوسایكي

 یابانیون 

909 1040  17/11/1976 B05B  انبوب للري ذات
 تموج اعتراضي 

 الماني  ھورسن راھن ھورسن راھن 

910 1041  17/11/1976 E01B  عضو تثبیت وارساء
وتثبیت قضیب السكك 

 الحدیدیة 

 بریطاني دیفد ولیام میلر دیفد ولیام میلر 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

911 1042  17/11/1976 A47H   براون 0 اس0ذي دي  مفصل تمدد حراري 
 كومبني 

 براون 0 اس0ذي دي 
 كومبني

 امریكي 

912 1043  17/11/1976 A57H براون 0 اس0ذي دي  مفصل تمدد حراري 
 كومباني

 براون 0 اس0ذي دي 
 كومباني

 امریكي

913 1044  17/11/1976 A47H  براون 0 اس0ذي دي  وصلة تمدد وختم 
 كومباني

 براون 0 اس0ذي دي 
 كومباني

 امریكي

914 1045  17/11/1976 F16L  استرالي  ھیومسن لیمتد ھیومسن لیمتد  وسیلة احكام لالنابیب 
915 1046  17/11/1976 F23G  طریقة وجھاز الزالة

الشوائب العضویة من 
غازات عادم وجھاز 
 لتنفیذ ھذه الطریقة 

 الماني  فونز كسافر كنیر فونز كسافر كنیر 

916 1047  17/11/1976 B26R  جھاز لقطع فتحات
على مسافات معینة 
مختارة في انابیب 

ملساء من الداخل او 
من الخارج معرجة 
عرضھا من الداخل 

اومن الخارج وانابیب 
ري تضمنة بفتحات 
 مفتوحة في االنبوبة 

 الماني  ویلھم ھیجلر ویلھم ھیجلر 

917 
 

 
 

1048  30/11/1976 G01L  طرق وجھاز
الستقصاء تكوینات 

 ارضیة 

شلمبركر اوفرسیز اس   اي 0شلمبركر اوفرسیز اس 
 اي

 بنمیة 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

918 1049  14/12/1976 B02C  جھاز لمعاملة القسم
العلوي للسطوح 
 االفقیة والمائلة 

 جیمس ار جوف 
  لیك 0جارلس دبلیو 

 جیمس ار جوف 
  لیك0جارلس دبلیو 

 امریكي

919 1050  14/12/1976 C01B  طریقة لزیادة كمیة
حامض السلفوریك 

 في الحوامض الغازیة 

كلود بالنك وكلود شامبووجي 
 دوماریة وھنري جالي 

كلود بالنك وكلود 
شامبووجي دوماریة 

 وھنري جالي

 فرنسي 

920 1052  25/12/1976 E04C  تحسینات في ماكینات
انتاج عناصر البناء 

 المصبوبة 

سوسیتھ انونیم دي ریشیرش 
 ایھ دیتید تكنیك 

سوسیتھ انونیم دي 
 ریشیرش ایھ دیتید تكنیك

 فرنسي

921 1053  29/12/1976 B29C   طریقة صناعة
متتابعة الكیاس من 

 شبكة انبوبیة 

شركة سیالنا اخوان  شركة سیالنا اخوان طورس
 طورس

 اسبانیة 

922 1054  10/1/1976 C07C  طریقة مبتكرة
لتحضیر مشتقات 

 نتروفوران 

شركة لیفالیونیز اند ستریل 
 فرماسویتك 

شركة لیفالیونیز اند 
 ستریل فرماسویتك

 فرنسي

923 1055  10/1/1977 A63H  مسكن مسبق الصنع
 سریع التركیب 

شركة سوسیتھ انویتم 
 كونستركشن میتالیك فیلود

شركة سوسیتھ انویتم 
كونستركشن میتالیك 

 فیلود

 فرنسیة 

924 1056  18/1/1977 A01N 
C07C 

صنع واستعمال 
مشتقات ترایازولیل 
اوركانوفوسفوروس 
 لمكافحة الحشرات 

 داك داوس 
 یبت بوھنر 

 داك داوس 
 یبت بوھنر

 نرویجي 
 سویسري 

925 1057  18/1/1977 A01N 
C07C 

االستیرات الجدیدة 
والغرض منھا 

 مكافحة الحشرات 
 

ارنست بویكرو جوزیف 
 درابیك

ارنست بویكرو جوزیف 
 درابیك

 جیكوسلوفاكي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

926 1058  24/2/1977 F16J  ارثراف اندرسون ارثراف اندرسون  بستن موتورافقي 
 

 امریكي 

927 1059  24/2/1977 G01H  وسیلة النتاج موجات
میكانیكیة تستخدم 

بصورة خاصة 
للھزات االرضیة 

 الخفیفة 

شركة سوسیت ناسیوتال ایلف 
  برودكسیون –اكتین 

شركة سوسیت ناسیوتال 
 –ایلف اكتین 

 برودكسیون

 فرنسي 

928 1060   24/2/1977 E21B  طریقة الستخالص
السموم الفطریة من 

 الدقیق النباتي 

 ایطالي  ماركو كاتیال ماركو كاتیال 

929 1061   15/3/1977 C09B `  جھاز لطالء االسطح
المغمورة تحت سطح 

 الماء 

 بریطاني  روسیل ادواردوین روسیل ادواردوین 
 

930 1062   15/3/1977 C04B  وحدة كونكریتیة
مضغوطة مسبقا 
باستعمال اوتار 

مضغوطة قبل تصلبھا 
وخاصة عارضة سكة 

 حدید 

 فرنسي   مارتن–جین اولیفر   مارتن –جین اولیفر 

931 
 
 
 

 
 
 

1063   15/3/1977 H01B  ناقل على شكل شریط
قابل لاللتواء یستعمل 

في الموصالت 
 الكھربائیة وملحقاتھ 

 ایطالي  ماریو شاكنباور ماریو شاكنباور 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

932 1064   15/3/1977 B60P  طریقة وجھاز للقیام
بعمل مفید باستخدام 
وزن نقل المركبات 

 السیارة 

 امریكي   لیفان0وین بي  لیفان 0وین بي 

933 1065   15/3/1977 E04C  طریقة صناعة الحجر
الصناعي من 

الجیروالرمل ذو 
الوزن النوعي 

 الخفیف 

بروفسور دكتور انج كارلھا 
 نزویشي 

 دیبل انج بیترشوبرت 

بروفسور دكتور انج 
 كارلھا نزویشي 

 دیبل انج بیترشوبرت

 الماني 
 

934 1066   15/3/1977 C07C   طریقة لتكثیف
الكربومیت في 

 تركیبات صنع الیوریا 

 امیرتوزادي
 فنسسینزو الكانا 
 اندریل بونیتي 
 جورجیو شمد 

 امیرتوزادي
 فنسسینزو الكانا 
 اندریل بونیتي 
 جورجیو شمد

 ایطالي 

935 1067   15/3/1977 E04C  تسلیح لتشیید  من
 التراب المسلح 

ھن كیوركیو باكاني ري  ھنري قیداك 
 قیداك

 فرنسي 

936 1068   15/3/1977 G21B   مفاعل دفق نصف
قطري لتركیب 

االمونیا بانتاج بخار 
ذي مستوى حراري 

 عال 

 ایطالي   كیوركیو باكاني 

937 1069   15/3/1977 C02F   جھاز الزالة ملوحة
 البحر 

 
 
 
 

 ایطالي  جیورجیو باكاني جیورجیو باكاني 
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

938 1070   15/3/1977 G01W  طریقة ومعدات
لتعیین اطالق مرفوع 

مباشر ضروري 
لدراسة 

التفجیرالزازالي 
 لطبقة التجویة 

 فارودون فالبریو 
 كاوزن ایوان 
 كرستین ایون 

 فارودون فالبریو 
 كاوزن ایوان 
 كرستین ایون

 روماني 

939 1071   15/3/1977 C02F   جھاز الزالة ملوحة
ماء البحر بتنظیم 

اوتوماتیكي 
لمستویات الماء 
 العذب والمالح 

 ایطالي  كیوركیو باكاني كیوركیو باكاني 

940 1072   15/3/1977 B60R  وحدة ادارة لممتص
 الصدمات للعربات 

 امریكي  ستاربارد0ریموند ئي   ستاربارد0ریموند ئي 
 

941 1073   19/3/1977 C08G  تحسینات في اولھا
عالقة بانتاج االسفنج 

 البولیمري 

 سویسري   جي–شركة بونیفوم اى   جي –شركة بونیفوم اى 

942 1074   19/3/1977 C10M  مواد تزییت وعملیة
 لتغلیظ سوائل عضویة 

 ایطالي  برونیلو سییوتي برونیلو سییوتي 

943 1075   19/3/1977 C04B   راتنجات ملونة
بالحرارة لتجمیع 
ارضیات خرسانة 
مسلحة مركبة 

والطریقة المتبعة 
لنصب مثل ھذه 

 االرضیات المركبة 
 

 ایطالي  ماریوسایجیناور ماریوسایجیناور 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

944 1076   19/3/1977 C04B  وسیلة نقل متصلة
وباالخص التنقالت 

 الجماعیة 

 فرنسي  دانییل میكالون دانییل میكالون 

945 1078   19/3/1977 F16L   نظام انبوبي وطریقة
تجمیع تحتوي على 
 انبوب عازل للحرارة 

 توماس ھاري سادالر 
 وروناال نیل سیرني 

 ولیم روبرت راندولف 

 توماس ھاري سادالر 
 وروناال نیل سیرني 
 ولیم روبرت راندولف

 امریكي 

946 1079   19/3/1977 B29D  جھاز تثبیت وحبك
 القضبان 

بالستیكو سمیل اس  اى  0بالستیكو سمیل اس 
 اى  0

 اسباني 

947 1080   28/3/1977 E06B   طریقة وجھاز
للحصول على سداد 
ماء مغلف في داخل 

التربة وذلك باستعمال 
 الصنبور 

 فرنسي  جاكوروجمان جاكوروجمان 

948 1081   28/3/1977 C02F   نصب اجھزة لمعالجة
المیاه بضمنھا قطع 
میكانیكیة متحركة 
باتصال مع المیاه 
 مراد معالجتھا 

 جین جانایكنر 
 جین كالود جوزیف رادر 

 جین جانایكنر 
 جین كالود جوزیف رادر

 فرنسي 

949 1082   28/3/1977 C10B  استخالص ثانوي
للنفط ولبولیمرات 

 المفیدة لذلك 

 بریطانیة  االید كولوید زلیمتد االید كولوید زلیمتد 

950 1083   28/3/1977 C10B   طریقة الزالة الكبریت
والنتروجین من 
 الزیوت البترولیة 

 امریكي  كي في بي انك كي في بي انك 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

951 1084   28/3/1977 C07C  االستبرات الجدیدة
ویتعلق بسابكلوبروین 

استیرات حامض 
الكاربوكسلیك وطرق 

انتاجھ لمكافحة 
 الحشرات 

 جوزیف درابیك
 لورنز جسیل
 فردریك كاربر
 ویلي مایصر

 

 جوزیف درابیك
 لورنز جسیل
 فردریك كاربر
 ویلي مایصر

 

 سویسري 

952 1085   28/3/1977 C07C  طریقة لصنع مركبات
ھثیروسایكلك 
المحتویة على 
مجموعة الكیل 
 سلفونیل امینو 

 الدكتور رینیھ ویدركیر 
 الدكتور ھانس بیكل 

 الدكتور رینیھ ویدركیر 
 الدكتور ھانس بیكل

 السویسریان 

953 1086   20/4/1977 A23C   طریقة لمعالجة
االلبان وبمنتجات 

االلبان المعالجة وفق 
الطریقة لتحاش تخمر 

 الالكتوز 

 سویدي  ھانس اندرسروستك ھانس اندرسروستك 

954 1088   7/5/1977 G01V  نظام وطریقة معاملة
 بیانات حبس زلزالي 

 جورج تادیوز میود سكي 
 بول ماكدونالد موركان 

 كارل ھیرتز سافیت 
 لي ادوارد 

 جورج تادیوز میود سكي 
 بول ماكدونالد موركان 

 كارل ھیرتز سافیت 
     لي ادوارد

 امریكي 

955 1089   7/5/1977 B25B  جھاز لضغط عدد من
عناصرالشد بصورة 

 متزامنة 
 
 
 

دایكروھوف اند وایرمان اى 
 جي 

دایكروھوف اند وایرمان 
 اى جي

 الماني 
 
 
 
 

 
 



رقم    ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

956 1090   7/5/1977 F16J  نمط والة لرزم علب
 بصورة متعددة 

 امریكي  الینوي نول دوركس انك   الینوي نول دوركس انك  

957 1091   7/5/1977 B12C  طریقة صب بین
مجموعتین من 

عناصر اسطوانیة 
ومتحركة تمارس 

على معدن في طریق 
 التجمد ضغطا تدریجیا 

 فرنسي ریمون بیكون جیبود ریمون بیكون جیبود 

958 1092   7/5/1977 C07B   موزع سوائل لجھاز
ذي غشاء رقیق 
 وانبوب وحزمة 

امیرتو زاردى اند فیسنیزو 
 الكانا

امیرتو زاردى اند 
 فیسنیزو الكانا

 ایطالي 

959 1093   7/5/1977 C04B  جھاز لصنع الواح
كونكریتیة مزینة 
 بنقوش سطحیة 

 یاباني  سایجي كوماكي سایجي كوماكي 

960 1094   7/5/1977 E02C  مجمع سعدانة وقفل
تركیبي لمزالج 

 االبواب 

 امریكي  البرت ري سنو البرت ري سنو 

961 1095   7/5/1977 F16B  طریقة وادخال
البراغي ومسامیر 

 ثابتة 

 0تومان اندكو جیلشافت ام 
 بي اج 

تومان اندكو جیلشافت ام 
  بي اج0

 نمساوي 
 

 
962 1096   7/5/1977 G21 C  تحسینات في مصبات

مباعدة لمجمعة وقود 
 مفاعل نووي 

 جاك دي الفوس 
 كلود فیوتریل 

 جاك دي الفوس 
 كلود فیوتریل

 فرنسي 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

963 1097   7/5/1977 E01C  قوالب محسنة
وقوالب مضادة 
ومنصات النقل 

والصواني لصنع 
الطابوق او الكتل 
 البنائیة بالتوافق 

جوسي كولھودوس  جوسي كولھودوس سانتور   
 سانتور   

 برازیلي 

964 1098   23/5/1977 E02B  تولیفات وطریقة
 لبدائل ازالة الشحم 

 امریكي   فیلر0ھرمان ه   فیلر 0ھرمان ه 

965 1100   23/5/1977 D03C  طریقة النتاج اقمشة
غیر مشغولة باالبرة 
 لھا نماذج زخرفیة 

 فلیستوفورك جي –سیكالون 
  بي ایج 0ام 

 دكتور ھبرت لوخنز 

 فلیستوفورك –سیكالون 
  بي ایج0جي ام 

 الماني

966 1101   23/5/1977 A01N  اختراع بعوامل
مكافحة االفات حسب 
المعادلة الكیمیائیة 
المفصلة مع انتاجھ 

واستخدامھ في 
 مكافحتھا 

 ارنت بریكر 
 الد سالوس بنتر 

 ارنت بریكر 
      الد سالوس بنتر

 سویسري 

967 1102   23/5/1977 C07C  انھیدریت لعوامل
الربط یحضر من 

 الجبس 

 روالن باشیالر 
 روبیر بازال 

 موریس المال 
 روبیر كویبل 

 روالن باشیالر 
 روبیر بازال 

 موریس المال 
 روبیر كویبل 

 فرنسي

968 1103   23/5/1977 A01N  مركبات فوسفوریة
عضویة جدیدة مبیدة 

 للحشرات 

 ھاوكر كریستن 
 كورت روفناخت 

 ھاوكر كریستن 
 كورت روفناخت

 سویسري 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

969 1104   6/6/1977 C07C  مشتقات جدیدة من
ن- اوكسید –ثاني 

 كینوكالین 

 قولفكانك شمدت
 فالتر باسلر 

 وارس بورخاردت     

 قولفكانك شمدت
 فالتر باسلر 

 وارس بورخاردت     

 سویسري 

970 1105   6/6/1977 C07C   استرات حامض
 بروبان 

 فیلي مایر
 جوزیف درابیك 

 سلیم فاروق
  لورنتس كزبل 
           اود كریستیانن

 فیلي مایر
 جوزیف درابیك 

 سلیم فاروق
  لورنتس كزبل 

      اود كریستیانن

 سویسري 

971 1106   6/6/1977 A46B     انبوبة لمنظف اسنان
 معجون او سائل 

شركة بریا برستتقابرك اج 
 ترینجي 

شركة بریا برستتقابرك 
 اج ترینجي

 سویسرا 

972 1107   6/6/1977 C07D  طریقة لتحضیر
طبقات اساسیة ملونة 

من متعدد اثیلین 
تبرفثاالت لشروط 

 رونتجن 

 الدكتور الواس نووال 
 كارل ھینز انجروبر 

 0بي 0اي 0في 
 فوتوكیمث ویراك 

 المانیا

 ویللي روزنك  مجراف كبیر خفاق   11/7/1977   1108 973
 رودلف اداموفسكي 

 ویللي روزنك 
 رودلف اداموفسكي

 الماني

974 1109   11/7/1977 C07D  فنیل –طریقة لتحضیر
 ن بنزویل –مستبدل 

 البولینات –
واستخدامھا كمبیدات 

 حشریة 

 ولھیلم سیرنبرج 
 ایریخ كلوك 

 انجیبروك ھامان 
 ویلھیلم ستیندیل 

 ولھیلم سیرنبرج 
 ایریخ كلوك 

 انجیبروك ھامان 
 ویلھیلم ستیندیل

 الماني 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

975 1110   11/7/1977 C07D  فنیل 1مشتقات اثیر -
- ثالث ازولیل -  2 –

االثیل واستخدامھا 
 كمبیدات للفطریات  

 ھیلت تملر 
 كارل ھینزبوش 
 ولھیلم براندیز 

  ایرنت فرو ھبیرجر –بول 
 ھانز شینیفلوج 

 ھیلت تملر 
 كارل ھینزبوش 
 ولھیلم براندیز 

 ایرنت فرو –بول 
 ھبیرجر 

 ھانز شینیفلوج

 الماني 

976 1111   11/7/1977 F24F   عناصر النشاء
 حواجز او جدارات 

 فرنسي       كرستیان دوسیل      كرستیان دوسیل 

977 1112   11/7/1977 E02D  عناصر النشاء
 الحوائط 

 فرنسي  كرستیان دوسیل كرستیان دوسیل

عملیة لتحسین قابلیة   11/7/1977   1113 978
المواد البالستیكیة 

 للطالء 

 الماني  شركة بایراكتجوز لشافت  برونو لوكاس

978 1114   11/7/1977 B28B   طریقة لتغطیة مادة
صلبة محببة 
 ومسحوقة 

دبیلو ویت دوج  ویلي ویرنر 
 اند –انداستري 

 –سترابینبارماشین 
 0 بي 0جیزكشافت ام
 ایج 

 الماني 

979 1115   11/7/1977 C07C  طریقة لتحضیر
اثیرات المستبدلة 

 ثاني –لبنزویل یورید 
الفنیل واستخدامھا 
 كمبیدات حشریة  

 ولھیلم سیرنبرج 
 جورجین شرام 

 ایریخ كلوك 
 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم ستیندیل 

 ولھیلم سیرنبرج 
 جورجین شرام 

 ایریخ كلوك 
 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم ستیندیل

 الماني 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

980 1116   11/7/1977 C07 C   2طریقة لتحضیر ، 
 4 – ثاني كلورو – 4

 –بنزویل یوریدو 
ثاني فنیل االثیرات 

واستخدامھا كمبیدات 
 حشریة 

 ولھیلم سیرنبرج 
 جورجین شرام 

 ایریخ كلوك 
 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم ستیندیل

شركة بایر 
 اكتنجیزلشاقتى 

 الماني 

981 1117   24/7/1977 C07C   مركبات خالت
صیدلة النتاج 

واستعمال ھذه الخالت 
 في مكافحة االفات 

             فیلي مایر 
       جوزیف درابیك 

       سلیم فاروق 
         لوننس كزیل 

       اود كریستیانسن 
 

             فیلي مایر 
       جوزیف درابیك 

       سلیم فاروق 
         لوننس كزیل 

       اود كریستیانسن 
 

 سویسرا 

982 1118   24/7/1977 C03C   طریقة االنماء
البلورات والجھاز 

 المتعلق بھا 

 كیث سیمون الكسندر دیفي 
 روالند مارك وبس 

كیث سیمون الكسندر 
 دیفي 

 روالند مارك وبس

 بریطاني 

983 1119   24/7/1977 B01D  طریقة انتشار المواد
بین سائلین عبر 

 اغشیة نصف ناضجة 

 سویدي        كرھارد رید كرھارد رید 

984 1120 24/7/1977 C07C  مشتق ثاني فینیل
 امین 

 جون دیسموند ھونت
 فریدریك جاولسن بیكوك 

 جون دیسموند ھونت
 فریدریك جاولسن بیكوك

 بریطاني 
 

 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

985 1122 8/8/1977 C08F   تركیبات جدیدة البادة
االعشاب وطرق 
استعمالھا في 

الزراعة وزراعة 
 البساتین

 ایفا لورینیر–سایا لورینیر 
 دكانور استیفان كیھباریت

 انزیك –دكتور انتال كیمیري 
سوزانا فولدیزي تي –یوكشن 

 زاس- كالمان زاس 

ایفا –سایا لورینیر 
 لورینیر

دكانور استیفان 
 كیھباریت

 –دكتور انتال كیمیري 
سوزانا –انزیك یوكشن 

فولدیزي تي زاس- 
 كالمان زاس

 ھنغاري 

986 1123 27/6/1979 A01B  بییر جي  الروزیردیجامغو0بییر جي دي ماكنة حقن تربة
 الروزیردیجامغو0دي

 برتغالي 

987 1124 27/6/1977 E04H  طریقة انتاج العجائن
والمون والخرسانات 

االسمتیة المتمددة 
 العالیة المقاومة 

بروفیسور ماریو  بروفیسور ماریو كولیباردي 
 كولیباردي

 ایطالي 

988 1125 21/8/1977 C07B  طریقة وجھاز
لالختزال الغازي 
 لخامات المعادن 

 باتریك ولیام ماكي 
 انریك مارتینیز فیزا 
 ویمون دي البینا 

 باتریك ولیام ماكي 
 انریك مارتینیز فیزا 

 ویمون دي البینا

 مكسیكي 
 امریكي 

989 1127 8/8/1977 G05D21 
C21B13 

طریقة وجھاز لتمدید 
نسبة االختزال 

المئویة في مفاعل 
اختزال لغرض اختزال 

 خام الحدید 

 باتریك ولیام ماكي 
 انریك مارتینیز فیزا 

 ویمون دي البینا

 باتریك ولیام ماكي 
 انریك مارتینیز فیزا 

 ویمون دي البینا

 مكسیكي 
         امریكي

990 1128 8/8/1977 B01J8/24 
C017/30 

 انكلیزي  فیسونز ، لمتد فیسونز ، لمتد طریقة لتحبب الیوریا 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

991 1129 8/8/1977 B61H     مشابك لشد السكك
ومجامیع القضبان 

والشد التي تضم مثل 
 ھذه المشابك 

 انكلیزي  باند رول لیمتد باند رول لیمتد 

992 1130 1/7/1979 G01V5  اسالیب وجھاز 
العتمادیة تسجیل 

 نیوترون 

 0شلمبر اوفرسیز اس   اى 0شلمبر اوفرسیز اس 
 اى

 بنمي 

993 1131 8/8/1977 E02D3  جھاز لتشكیل ركائز
 رطبة

فوردكولستركشن كو  فودو كونستركشن كو لیمتد 
 لیمتد

 یاباني 

994 1135 12/9/1977 G0GF7/16   نوع جدید من محریق
الكتابة العربیة 

وطرائق استعمالھا 
على جمیع وسائل 
التصفیف المعیاریة 

لطبع قصوص 
مقروءة بدون اي 

 لبس 

 مراكش  احمد االخضر غزال احمد االخضر غزال 

995 1136 12/9/1977 C25C3/16   طریقة وجھاز التعادل
الحقول المغناطیسیة 
لصفوف متجاورة في 

خالیا بالتحلیل 
الكھربائي الناري 

 المستعرضة الترتیب 

         فرنسي  المنیوم بیجیفي المنیوم بیجیفي 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

996 1137 12/9/1977 C07F5/06  عملیة لتحضیر بولي
 ان الكیل 1-

 فینوالیس 

 سالفاتور كوسیتیلو 
 الیاند رومازي 

 جیو فاني دوزي 

 سالفاتور كوسیتیلو 
 الیاند رومازي 
 جیو فاني دوزي

 ایطالیین 

997 1138 12/9/1977 C03B37  عملیة واجھزة النتاج
الیاف من مواد تتلون 
 بالحرارة مثل الزجاج 

         مارسیل لیفیكو 
        جین اى باتكیلي 
        دومنیك بالنتاود 

         مارسیل لیفیكو 
        جین اى باتكیلي 

        دومنیك بالنتاود

 فرنسي 

998 1139 12/9/1977 E02D3/08   طریقة انشاء دعائم
رملیة مدفونة تحت 

 االرض 

 یاباني  فودوكونستركشن فودوكونستركشن 

999 1140 12/9/1977 C08B   طریقة وجھاز الزالة
الحوامض القویة 
المضافة الى جھاز 

التحلیل المائي 
للزیالن واستخالص 

الزیلور والزالة 
حامض الخلیك 

ولنملیك المتكونین 
بعملیة التحلل المائي 
للزیالن من محلول 

الزیلور المائي 
المستحضر والحاوي 

 لھما  

 ھانز جورج فایفر 
 كلررین 

 فرانك انریج 

 ھانز جورج فایفر 
 كلررین 
       فرانك انریج

 سویسري 

1000 1141 12/9/1977 B01D53/18  جھاز لفصل المواد
القذرة عن الغازات 

 بواسطة سائل غسیل 

 والتر ھوسیل 
 كریكوكنكل 

 البوتوبروسبیري 

 والتر ھوسیل 
 كریكوكنكل 

 البوتوبروسبیري

 ایطالي 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1001 1142 12/9/1977 F16H19/02  امریكي  راموند ستاریارد راموند ستاریارد  وحدة لنقل الحركة 
1002 1143 12/9/1977 F24Y3/02  جھاز للتعویض عن

 الطاقة الشمسیة 
جوزیف بیتروس ماریان 

 كورجك 
جوزیف بیتروس ماریان 

 كورجك
 سویسري 

1003 1144 12/9/1977 C22B5/12   اختزال اوكسیدات
 معدن 

جوان میالد اوباتریك ولیام 
 ماك كي 

جوان میالد اوباتریك 
 ولیام ماك كي

 مكسیكي 

1004 1145 12/9/1977 C07F9/64  طریقة بتحضیر
استرات واسترامیدات 

حامض اوكسور 
بیریمید ینیل (یونو ) 

الفوسفوریك ( 
الفوسفونیك ) الجدیدة 
واستخدامھا كمبیدات 

حشریة ومبیدات 
 للعناكب 

 فرنسي ماویر 
 ھانز جوخیم ریبل 

 رولف شرودر
 انجیبورك ھارمان 
 ولفجانج بیھؤنیتر 

شركة بایراك تنجیز 
 لشافت

 الماني 

1005 1146 2/10/1977 C07C127/19 
A01N47/30  

طریقة لتحضیر 
المستبدالت الجدیدة ن 

ن-بنزیل –فنیل 
البولینات واستخدامھا 

 كمبیدات حشریة 

 ولھیلم سیرنبرج 
 ایریخ كلوك 

 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم ستیندیل

 ولھیلم سیرنبرج 
 ایریخ كلوك 

 انجیبورك ھامان 
 ولھیلم ستیندیل

 الماني 

1006 1147 8/10/1977 C01F7/30  طریقة لتحلیل حراري
لكوریر االلمنیوم 

 ھیلكزادریت 

 لوناریة ولود ولف بالبس 
 ھانز دبریز شمدت 

 كونشر شوین 
 فیلیب مارجیو 

لوناریة ولود ولف 
 بالبس 

 ھانز دبریز شمدت 
 كونشر شوین 
 فیلیب مارجیو

 الماني 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1007 1148 8/10/1977 AO1H    مجموعة منوعة من
خلطة قاسیة خریفیة 

 ربیعیة ذات نضح –
 میكروسطي 

 الباند رویوزیني 
 كارلو موسكوني 

 الباند رویوزیني 
 كارلو موسكوني

 ایطالیا 

1008 1149 8/10/1977 C01B25/222  طریقة لصنع حامض
 الفسفوریك بالسائل 

 امریكي  دیفي باور كازانك     دیفي باور كازانك 

1009 1150 8/10/1977 C04B  منشات كبریتیة
وخرسانات مصنوعة 

 منھا 

 كندي  االن اج فروم االن اج فروم 

1010 1151 8/10/1977 B60P3/42   شاصي لعربة نقل
بریة متعددة 
 االستعماالت 

 لبنان   حبیب توفیق غرغور حبیب توفیق غرغور 

1011 1152 8/10/1977 E01B9/30   مجمعات سكة سكك
 حدید وتثبیت 

     بریطاني  باندرول لیمتد  باندرول لیمتد 

1012 1153 8/10/1977 H02M7/02   المجمع التوازي
 للمقومات المتوازنة 

اوكسي میدال اندستریز 
 كوربوریشن 

اوكسي میدال اندستریز 
 كوربوریشن

     امریكي 

1013 1154 8/10/1977 C09K7  مادة وعملیة نقل
 السائل حفر

 ایزابیل ماركییت ھوبونز 
 میشیل جون بنفتس 

 ایزابیل ماركییت ھوبونز 
 میشیل جون بنفتس

     امریكي

1014 1155 8/10/1977 E01B9/68  وسائط الدخالھا
قضیب السكة 

 الحدیدیة واساسھ 

     بریطاني  باندرول لیمتد باندرول لیمتد 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1015 1156 8/10/1977 C08F4/76   طریقة لبلمرة
اولیفینان ووسیلة 

 مناسبة لھا 

ماركرینا لوربیلیني 
 والھیرنوكریكو 

ماركرینا لوربیلیني 
 والھیرنوكریكو

 ایطالي 

1016 1157 8/10/1977 E04B1/18   تحسینات خاصة
 بالمباني 

 بریطاني  زیرا بولیا ندرى جارنوى زیرا بولیا ندرى جارنوى 

1017 1158 8/10/1977 C09K3/10   عملیة النتاج رابط
بین معدن ومادة 
بولیسفاید ومواد 

 محملة علیھا 

 نرویجي  نور بوریسن نور بوریسن 

1018 1159 8/10/1977 G01V      جھاز النتاج موجات
میكانیكیة تستخدم 
خاصة في التنقیب 
الرجفي االرضي 

 الخفیف 

سوسیتي ناشنال دي بیترول 
 دي اكویتین 

سوسیتي ناشنال دي 
 بیترول دي اكویتین

 فرنسي 

طریقة لتحضیر    1160 1019
مشتقات فینوكسي 

فینیالستیك من 
 الصیغة التالیة 

 بریطاني  

1020 1161 8/10/1977 D21C   طریقة لالستخدام
االقتصادي للمواد 

الخام التي تعد 
كمخلفات مزارع 

 النخیل 

 دكتور انج سامي عزت 
 ھاینز كبسمایر 

دكتور انج سامي عزت 
 وھاینز كبسمایر

 مصري 
 الماني 

1021 
 

1162 8/10/1977 A01N  طریقة لتعقیم المابر
 الذكریة 

 بریطاني  میشیل ولیام كجیر میشیل ولیام كجیر 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1022 1163 8/10/1977 C01B25/28    فیزونز فیرال یزوز لیمتد فیزونز فیرال یزوز لیمتد  انتاج اسمدة 
 

 بریطاني 

1023 1164 8/10/1977 C25C1/12   انتاج معادن قلیلة
القیمة من خامات 

 ومركزات 

 استورالي      بیتر كیتیث ایفریت     بیتر كیتیث ایفریت 

1024 1165 8/10/1977 C07D 
A61K 

یوریا وكبریت 
الثیوریا ومركبات 

 بلوریة اساسیة 
 

 سمنت كالین اندمزینج 
 الثوریتوررینز لیمتد 

 سمنت كالین اندمزینج 
 الثوریتوررینز لیمتد

 بریطاني 

1025 1166 8/10/1977 B29C    طریقة لتحضیر
تركیبات من مواد 

بالستیكیة وقالب صب 
 لتنفیذ ھذه الطریقة

  

 نمساوي           انطوان انكر انطوان انكر 

1026 1167 8/10/1977 E04C   عنصر مصبوب
مسبقا لتشیید اشاءات 

خندقیة والعملیة 
 المتعقة بذلك 

 

       ایطالي   اى0 بي 0البینا اس   اى 0 بي 0البینا اس 

1027 1168 8/10/1977 C02F   طریقة الزالة الملوحة
 مرنة ومتعددة التمدد

  

     ایطالي   كبوركیو یاكاني كبوركیو یاكاني 
 

1028 1169 8/10/1977 A61K   طریقة صنع مركبات
 صیدالنیة 

     بریطانیة  فیزونز لیمتد فیزونز لیمتد 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان
 

 الجنسیة 

1029 1170 8/10/1977 A01B  غازالتن كھربائیة
لعزل سكك الحدید من 
االجزاء التي تثبتھا 

ومجمعات سكة سكك 
الحدید وتثبیت 

مدمجة مثل ھذه 
 العازالت 

      بریطاني  باندرول لیمتد باندرول لیمتد 

1030 1173 4/12/1977 C02FX     طریقة ونظام
للحصول على الماء 

من الجو وانتاج 
سلیكا متجمدة 

 الستعمالھ في العملیة 

 الماني  بیتر ھوسمان بیتر ھوسمان 

1031 1174 8/12/1977   A01N   تراكیب مبیدة
 لالعشاب 

    جورج ادوار دیفیز 
 دیفید ماكي فولكس 

    جورج ادوار دیفیز
 دیفید ماكي فولكس

 بریطاني 

1032 1175 8/12/1977 A01H   مجموعة منوعة من
حنطة قاسیة خریفیة 

ربیعیة ذات نضج 
 مبكر وسطي 

 الباندرو یوزیني 
 كارلوموسكوني 

 الباندرو یوزیني 
 كارلوموسكوني

 ایطالي 

1033 1178 12/2/1978  B65D      وعاء لنقل المواد
 التي یلزم ضغطھا  

 ھولندي     ولیم جان ھیرمان ولیم جان ھیرمان 

1034 1183 13/2/1979 G04B  طریقة محسنة النتاج
السیرامیك لالغراض 

 االنشائیة  

   لوكسبرجیة  شركة بوروتون ھولدنك  شركة بوروتون ھولدنك س 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1035 1184 14/2/1979 E04B   تحسینات في اوملة
عالقة في انشاء 

 االبنیة 

ھاتفورد بوت بیتنتس بي تي 
 واي لیمتد 

ھاتفورد بوت بیتنتس بي 
 تي واي لیمتد

   استرالي 

1036 1185 14/2/1979 B01F   مستحلب مجھري
یستعمل السترداد 
النفط من االتربة 

 المعدنیة الحاویة على 
ماء ذو ملوحة عالیة 
وذلك بدرجة حرارة 

 مرتفعة 

شركة سوسیتة ناشیونال الف 
 اكیتین ( برودكسیون )

شركة سوسیتة ناشیونال 
الف اكیتین ( 
 برودكسیون

 فرنسي 

1037 1186 14/2/1979 B65 D  دافیدبروس سابفرسون  وعاء تخزین وتوزیع 
 جون روجر سایفرسون 

 دافیدبروس سابفرسون 
 جون روجر سایفرسون

 امریكي 

1038 1187 14/2/1979 C21B   انتج الصلب من
 اوكسید الحدید 

شركة ھازن  شركة ھازن انكوربوریشن 
 انكوربوریشن

 امریكي 

1039 1188 14/2/1979 B02D      طریقة محسنة الزالة
الكبریت من الغازات 
المحتویة ھایدروجین 

 سولفاید 

 شركة سوسیتة 
 ناشنال دى بترولس داكویني 

 شركة سوسیتة 
ناشنال دى بترولس 

 داكویني

 فرنسي 

1040 1189 14/2/1979 B28B15  مصنع النتاج العدید
من عناصر بنائیة 

 خرسانیة 

شركة ایتالیا نا بریفایریكا 
 سیونا 

شركة ایتالیا نا 
 بریفایریكا سیونا

         ایطالي 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1041 1190 14/2/1979 E04H1/12  طریقة النشاء بنایات
الستعمالھا للسكن او 
لالغراض االجتماعیة 

والصناعیة وبناء 
مشید وفق الطریقة 

 المذكورة 

شركة سكاوت برفایر بكاني 
  ال 0 ار 0اس 

شركة سكاوت برفایر 
  ال0 ار 0بكاني اس 

         ایطالي

1042 1192 14/2/1979 C12P7/48  انتاج حامض اللیمون
من دبس التمور 

 العراقیة 

 دیفید ریشارد بیري 
 زھیر سلمان العبیدي 

 دیفید ریشارد بیري 
 زھیر سلمان العبیدي

 بریطاني 
 عراقي 

1043 1193 14/2/1979 E04B        نظام للبناء باستعمال
االطارات السابقة 

 التجھیز 

 فرنسي          بونیو اوسكار         بونیو اوسكار 

1044 1194 14/2/1979 C04B21  اسلوب لصناعة وحدة
بنائیة ویشتمل على 
معدن مفتوح المسام 

المنتفخ والمحتوي 
على مادة اسمنتیة 

والتي تجمد على االقل 
 بالماء 

 –شركة التصمیم والتحویل 
 شان لیشتینشتاین 

شركة التصمیم والتحویل 
  شان لیشتینشتاین–

 نمساوي 

1045 1195 17/2/1979 C07C87/ 50  طریقة جدیدة النتاج
حوامض الفینیل 
 استیك البدیلة 

    شركة سبیاكایكي          شركة سبیاكایكي المساھمة 
 المساھمة

 سویسري 

1046 1196 17/2/1979 C07C87/ 50  انتاج حوامض الفینیل
اسیتیك الجدیدة 

 البدیلة 
 

شركة سبیاكایكي  شركة سبیاكایكي المساھمة
 المساھمة

      سویسري

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1047 1198 21/2/1979 B01F17  تحضیر –تركیز 
النفط الماء المستحلب 

–ذو الملوحة العالیة 
الثایت في الحرارة 

 العالیة 

  باریول 0بول –جون 
 ھیزي كرانجین 

 جین فرانكفوركوستن 

  باریول 0بول –جون 
 ھیزي كرانجین 

 جین فرانكفوركوستن

     فرنسیو

1048 1199 21/2/1979 B26B21/30   تحسینات في او حالة
 عالقة باطقم الحالقة 

 نیوزیلندي  ویلكینس سورد لیمتد ویلكینس سورد لیمتد 

1049 1200 10/3/1979 C07C      امونیا –طریقة بوریا 
 متحدة 

 ایطالي           اندریا بونیتي          اندریا بونیتي 

1050 1201 10/3/1979 C07D  طریقة لتحضیر
-2-(دي-7حامض 

-فتیل 3امیتو-
 میثیل 0 3خالمیدوى

 –سیفیم – 3
 كربوكسبلیك 4

 میھا بیلج
 ماریجان ھوھنجیك 

 ناتالیجا فیتیزك 
 بیتر جیرمان 

 میھا بیلج
 ماریجان ھوھنجیك 

 ناتالیجا فیتیزك 
 بیتر جیرمان

 یوغسالفي 

1051 1202 10/3/1979 C03B     تحسینات على
صناعة الزجاج 

 المسطح 

 بریطاني  بیلكتكون بروذرز لیمتد بیلكتكون بروذرز لیمتد 

1052 1203 10/3/1979 C07C  عملیة لفصل
ھایدروكاربونات 
عالیة النقاوة ذات 
رائحة من خالئط 

 تحتویھا 
 
 
 

بي 0سنام بروكیتي اس  اى 0بي 0سنام بروكیتي اس 
 اى0

      ایطالي 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1053 1204 10/3/1979 E01B   طریقة لمد خط سكة
حدید جدید وماكنة 

لتنفیذ الطریقة 
 المذكورة 

    فرنسي  جون جاك بویز جون جاك بویز 

1054 1205 10/3/1979 C07C   طریقة النتاج یوریا
 (بولینا ) ولتنقیةالماء  

امیرنو  امیرنو زاردٮوفیزنزوالكانا 
 زاردٮوفیزنزوالكانا

     ایطالي 

1055 1206 10/3/1979  B01D     طریقة وجھاز
 للترشیق 

 امریكي  بیرى غاز بروسیرزانك بیرى غاز بروسیرزانك 

1056 1207 10/3/1979 C07F       مركبات كیماویة
مؤسسة على ترابھا 

الیدات التیتانیوم 
 وطرق تحضیرھا 

سنام بروكتیي اس بي  سنام بروكتیي اس بي اى 
 اى

 ایطالي 

1057 1208 10/3/1979 E04F  ارضیة لبنایة وخاصة
لموقف سیارات متعدد 

 الطوابق 

 سویسري  الفرید صورر الفرید صورر 

1058 1209 10/3/1979 E04C     لوحة زخرفیة ذات
جزء مركزي رغوي 

 وطریقة لصنعھا 

اركیتجورال ریسیرج 
 كوربوریشن 

اركیتجورال ریسیرج 
 كوربوریشن

 امریكي 

1059 1210 10/3/1979 E01B  كتلة كونكریتیة خاصة
لالستعمال كحاجز في 

 الطریق 

بینت اوترلة المیراند كارل 
 كونار كیدلوف 

بینت اوترلة المیراند 
 كارل كونار كیدلوف

       سویدي 

1060 1211 10/3/1979 E04C  ایان كالرك نورمان وارد  مواد سمنت مسلح
 باركنز 

ایان كالرك نورمان وارد 
 باركنز 

      بریطاني 

1061 1212 10/3/1979 A45B   امریكي  جورج بابا تیكوالو جورج بابا تیكوالو  مظلة قابلة للنفخ      
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1062 1213 10/3/1979 F29Y   لوح شمسي وطریقة
 لصنعھ 

 جین مارتن 
 فرانسوا دیروم 

 جین مارتن 
 فرانسوا دیروم

    فرنسي 

1063 1214 10/3/1979 C07C  عملیة تحضیر
النشادر والبول 

الموحدةالمستعملة 
 لتحضیر البولة 

 

 فینز ترو الكانا 
 فرانسیسكو افیال 

 فینز ترو الكانا 
 فرانسیسكو افیال

      ایطالي 

1064 1215 10/3/1979 C01B  عملیة تحضیر
حامض الفوسفوریك 

ذي تركیز عالي 
وجص كمادة ثانویة 
 ذي جودة محسنة 

 

نیسان كاكاكو كوكیو كابو 
 شیكي كیاشا 

نیسان كاكاكو كوكیو 
 كابو شیكي كیاشا

      یاباني 

1065 1216 10/3/1979 F17D       طریقة لنقل مواقع
االیدروكربون الحلوة 
 والمرة في خط انابیب 

 

 امریكي  كونتتنتال اویل كومباني كونتتنتال اویل كومباني 

1066 1217 10/3/1979 F28F  ساحبة انبوبیة ذاتیة
 الحركة 

 فرنسي  اتس تروفاى كوفین اتس تروفاى كوفین 

1067 1218 10/3/1979 C08F      عملیة التحكم
براتنجات انسیابیة مع 

 حفارتھا 

لویس جوزیف ریكرس 
 وستانلي بولیوس كاتزن 

لویس جوزیف ریكرس 
 وستانلي بولیوس كاتزن

 امریكي 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1068 1220 10/3/1979 C22B60/02  طربقةالسترجاع
الیورانیوم بطریقة 

ترطیب حامض 
 الفوسفوریك 

كومباني جینرالي دیس 
مانیرس تیوكلیارس (سوجیما 

 –اي واى بي س 0اس 
ازورت ات برودتس كیمكس 

 اى 0اس 

كومباني جینرالي دیس 
مانیرس تیوكلیارس 

اي واى 0(سوجیما اس 
 ازورت ات –بي س 

برودتس كیمكس اس 
 اى0

      فرنسي

1069 1221 10/3/1979 C07C 
B017 

طربقة لتحضیر ایثر 
ثنائي المثیل والحفاز 

 (عامل مساعد ) 

 جیوفاني مانارا 
 برونز توغاني 

 فیتوریو فاتوري 

 جیوفاني مانارا 
 برونز توغاني 

 فیتوریو فاتوري 

    ایطالي 

1070 1222 8/4/1979 F16C  مستند دلفیني قابل
للتعدیل السطوانة 

 دوارة 

 ولیام كریستیان 
 یورج جوھاني 

 ولیام كریستیان 
 یورج جوھاني

     دانماركي

1071 1223 8/4/1979  E06B     روبرت سي كوملنج  ستارة نافذة 
 جیرالد دبلیو میلر 

 روبرت سي كوملنج 
 جیرالد دبلیو میلر

 امریكي 

1072 1224 8/4/1979 F16B  اعضاء برغي مسنن
 وصنعھا 

 ارنست جونسن 
 جون لیسلي ھول 

 ارنست جونسن 
 جون لیسلي ھول

     بریطاني

1073 1225 8/4/1979 C07C 
A01N  

طریقة 
لتحضیرمشتقات 
جدیدة لفینوكس 

بنزیلوكس كربونیل 
مستبدلة واستعمالھا 

كمبردات 
حشریةومبیدات 

 للعناكب 
 
 

 رینر الواس فوخس 
 اكجیبورك ھامان 
 وولفكانك بھوینز 
 بیرنھارد ھومیر 
 ولھیلم ستیندل 

 رینر الواس فوخس 
 اكجیبورك ھامان 
 وولفكانك بھوینز 
 بیرنھارد ھومیر 

 ولھیلم ستیندل

 الماني 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1074 1226 8/4/1979 C08F  مركبات كیمیاویة
مؤسسة على ترابھا 

 الیدات الفیانیوم 

 0شركة سنام بروكیتي اس 
  اى 0بي 

شركة سنام بروكیتي اس 
  اى0 بي 0

    ایطالي

1075 1227 8/4/1979 F24Y  تحویل الطاقة
الشمسیة الى طاقة 

 كھربائیة 

 0شركة سنام بروكیتي اس 
  اى0بي 

شركة سنام بروكیتي اس 
  اى0 بي 0

 ایطالي 

1076 1228 8/4/1979 D04H  سمث اندنیفیو ریسیرج  سمث اندنیفیو ریسیرج لمتد  الیاف بولیمریة
 لمتد

    ایطالي 

1077 1229 8/4/1979 H02K  تحسینات تتعلق
 بمحول كھربائي 

یور كشایرسویجیكیر اند 
 انجنیرنك كومباني لیمتد 

یور كشایرسویجیكیر اند 
 انجنیرنك كومباني لیمتد

   بریطاني 

1078 1230 8/4/1979 H02K  تحسینات تتعلق
 بمحول كھربائي 

یور كشایرسویجیكیر اند 
 انجنیرنك كومباني لیمتد 

یور كشایرسویجیكیر اند 
 انجنیرنك كومباني لیمتد

   بریطاني 

1079 1231 26/4/1979 G03C     عملیة فوتغرافیة
النتاج صور ذات 

 تباین زائد 

 الماني  كارل ھینتر لوھن كارل ھینتر لوھن 

1080 1232 29/4/1979 C06B  طریقة النتاج
 متفجرات بادئة لمفجر 

 بریطاني   جورج بایرن كارتر جورج بایرن كارتر 

1081 1233 29/4/1979  C02F      جھاز الزالة ملوحة
 ماء البحر 

 0 بي 0سنام بروكیتي اس 
 اى 

 بي 0سنام بروكیتي اس 
  اى0

    ایطالي 

1082 1234 19/5/1979 E01B  طریقة لوضع
رصدعند انشاء 
الخطوط (الحدید 

 واالالت لتنفیذھا ) 

       فرنسي   جون جاك بویر جون جاك بویر 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1083 1235 19/5/1979 C03B  الطریقة والتھیئة
لصنع االلیاف من 
 مواد قابلة للتمدد

 مارسیل لیفیكو 
 جین اى بانتنتلي 

 دوفیك بالنتارد

 مارسیل لیفیكو 
 جین اى بانتنتلي 

 دوفیك بالنتارد

      فرنسي

1084 1236 19/5/1979 C03B  عملیة واجھزة الیاف
من مواد ملدن 

 بالحرارة 
 

 مارسیل لیفیلكو 
 جین اى- بایتكلي
 دومینك بالنتارد 

 مارسیل لیفیلكو 
 جین اى- بایتكلي
 دومینك بالنتارد

      فرنسي  

1085 1237 19/5/1979 B01Y  عملیة الستخالص
الماء من الھواء 

الجوي وجھاز الجراء 
 العملیة 

 

الدكتور وولف كانك  الدكتور وولف كانك بوالنك 
 بوالنك

    الماني 

1086 1238 19/5/1979 C21B  فرن قائم وطریقة
لتفریغ منتوج من 

 فرن قائم 
 

 ساتورومیاسینا 
 ماسا ھیكوتایتكوجي 
 كاتریوشي كوبایاشي 

       یاباني  نیبون ستیل كوربوریشن 

1087 1239 19/5/1979 E02D      اساس مجفف
لمجموعة ركائز 

وطریقة لبناء اساس 
بواسطة نفس 

 االسلوب 
 

 یاباني  كنكو اسایا     كنكو اسایا 

1088 1240 19/5/1979 G01R  تجھیز لتعییر وترقیم
االت قیاس االستھالك 

 الكھربائي 

 میكلوس كجیس 
 میكلوس بسي 
 كابور سنمین 

الیكترونیكس 
میروكیزولكیسز ولیكیك 

 كیارا

 ھنكاریا 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1089 1241 19/5/1979 E04C      تجھیز مباني جاھزة
تتكون من بانوھین 
مرصوصین ظھرا 
 لظھر وبینھما فراغ 

 فرنسي  السید داترزولي السید داترزولي 

1090 1242 3/6/1979 E04C  طریقة النتاج تركیبة
حائط ذات وصالت 

 متشابكة 
 

 الماني  كریمھالیدشلومان كریمھالیدشلومان

1091 1244 26/6/1979 E04C  عناصر مسكن 
 

 فنلندي  مارتي كاركاتین مارتي كاركاتین 

1092 1245 27/6/1979 F16L كالب لمسك االنابیب 
 

 امریكي  شارلي مورس شارلي مورس 

1093 1246 31/7/1979 C02F  معاملة السوائل 
 

 بریطاني   سي المحدودة0 او 0بي  سي المحدودة 0 او 0بي

1094 1247 31/7/1979 C22B  طریقة الحصول على
اوكسید االلمنیوم 
النقي بتاثیرھجوم 

الحامض عاى 
المعادن المختویة 
االلمنیوم وعناصر 

 اخرى 
 

   فرنسي  الین ادجیمان الین ادجیمان 

1095 1248 30/7/1979 H01R  موصل بین خالیا
 البطاریات الكھربائیة 

سوسیدادا سبانوال دیل 
 اس 0اكیوموالد ورثیودوراس

سوسیدادا سبانوال دیل 
اكیوموالد 
 اس0ورثیودوراس

 

 اسباني 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1096 1249 31/7/1979 E04C  اداة وصل لعناصر
ھیكلیة طویلة التشعب 

في الخرسانة 
المسلحة وھیكلیشمل 
على عناصر ھیكلیة 
موصولة بمثل ھذه 

 االدوات 

سوسیتي انونیم دور 
 یشیرشاتا دوتوت تكتیك 

سوسیتي انونیم دور 
 یشیرشاتا دوتوت تكتیك

 فرنسي

1097 1250 31/7/1979 B01D   اداة لمصفات وعملیة
تحضیرھا طریقة 
 وجھاز التصفیة 

 اكیو ناكامورا 
 ھیرمي ایسیزوكا 

 اكیو ناكامورا 
 ھیرمي ایسیزوكا

 یاباني 

1098 1251 31/7/1979 C04B  جھاز النتاج مواد
 عازلة للحرارة 

 بي 0ام 0امینكس جي  اج 0 بي 0ام 0امینكس جي 
 اج0

 سویسري 

1099 1252 31/7/1979 C12M  طریقة وجھاز الجراء
 تخمر 

 امریكي  فیلیس بترولیوم كومباني فیلیس بترولیوم كومباني 

1100 1256 31/12/1979 E04B  طریقة لتشیید ھیاكل
 ابنیة شبیھھ بالقبة 

بیني شیلز نیو سوستمز  بیني شیلز نیو سوستمز لیمتد 
 لیمتد

 ایسلندي

1101 1257 12/12/1979 C05B13/02   عملیة ومعدات لحام
الفوسفات ذو درجة 

 احتراق عالیة 

 فرنسي  كیل بكوك–فایفس   كیل بكوك –فایفس 

1102 1258 12/12/1979 B41J   الة كاتبة للغات التي
تكتب من الیمین الى 

 الیسار 

ترایامف ویرك نورنیرك اى 
 جي 

ترایامف ویرك نورنیرك 
 اى جي

 الماني 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1103 1259 13/12/1979 G09F  طریقة جدیدة لتصمیم
الحروف المعدة 

للتصنیع للحلول محل 
 الخط الیدوي 

 

 0 ار0 اى0لیترا ارابیكا اس
 ال 

 0 اى0لیترا ارابیكا اس
  ال0ار

 لبناني 

1104 1261 23/3/1980 B22F   طریقة لعمل ادوات
 متاھیة الصالبة 

 فالنیتین نیكوالفیج 
 ایجورافانو فیتشربیلیك 

 دولوریس كایموفنا برونشتین 
 افان فید وروفتیكسنوفسكي 

نیكاھیمیان فینا نوفتتش 
 تسیین 

 فالنیتین نیكوالفیج 
 ایجورافانو فیتشربیلیك 

دولوریس كایموفنا 
 برونشتین 
افان فید 

 وروفتیكسنوفسكي 
نیكاھیمیان فینا نوفتتش 

 تسیین

 سوفیتي 

1105 1263 1/4/1980 F16 L  ھاینزیك اولناتر  انبوب متغضن 
 

 الماني  ھاینزیك اولناتر

1106 1264 1/4/1980 A21C   الطریقة وااللة
 لصناعة معجون ناعم 

 

فیرنیكا نارونكشنتلتد سنري 
 اكتتكیلشافت 

فیرنیكا نارونكشنتلتد 
 سنري اكتتكیلشافت

 نمساوي 

1107 1269 8/4/1980 A01C  جھاز للزراعة 
 

 امریكي  الینویس تول وركس انك الینویس تول وركس انك 

1108 1270 8/4/1980 E04C   وسسیلة لتجمیع
وربط اجزاء 

 االنشاءات الصناعیة 
 

 فرنسي  جیور جیس ایمایل جیور جیس ایمایل 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1109 1271 8/4/1980 E21B    طریقة لترشیح
تجاویف تحت االرض 

وخاصة بترسبات 
 الملح 

كیموكوب اوسرود یك 
 –بادوكزو 

روزووجوٮكورنیكتو 
 اموروكوكیمیكزنیك 

كیموكوب اوسرود یك 
 –بادوكزو 

روزووجوٮكورنیكتو 
 اموروكوكیمیكزنیك

 بولوني 

1110 1272 8/4/1980 A01N  تركیب مبید حشوي
للتطبیق ولالستخدام 

 باقل حجم ممكن 

 الماني  ھوكست اكتنكسلشافت ھوكست اكتنكسلشافت 

1111 1273 8/4/1980 G07F    وحدة سائدة لعلب
المواد الغذائیة 

الموجودة في موزع 
اوتوماتیكي 
 للمشروبات 

 امریكي  فاونتین اند ستریزانك فاونتین اند ستریزانك 

1112 1274 8/4/1980 B0F   معالجة الماء 
 

    بریطاني  كینیت سینیسل سمیث كینیت سینیسل سمیث

1113 1275 8/4/1980 C07D ) 1طریقة الصنع (
) 2ایدروكسي (

 بیریدونات 
 

 الماني  ھوجست اكتینكسلشافت ھوجست اكتینكسلشافت 

1114 1276 12/4/1980 B01D  عملیة لفصل الخالیا
التناسلیة ذات قابلیة 
 لحركة مرغوب فیھا 

 

     الماني  شیرنك اكتینكز لشافت شیرنك اكتینكز لشافت 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1115 1277 12/4/1980 A01N  مركبات مبیدات
 االعشاب الضارة 

كومباني كاكاكو كوجیو 
 كابوشیكي كیاشا 

كومباني كاكاكو كوجیو 
 كابوشیكي كیاشا

        یاباني 

1116 1278 12/4/1980 C04B7/35  مركب من مسحوق
اسمنتي مانع للماء 

 واستعماالتھ 

 ریشارد كراسنریوسكي 
 جان جالویس امیجو 

 ریشارد كراسنریوسكي 
 جان جالویس امیجو

 فرنسي 

1117 1279 15/4/1980 C04B  مادة خفیفة الوزن
حاویة على سمنت 

بورتالند وكلس ورمل 
 وعامل تخاخل ھوائي 

سینتردى ایتیدي ایت دى 
 ویسیرجي 

 سترجاكس سوربیك 
 شوایت دولومیس دوبولونیس 

سینتردى ایتیدي ایت دى 
 ویسیرجي 

 سترجاكس سوربیك 
شوایت دولومیس 

 دوبولونیس

 فرنسي 
 سویسري 
 فرنسي 

1118 1280 8/4/1980   C02F   جھاز لتحلیة ماء
البحر بواسطة حفظ 

 البخار 

 الماني  وولفكانك بوالنك وولفكانك بوالنك 

1119 1281 8/4/1980   C07C   عملیة تحضیر
حوامض 

داٮكاروكسالیك 
 االرومائیة 

        بلجیكي   اى–البوفینا اس   اى –البوفینا اس 

1120 1282 25/5/1980 C07F7/18  التراكیب المنظمة
لنمو النبات وتعیین 
 وطریقة تحضیرھا 

      سویسري  شركة اكریبات المساھمة شركة اكریبات المساھمة 

1121 1283 17/5/1980 C04B   طریقة لصناعة
ارصفة مسامیة نفاذة 

للماء وغیر قابلة 
للتاثر بالصقیع من 

 الطین 

   

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1122 1283 17/5/1980 C04B   طریقة لصناعة
ارصفة مسامیة نفاذة 

للماء وغیر قابلة 
للتاثر بالصقیع من 
الطین النضیح یمكن 

استعمالھا كطبقة 
ارضیة خارجیة 

واالرصفة المصنوعة 
 منھا بھذه الطریقة  

       فرنسي  میشیل راینس میشیل راینس 

1123 1285 25/6/1980 E21B      ادخال تحسینات في
التحریك الھیدرولیك 

للحركة البدیلة لالذرع 
العالقة لماكنة 
 استخراج النفط 

 اسبانیا  بیدرو روكیت جوردا بیدرو روكیت جوردا 

1124 1291 20/11/1980 B05D   طریقة لتبطین ممر
مائي او خزان ورقیقة 
 مالئمة لھذا الغرض  

 بیوتیل بروداكتیس لیمتد 
 اودي دبلیو

 بیوتیل بروداكتیس لیمتد 
 اودي دبلیو

 انكلترا 

1125 1294 20/11/1980 C04B31/00  تحسینات وبخصوص
تحویل فضالت 

السولئل الخطرة الى 
 ھیئة صلبة 

 انكلترا  لیغ انتریست لیمتد لیغ انتریست لیمتد 

1126 1295 20/11/1980 E21B   تحسینات في او
 تتعلق بطحن الكبریت 

        انكلترا   زاكیویكز0بوھدان ام   زاكیویكز 0بوھدان ام 

1127 1297 28/11/1980 B01D   بوركان انترناشنال  روكر اولیك  مجرى ارضي
 المحدودة 

         ارلندا 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1128 1304 28/5/1981 A61K  ذي ویلكم فاوندیشن  ذي ویلكم فاوندیشن لیمتد  تركیبات بیطریة
 لیمتد

 انكلترا 

1129 1305 22/4/1982 C07C     
B01J     

عملیة لتحضیر 
 اولیفینات ثالثیة 

جیوفاني مانارا فیتوریو 
فاتوري ماركونا راماشو 

 وبرونونوتارى

شركة السنام بروكیتي 
  بي اى 0اس 

 ایطالیا 

1130 1306 28/5/1982 E21B43/02  اسلوب لسحب ماء
خالي من الرمل من 

االبار المحفورة 
 وجھاز لتنقیذ ذلك 

–ثایین بالستیك انكركي  جي –ثایین بالستیك انكركي 
 جي

 الماني 

1131 1307 28/5/1981 C07C  شركة بجھام كروب  شركة بجھام كروب لیمتد  مشتقات نفتالین
 لیمتد

 انكلترا 

1132 1308 20/6/1981 C07C   مركبات
 الھایدرواروماتیكیة 

شركة سبیاكایكي  شركة سبیاكایكي المساھمة 
 المساھمة

 سویسري 

1133 1309 5/1/1981 B21B47/04  طریقة وجھاز لقیاس
عمق الھ داخل ثقب 

 بواسطة سلك 

 جیرارد سیجرال 
 جین ارفیكتي 

 جین كوربكنارد 
 جین فارى لورى 

 

 جیرارد سیجرال 
 جین ارفیكتي 

 جین كوربكنارد 
 جین فارى لورى

 فرنسي 

1134 1310 20/6/1981 C06C5  فتیل فیوز لزیادة
الموجات االمامیة 
للضغط الغازي 

 الشعال مواد االنفجار 
 
 
 

 سویدي  نیترونوبیل اى بي نیترونوبیل اى بي 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1135 1313 29/8/1981 B21C   الة لتمدید االشباك
 المعدنیة 

      سویسري  اى0اكسبلوسیف اس  اى 0اكسبلوسیف اس 

1136 1314 29/8/1981 E04B    خرسانة ذات خالیا
 بمادة رابطة 

 فرنسي       روبیرت كوبیل      روبیرت كوبیل 

1137 1315 29/8/1981 E21B   انكلترا   زاكیویكز0بوھدان ام   زاكیویكز 0بوھدان ام  طحن الكبریت 
1138 1316 29/8/1981 H02M      محولة ثالثیة الطور

لتزوید المقومات 
 الشبھ موصلة بالطاقة 

 فالدمییر فاسیلیفرج باظوف 
 اودیمیال میخایلوفننا بسترییفا 

میخائیل ارونوفیش 
 روكاتسكین 

فالدمییر فاسیلیفرج 
 باظوف 

اودیمیال میخایلوفننا 
 بسترییفا 

میخائیل ارونوفیش 
 روكاتسكین

 االتحاد السوفیتي 

1139 1317 25/8/1981 C07C31/14  مشتقات بنزھیدرول
الفا مستبدلة وعملیة 

 تحضیرھا 

ریشتر جیدون فیجیزتي 
 جیارارتي 

ریشتر جیدون فیجیزتي 
 جیارارتي

 ھنغاریا 

1140 1318 29/8/1981 C07D9914   انكلترا  بیجھام كروب لیمتد بیجھام كروب لیمتد  البنسلینات 
1141 1319 29/8/1981 F16J15/02  سوسیتي انونیم دیت لي  وصلة ماسكة مركبة

 جوافرانسي 
سوسیتي انونیم دیت لي 

 جوافرانسي
 فرنسا 

1142 1320 29/8/1981 F16L    تركیبة تسرب
لالنابیب وخاصة في 

 وسائل الري 

 بیروموال س
 كاریلولیونسیتي 

 بیروموال س
 كاریلولیونسیتي

 ایطالي 

1143 1321 26/8/1981 G0V1/318   طریقة وجھاز
الستقصاء خواص 

 تكونات ارضیة 

 امریكي  شلمبركرلیمتد شلمبركرلیمتد 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1144 1322 29/8/1981 F16L   اسباني  نوریا كانیتروا سینس نوریا كانیتروا سینس  وصلة انابیب        
1145 1324 21/11/1981 C25C   طریقة النتاج

الرصاص من المعدن 
 الخام والمركزات 

 

ویكستیك میتا لورجیكال  بیتركینث ارفریت 
 بي تي راي لیمتد 

 

1146 1325 21/11/1981 B28D1/22  وسائل للرفع
والتقطیع المجمع 

لالجسام المتصلبة 
الكونكریتیة ذو 

 تجاویف 
 

سیبوریكس فرانسي اس اى 
 ار ال 

سیبوریكس فرانسي اس 
 اى ار ال

 فرنسي 

1147 1326 21/11/1981 E62D61 
B60B15 

E02F3/78 

الة مزودة بدوالب 
 جاذب ذي اسنان 

 فرنسي    جیل بیلسي جیل بیلسي 

1148 1327 21/11/1981 B29D27/08  طریقة للتخلص من
كثافة طبقة القعر 
لرغوة البوریثین 

 المتعدد 
 

         اسباني  رومان بارا لواسیز رومان بارا لواسیز 

1149 1328 28/11/1981 G01N35 /16 
C07G7/00 

تحسین طریقة 
المناعة ضد مشابھات 

 االنزیمات 
 

 بي 0فارمایتالیا كارلواریا اس
 اى 

فارمایتالیا كارلواریا 
  بي اى0اس

         ایطالي 

 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1150 1329 28/11/1981 H01R  طریقة سیطرة
المحول على مفتاح 

الحمولة وجھاز 
 تنفیذھا 

الكسندر اسحاق كوفش 
 یودوفسكي 

ستاني استالفسیرجیفش 
 بودوسكین 

 اودولف ماكسوفش رفكین 
 الكسي الكسیفشساكوفش 
 الكسندر ایفانوفش اوتكین 

 یالوف لفوفش فشلر 

الكسندر اسحاق كوفش 
 یودوفسكي 

ستاني استالفسیرجیفش 
 بودوسكین 

اودولف ماكسوفش 
 رفكین 

 الكسي الكسیفشساكوفش 
الكسندر ایفانوفش 

 اوتكین 
 یالوف لفوفش فشلر

 

1151 1330 28/11/1981 C07D   یتعلق بامیدات
حامض السلفامویل 

 بنزویل 

شركة سیبا كایكي  شركة سیبا كایكي المساھمة 
 المساھمة

 سویسرا 

1152 1331 28/11/1981 C07C  1كبریتیدات ن ن-
-1حامض ا-–ثنائي 
تیو انیل –الكیل 

ایسینون شیل 
 كرباسیك 

شركة سیبا كایكي  شركة سیبا كایكي المساھمة
 المساھمة

 سویسرا

1153 1332 29/4/1982 B29D23/18  طریقة النتاج ماسورة
مزدوجة الجدارین 

البالستیك ذات جدار 
خارجي متموج في 
االتجاه المستعرض 
 وجدار داخلي املس 

 المانیا  ویلھام ھیجلر ویلھام ھیجلر 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1154 1334 28/11/1981 A61G  سدادة محمولة على
 حلمة رضاعة 

       فرنسي  لولایر اس اى لولایر اس اى 

1155 1335 28/11/1981 H02G1/14  سكة ذاتیة لالستعمال
في سحباالسالك 

 المعدنیة 

 ایطالي  انیوسینتي ریجانتي انیوسینتي ریجانتي 

1156 1336 28/11/1981 B01D3/10  اسطوانة تقطیر
بغطاء اوبارتداد  

 جانبي سیما للتقطیر 

 زیكیتوبیالیكي 
 ھزیل ناكیل 

 كازیییرز سورمویس 
 انانووریتكو 

 جیرزي ماجویسكي 

 زیكیتوبیالیكي 
 ھزیل ناكیل 

 كازیییرز سورمویس 
 انانووریتكو 

 جیرزي ماجویسكي

 بولندي 

1157 1337 28/11/1981 C12Q     طریقة اختبار
موضوع المناعة 
والمكونات الفعالة 

فیما یتعلق باستعمال 
العقاقیر والكیمیاء 
الحیویة في السائل 

 الحیوي 

 امریكي  الدكتور جارلس مارتر الدكتور جارلس مارتر

1158 1338 28/11/1981 A01N     مركبات بیریدین
 مبیدة لالعشاب 

 بریطاني  دافیركارت رایت دافیركارت رایت

1159 1340 51/12/1981 D16/ 53  طریقة مختارة
المتصاص سلفات 

الھیدروجین بواسطة 
 الكبریت المذاب 

 كلورد ننك 
  یفیز شینارد –جین 

 الیفییر الیفییا 

 كلورد ننك 
  یفیز شینارد –جین 

 الیفییر الیفییا

 فرنسا 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1160 1341 15/12/1981 C07C  طریقة النتاج
 البنزونتریل

رافیر كازان كولي اوكلس 
 رزایلیف

 سولتان دزھافیتین كیاكتیف 
زیمیفیر اجیوسیف كزدفیجبر 

 اموفا
فیكتور ایفجوفكسسیتین 
 باكیویولیثابیرفومایسكایا 

رافیر كازان كولي 
 اوكلس رزایلیف

سولتان دزھافیتین 
 كیاكتیف 

زیمیفیر اجیوسیف 
 كزدفیجبر اموفا

فیكتور ایفجوفكسسیتین 
 باكیویولیثابیرفومایسكایا

 االتحاد السوفیتي 

1161 1342 15/8/1981 H02Y     محوالت ذات ثالثة
 اطوار 

 فالدمییر فاسیلیفج بافلوف 
 لبود میالمیخائیلوفنا بیستریفا 
 میكائیل ارونوفتش روجاتسین 

فالدمییر فاسیلیفج 
 بافلوف 

لبود میالمیخائیلوفنا 
 بیستریفا 

میكائیل ارونوفتش 
 روجاتسین

 االتحاد السوفیتي 

1162 1343 15/8/1981 H02Y  محول ذى ثالثة
اطوار لتغذیة مقومات 

 موصلة 

 یاكوف لفوفیجفیشلر 
 فالدمییر فاسیلیفتین بافلوف 

 لجبود میالسیكافنغا
 فالدیمیرستییانوفیتس

 یاكوف لفوفیجفیشلر 
فالدمییر فاسیلیفتین 

 بافلوف 
 لجبود میالسیكافنغا

 فالدیمیرستییانوفیتس

 االتحاد السوفیتي

1163 1344 15/8/1981 E04H     طریقة وجھاز لعمل
حفر في االرض 

بصورة خاصة لوضع 
اعمدة اواوتاد او 

 ماشابھھا 

 سوسیتھ انونیوم دى ربشرش
 ایھ ایتود تكتیك  

سوسیتھ انونیوم دى 
 ربشرش ایھ ایتود تكتیك  

 فرنسا 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1164 1346 15/8/1981 C07C49/84 4 2 –-(سیثوكسي -
-2نافثیل ) بیوتان -

 ون

 كارل جون روز 
 انتوني ولیم الك

شركة بجھام كروب 
 لیمتد 

        انكلترا 

1164 1347 15/8/1981 C07D 498/04 
A61K31/545  

طریقة لتحضیر 
 مضادات حیویة 

 مارتن كولي 
 توماستریفور 

 كریستوفرریدنك 

شركة بجھام كروب 
 لیمتد

 انكلترا 

1165 1349 22/12/1981 C07C  سلیكات االلمنیوم
المعدلة واستعماالتھا 

 كمادة محفزة 

 ,ماركوتاراماسو 
 اوفیوفورالني 
 جیوفاني مانارا 
 برونوتوتاري 

 ایطالیا  سنام بروكیتي 

1166 1350 28/12/1981 B63J     طریقة لتزوید
المناطق الشحیحة 

المیاه بالمیاه 
وتجھیزات النجاز ھذه 

 الطریقة 

 ھانز الریش كالین 
 فرید یشتراسة 

 ھانز الریش كالین 
 فرید یشتراسة

 المانیا الغربیة 

1167 1351 28/12/1981 D3F3/04   رباط بین عناصر
 الكونكریت 

 لورٮتوباال 
 اوف الكرنتي 

 لورٮتوباال 
 اوف الكرنتي

 فنلندا 

1168 1353 30/12/1981 D07B3  الة جدول اسالك
 عالیة  السرعة 

 امریكي شركة ساوتوایر روجري شورینر 

1169 1354 30/12/1981 B01D    
C01B    

طریقة مختارة 
الستخراج حامض 

الكبریتیك من الخلیط 
الغازي المحتوي على 
 ثاني اوكسید الكاربون 

 
 

سي بالنك اج جالي وجي 
 الكیو

شركة سوسیتھ ناسیونال 
 الف اكتین 

 برودكسیون المساھمة 

 فرنسا 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1170 1355 16/1/1982 A62C7  وترجیل انترناشنال بیتي  وترجیل انترناشنال بیتي لمتد  جھاز مكافحة الحریق
 لمتد

      استرالیا 

1171 1357 5/1/1982 C22B60/02  استخالص قیم
الیورانیوم من حامض 
 الفسفوریك المائي  

 دافید ماركھام 
      لي فیشر روبنسون

 دافید ماركھام 
 لي فیشر روبنسون

 انكلترا 

1172 1359 5/1/1982 A61K31/05   امبریال كیمیكال اندرستریس  مواد صیدالنیة
 لیمتد 

 كیمیكال ھاوس سیینك 

امبریال كیمیكال 
 اندرستریس لیمتد 

 كیمیكال ھاوس سیینك

 انكلیزي 

1173 1360 5/1/1982 F25D3/10  جھاز وطریقة لتجسید
دفقة من الماء لتكوین 

سداد الثلج في قسم 
من خط انابیب نقل 

 كبیرالقطر 

 امریكي بیریل دى ریستر بیریل دى ریستر 

1174 1361 10/1/1982 C09J3/30  
C08L95 

تركیبات تتضمن 
مستحلب الكبریت 
كعوامل لربط في 
 تركیبات الرصف 

 كندي  فرانك ارنست بردنك فرانك ارنست بردنك 

1175 1362 10/1/1982 A619/20  طریقة لتحضیر
 الحبوب 

 الن جون تورود
 دافید ھاردن 
 جون سبینس 

شركة ولكم فاوندیشن 
 لیمتد 

 انكلیزي 

1176 1363 10/2/1982 D07B3/04  ماكنة سریعة لجدول
 وانتاج الكابالت 

 روجري شوینر 
 كارلتون جي اى 

ناشنال ساوث وایو 
 المنیوم كومباني 

 امریكي 

1177 1364 10/2/1982 C03B  انتاج الواح زجاجیة
ذات اشكال منحنیة 

 حسب الطلب 
 

تربیلیكس سیفیتي كالس 
كومباني لمتد ،تربیلیكس 

 ھاوس ،ایكرسال رود 

تربیلیكس سیفیتي كالس 
كومباني لمتد ،تربیلیكس 

 ھاوس ،ایكرسال رود

 انكلیزي 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1178 1365 10/2/1982 C07C11/10  مشتقات بنتان حلقي
 جدیدة 

امبریال كیكل اند ستریز 
 لیمتد ،امبریال كیكل ھاوس 

 لي بانك 

امبریال كیكل اند ستریز 
 لیمتد

       بریطاني 

1179 1367 15/2/1982 B05D5/12  طریقة تحضیر اقطاب
 كھربائیة غیر متحللة 

شانجیروساتیو ،كازوھیدي 
اوي ، ماكوتو كوبایاشي 

 ،اكیو ناكامورا 

تي دي ك الكترونبكس 
 كولیمتد 

 یاباني 

1180 1368 15/2/1982 G08B1/08 
B60R25/00 
E06B5/10 

سوسیتي انونم  جاك دري وبول ییبركانوبیو  طریقة وجھاز لالمان 
 میتافیكس 

سوستي انونم 
 تریفیلونیون 

 فرنسي 

1181 1369 15/2/1982 B01J21/06  مادة بلوریة مسامیة
اصطناعیة مكونة من 

اكسیدات السیلیكون 
 طریقة –والتیتانیوم 
لتحضیرھا 

 واستعماالتھا 

 ام تارامسو 
 جي بیریكو 
 بي نوتاري 

شركة سنام بوكیتي اس 
 اى 0بي 

 ایطالي 

1182 1370 15/2/1982 B32B31/00 
B28B1/16 

عناصر بناء مركبة 
 من االنھیدریت 

  روبیرت كوبیل روبیرت كوبیل 

1183 1371 15/4/1982 H02G/5/18  جھاز الجل اعادة فتح
مجمع كابل حاضر 

 النصب 

شركة وولتر روز جي ام بي 
 اج وشركائھ

شركة وولتر روز جي ام 
 بي اج وشركائھ

 الماني 

1184 1372 15/4/1982 E21B7/00  طریقة وجھاز لتعامل
اشعة اللیزر في 

 التكوین الجیولوجي 

 البرت بیرجن وولج 
 

 امریكي  البرت بیرجن وولج
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1185 1373 15/4/1982 C02B  جھاز ازالة الملوحة
من المیاه او ماء 

 البحر 

        ایطالي  شركة سنام بروكیتي  ریكاردو باسیرو 

1186 1374 20/4/1982 F02G  1/00  محرك یعمل بالحركة
الدورانیة للوقود غیر 

 الملوث للبیئة 

 امریكي  كیوكوربوریشن  اى كوبي سمیث جي ار 

1187 1375 20/4/1982 B01D19/00  طریقة فیزیاویة
الزالة الحموضة من 

 الغازات الصناعیة 

كلود بالنك ، جین یافس كیراد 
،جین جاكسون دیلفك الكسو ، 

 اولیفر اولیفو ، لیشكار 

شركة سوسیتي 
 ناسیونال الف اكتین 

 فرنسا 

1188 1376 20/4/1982 C21B13/02  طریقة لالختزال
المباشر لخامات 

 الحدید

شركة ھمبركر ستاھلوبرك 
 ذات المسؤولیة المحدودة 

شركة ھمبركر 
ستاھلوبرك ذات 

 المسؤولیة المحدودة

 الماني 

1189 1377 20/4/1982 B28C5/00  طریقة لصنع البالط
القرمید ومنتجات 
اخرى لھا مظھر 

 خارجي 

       فرنسا  روبرت كوبیل روبرت كوبیل 

1190 1378 22/4/1982 C12N11/08   عملیة لتحضیر اجسام
مسامیة المتصاص 
عامل فعال واحد او 

 اكثر 

 بي بانزوللي 
 اسكولینیلي 
 ل سیسیري 
 اف موریزي 

 اى 0ان 0شركة ئي 
انتي نازیونال 

 ادوروكاربوري 

       ایطالي

1191 1379 22/4/1982 B01J20 /34 
B01D53/14  

طریقة السترجاع 
محلول امتصاص 

یحتوي على مركبات 
غازیة واحد او اكثر 
 قابلة للتحرربالحرارة 

شركة سوسیتي ناسیونال الف 
 اكتین

شركة سوسیتي 
 ناسیونال الف اكتین

      فرنسي 

 
 



رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب البراءة  اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 الجنسیة 

1192 1380 26/4/1982 F16L   جھاز قابل للتعدیل
السناد انبوبي 

موضوع على قاع 
بحر عمیق في 

منخفض في قاع 
 البحر 

 الفریدو بیرتي 
 انطونیو روغوني 

شركة سنام بروكیتي اس 
 اي 0بي 

     ایطالي 

1193 1381 26/4/1982 F01D5/19  ضلع من اضالع
مروحة ذات زاویة 

 كبیرة 

       صیني  لیوھسیج بین لیوھسیج بین 

1194 1382 26/4/1982 C01B3/38  عملیة تكسیر او
تشطیر 

الھایدروكاربون 
 وجھاز لذلك 

 كوزواوساكي 
 كازوھیروكاوا 
 كورو فیوكودا 
 كوزى اوتسوكا 

 تادا ایوشي تومین 

تویو انجیفرینك 
 كوربوریشن 

        یاباني 

1195 1383 29/4/1982 E03D11/00  جورج فلیجیل  دورة میاه قرفصائیة 
 روجر ملینیك 
 باتریك بزاریك 

شركة جوسام مانوفا 
 كجرنك 

       امریكي 

1196 1384 29/4/1982 B01J  طریقة لصنع عناصر
تعبئة تنضریة الشكل 
مع عناصر التعبئة 

مصنوعة بھذه 
 الطریقة 

بردسینیور ستوودرارانیا  ستانسلو بیدنارسكي 
بوسنفییو تكنیز 
 نكواوركانیزا 

      بولندي 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1197 1385 29/4/1982 B01F17/16 
E21B43/22 

مستحلب مجھري 
 مائي للمواد العضویة

جاكوس تیلروكلود جامبا 
وجین فرانكوز كوسیتي 

 وھنري كرانكیت

 فرنسي شركة سوسیتي ناسینال

1198 1386 2/5/1982 E02F3/88 شركة دي اج في راد  جان كورنیلس فان دیوبیل وعاء جرافة
جیفینید انجیورسبوریو 

 بي في

 ھولندي

1199 1387 2/5/1982 F28F21/04  عناصر تركیبیة
لمبادل حراري 
 الغراض النصب

 المانیا االتحادیة كارل ھینز فالبروك كارل ھینز فالبروك 

1200 1388 2/5/1982 H02C15/18  اسلوب جدید لربط
تغلیف توصیالت 

القابلوات باالخص 
قابلوات 

االتصاالت(عریض 
النطاق)المتحددة 

 الثنویات

شركة وولتر وجي ام بي  زیجفوید مولر 
 اح وشركاتھھ

 المانیا االتحادیة

1201 1389 8/5/1982 B01J21/00  حفاز جدید وطریقة
 تحدیده واستخدامھ

 المانیا االتحادیة جیوھارد شارف جیوھارد شارف 

1202 1390 2/5/1982 A0IC  ناقل ذي ارضیة
شبكیة لحضیرة 

 الدواجن

د.ھانس جو جیم نجیل 
 /بریمن كونتكراب

د. ھانس جو جیم نجیل 
 /بریمن كونتكراب

 المانیا االتحادیة

1203 1391 10/5/1982 A0/G7/06  لوح ذي تركیب
نسیجي تصنع منھ 
ملبوسات لھا اثر 
 تصمیمي او عالجي

 اسبانیا جوزیھ ماریا ماسورتیرو جوزیھ ماریا ماسورتیرو

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1204 1392 10/5/1982 F21D11  طریقة لتبطین مجرى
افقي ببطانة واقیة 

صلبة بواسطة 
دحرجة عضو انبوبي 

داخل المجرى من 
 احد طرفیھ

شركة انیسیتیوفروم  أیریك وود
 انترناشنال انك

 ھولندي
 

1205 1393 10/5/1982 A01N  مشتقات اثیر ازولیل
واستعمالھا كمبیدات 

 للفطریات

وولف كانك كرامو و كارل 
 ھنز بوشل و ولكر بول

وولف كانك كرامو و كارل 
 ھنز و ولكر بول

 المانیا االتحادیة

1206 1394 10/5/1982 B03B5/00  جھاز تحمیل الشتالت
المسطحة ذات 

القطوع المشكلة في 
 حصائرھا

ایفان ایفانوفیج كریازیفو 
 الیكسي لوكیج نیكوكو

ایفان ایفانوفیج كریازیفو 
 والیكسي لوكیج نیكوكو

 االتحاد السوفیتي

1207 1396 18/5/1982 E01B29/05  تحسینات خاصة
بطرق وكیفیة مد 
 السكك الحدیدیة

 فرنسا جان لویس جیرال جان لویس جیرال

1208 1397 18/5/1982 B65G  وسادة نقالة
 التجھیزات الصناعیة

شوجیرو تاكیدا وبونجي 
 یاماكوجي

تویو انجنیرنك 
 كوربوریشن

 الیابان

1209 1398 26/6/1982 B01J8/02 
C07B29/00 
C01C1/02 

عملیة كیمیائیة 
 وجھاز لذلك

كوزو اوساكي و جون زاما و 
یوكیھیرو كوبایاشي 
 وھیروشي واتانابي

 یاباني تویو انجنیریك كوربویشن

1210 1400 5/6/1982 B01D 
B04B1/04 

الة محسنة للفصل 
عن طریق النبذ 

 لطورین سائلین على االقل 

 فرنسي بییر لورینت ساجیت بییرلورینت ساجیت 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1211 1401 5/6/1982 C0729/24  عملیة لتركیز
المحالیل المائیة 

 لكالیكوالت

الكانا فنسیزو و كافالنیتي 
 فیرجینو

شركة سنام بروكیتي اس 
 بي اي 

 ایطالي

1212 1406 22/6/1982 C07C126/08 سوسومو نیو وھیروشي  ماكنة انتاج حبیبات
ھیرایاما وكوجي اشیدا 

 وباساكانارو

تویو انیتدجنیریك 
كوریوریشن ومنتسوى 
توانسو كیمیكا لزانك 

 وتسوكیشیما كیكاي كول

 یابان

1213 1407 22/6/1982 B23K31/02 
B23K/02 

طریقة وجھاز للحیم 
اجزاء المعادن 

 وطریقة استعمالھا

شركة س اى او سوسیتا  اوكستو بوتیلیا
 بیوالند ستویا دیرو 

 ایطالیا

1214 1408 26/6/1982 C07/C126/00  عملیة لموازنة المیل
االنفجاري للغازات 

الخارجة من تركیبات 
 انتاج الیوریا

في الجانا و اف سافینو وفي 
 كافاالنتي 

شركة سنام بروكیتي اس 
 بي اي

 ایطالیا

1215 1409 18/7/1982 H02267/20  جھاز لتعلیق كبل
 معلق من عمود 

 فرنسا شركة تریفوننس جیرالرد كوب وجین كیفرد

1216 1410 18/7/1982 E04H12/00 
E04B2/72 
E04H7/00 

عنصر انشاء بصفة 
خاصة البراج 

 صوامع او ماشابھ

 فرنسا لي سمیث مریوس جان دي اودیست

1217 1412 1/8/1982 F15D1/04 
F16L41/02 
G21D1/00 

فراماتوم و تور فیات  السید رینیھ سانت مارتین  ربط لقناتین 
 وبلس دي لوكو بولو

 فرنسا

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1218 1413 1/8/1982 G21C3/32  تحسینات في
مجمعات وقود 
 مفاعل نووي

 فرنسا فراماتوم جوزیف لیكلیركك 

عملیة الستعادة   9/8/1982 1414 1219
مساحیق محصل 
علیھا من اجھزة 
تستعمل لمعاملة 

 مواد سائلة او صلبة

فنسیتو الكانا و امیرتو  
 زلردي

شركة سنام بروكیتي اس 
 بي اي

 ایطالیا

1220 1415 9/8/1982 F41C  مزالج خزانة بندقیة
 منزلقة عكسیا 

فابریكادي ارمي بییترو  بییر كارلوببریتا
 بیرتا اس بي اي 

 ایطالیا

1221 1416 12/8/1982 F04C2/64  عنصر جداري خفیف
الوزن وطریقة 

 صنعھ

 فلندا شركة راكاتوز دمینو لوي تانوبوكیال اسبو 

1222 1417 12/8/1982 C04B11/06  جبس لتحضیر روابط
 انھایدریت

شركة برودي شیمیك  روبیر بارال و روالن باشالرد
 اوجین مھلمان

 فرنسا

1223 1418 15/8/1982 C01B  طریقة غسل فضالت
 الجبس البلوري

جیرزي شرویدر میزیز كاو 
لیفاندفیوبكي وانتوني كوسكو 

وھیزیك كوریكي و 
كریستوزیلنكي وتادینوز 
بیزنیاك وستیفان زیبا 

وھیلیناكوریكا وادم باولیزیك 
 و اندریج وایزوكي

شركة بولتشینكا و 
 روكالوسكا

 بولندا

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

1224 1420 25/9/1982 H05  جھاز لالشارات
الضوئیة ولوحة 

الترخیص الخاصة 
 باستعمال الجھاز

نیھون بنربلیت كابوشیكي  تینونوسوكي موراي
 كات

 یابان

1225 1421 25/9/1982 R14C  طریقة لتحضیر خلیط
من سترولوسومرز 

-3من الى سبانو
فینوكسي ذو فعالیة 
 لمبیدات الحشرات

سومیتوموكیمیكال  یوكیوسوزوكي
 كومباتي 

 یابان

1226 1422 25/9/1982 F28F27  جھاز لتوزیع السائل
على شكل غشاء 
داخل االنابیب 

 العمودیة

فینسیزو الكانا ریكارسو 
 باسیرو

 ایطالیا سنام بروكیتي اس بي اي 

1227 1423 25/9/1982 E04H  مكونات ماء لتخفیف
معالجة الكونكریت 

 الحدیث

فادیم اندرفیج رزھوف وفیلي 
كونستانتیوفونج ولیلى 

روستاموفتا والكزاندرروفینا 
لیونوفیج وخاجاتورفا ویولیتا 
یارسوال فاكاشیكا والكزاندر 

 سیوجیفیج

فادیم اندرفیج رزھوف 
وفیلي كونستانتیوفونج 

ولیلى روستاموفتا 
والكزاندرروفینا لیونوفیج 

وخاجاتورفا ویولیتا 
یارسوال فاكاشیكا 

 والكزاندر سیوجیفیج

 االتحاد السوفیتي

1228
  

1424 25/9/1982 C07D 
A61K 

ایمیدازوالت جدیدة 
 وطریقة انتاجھا

كوبوسواني ناكارجان 
 وفشوابراكاش وتوماس 

شركة سیبا كاركي 
 المساھمة

 سویسرا

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1229 1425 18/1/1982 B17/2  طریقو لتجبیب
 الكبریت

السیدة مالینا لیزینیز 
كاومایكل كولز وزودیزیسلو 

جانوسیفسكي 
وزیلوكودلفیسكي 

وزدزیلوكورزیكا ونوربیرت 
 جاتوتا

انستتیتون بوزمیلو 
اوركانیكزنیكو واندبول 

  اي وارشو4ستریت 

 بولندا

1230 1427 25/9/1982 H05K7/06 شركة مانیو فاكجر دي  بییر بوریرس  لوح تثبیت المعدات
ایار بلیج الیكتریك دي 

 كاھورس

 فرنسا

1231 1429 10/5/1982 F24J3/02  تحسینات في او
مایتعلق بالمبادالت 

الحراریة او 
 التسخین الشمسي

 نیوزلندة سوالر برودكشن لیمند دبن لیندسي فولر

1232 1430 25/10/1982 G21C17/10 
G21D3/8 

طریقة لصیانة 
مفاعل نووي ذي 

 ماء مضغوط

میشیل دیلور میشیل بریر 
 وفرانسوافوریت

بلیس دي 1فاراماتوم 
 92400الكوبول 

 فرنسا

1233 1432 16/10/1982 A23L  طریقة لتحضیر
مشروبات ذات 
خواص كحولیة 
ولكن التحتوي 
كحول بواسطة 

 خمیرة 

 سویسرا برووراى فیلد شلوستن الدكتور فرتزشور

 

 

 

 
 



 ت
 

 

رقم 
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1234 1433 25/10/1982 G21C7/36 
G06H/00 

عملیة لتشغیل مفاعل 
نووي مبرد بالماء 

 الخفیف

جیرارد فرانسیلون 
 وجورج اینھام

 1فراماتوم وتورفیات 
 بلیس دي لوكوبولو

 فرنسا

1235 1434 25/10/1982 H01H  انظمة المواصالت
السلكیة والالسلكیة 

ذات المفاتیح 
 الكھربائیة الرقمیة

الكساندر شرودر فیلیب 
وروبرت فالتین مورلي 
 ومیشیل جون مكتیفین

ذي بلیسي كومباني 
 لیمند

 ایطالي

1236 1435 25/10/1982 E04B01/24 نمسا دورافاكي جي جونیل بول اي انك طریقة للبناء 
1237 1436 25/10/1982 B05C  تحسینات في جھاز

لتوزیع سائل بھیئة 
غشاء رقیق على 
 الجدران الداخلیة 

سنام بروكیتي اس بي  فینیزیو الكانا
ومیالن كورسو 

 فینیسیا

 ایطالیا

1238 1437 25/10/1982 F01F15/00  جھاز في قوالب
 كونكریتیة 

بیكنت اونیرت وكارل 
 كونارجیدلوف

 السوید  اس5سالثو لمكاتان 

1239 1438 25/10/1982 B01  مركبات كبریت
كونكریتیة وطریقة 
النتاج اشكال من 

 الخرسانھ الكونكریتیة

 امریكي رونالد اكانز ل تیریل  رونالد ال تیریل 

1240 1439 25/10/1982 F02M35/00  وسیلة العادة تبرید
وفصل الجزیئات 
وامتصاص صوت 

الغازات الملوثة ذات 
 درجات حرارة عالیة

 
 

كانز مافاك موزدوني 
 وفاكون ئیس جیكایار

كانز مافاك موزدوني 
 وفاكون ئیس جیكایار

 ھنغاریا
 
 

 
 

 
 



 ت
 

رقم 
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1241 1440 25/10/1982 C01B  طریقة النتاج مركبات
سیلیكات الزمنیوم ذات 
 تركیب مماثل للزیولینا

ماركوتارامارسو 
وجیوفاني بیریكو 
 وبرونونوتاري 

-سان 16فیكاندي 
 دوناتومیالن

 ایطالي

1242 1442 14/11/1982 G21C3/32 السید جاك دیالفوس  دمج  محروقات نوویة
 وجف سریفیت

شركة كومیساریات ایھ 
 ال اینیرجي اتومیك

 فرنسا

1243 1443 14/11/1982 E02D5/80 
E01B9/04 

E04G21/21 

جھاز لتثبیت وسیلة 
تثبیت في عنصر 

 كونكریت

روجر نول سوینفیل 
 /سانت كولد

روجر نول سوینفیل 
 /سانت كولد

 فرنسا

1244 1444 14/11/1982 B21C47/14 
B21D53/02 
B65H4/02 

تحسینات في او لھا 
عالقة بطریقة لف 
االنابیب حول جزء 

مركزي وجھاز النجاز 
الطریقة المذكورة 
ومبادل حراري ذو 

ملف انبوبي منتج بھذه 
 الطریقة

اوكوستین كوریرا 
 فولش 

كومباني دو ایتودات 
 دي كونستركشن 

 فرنسا

1245 1445 21/11/1982 E04H9/02  جھاز لوقایة تركیب
ضد تأثیرات ضغوطات 
 دینامیكیة افقیة عالیة

جان رینو وفرانسو 
جولیفیھ وكلود بلیشون 

 ورینیھ بوردیت

شركة سباي باتكنولس 
وشركة الكتریست دو 

 فرانسي

 الفرنسیتین

1246 1446 21/11/1982 A01B79/00 
E02D3/00 
E02D19/20 

 
 
 

 

عملیة لتثبیت اراضي 
 رملیة

شركة رون بولینیك  ادواررد اوربات
 تیكستایل

     فرنسا
 
 
 

       

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1247 1448 25/11/1982 G0IV3/18 
B01B47/00 

طریقة وجھاز 
الستكشاف ثقوب 

 الحفر

میشال كایو وفیلیب 
 فدسان 

شركة سوسایتي دي 
بروسبكش الكتریك 

 شلھ بیركر

 فرنسا

1248 1449 27/11/1982 D0AD3/21C03/06  صناعة االلیاف من
مواد قابلة للتخفیف 
 بواسطة تیارات غازیة

 

مارسیل لونیك جان 
باثجین ودومینك 

 بالنتارد

سانت كوبان 
 اندرستریز

 فرنسا

1249 1450 27/11/1982 C21C3/34  تحسینات في ادوات
تثبیت قضبان الوقود 

في مجمع مفاعل 
 نووي بشكل مستعرض

 

فراماتوم تورفیان  جوزیف لیكلیركو
 وابیلس دي الكوبولي

 فرنسا

1250 1451 27/11/1982 F16B  اسفین یركز في ثقوب
اقسام ابنیة وتثبیت فیھ 
 لوالب صمولیة تثبیتیة

 

 سویسرا جولس میرباخ جولس میرباخ 

1251 1452 4/12/1982 B30B  طریقة وجھاز لعملیة
استخالص السوائل 

 الصلبة
 

ایجید یواس 
 وجیانكارلو سودیني

شركة سنام بروكیتي 
 اس بي اي

 ایطالیا

1252 1453 4/12/1982 A01/C15 
 
 
 
 

 

بویوفورس باكار  بویوفورس اسلوب لري النبات
 سكاتان

 

 سویدي
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1253 1454 4/12/1982 A- G21D  طریقة متطورة
لتنظیف الخیم 

المستعملة لحفظ 
معدات المحطات 
النوویة واالجھزة 

 المماثلة لھا

میكول فوناندس 
 ولویسا بنزون 

 اسبانیا شركة ساد اس اي

1254 1456 5/12/1982 A01N  مبیدات الحشرات
مؤلفة من مادة 

 كریانثمیت

یوشیتوشي اوكانو 
 وماساشیكا ھیرانو 

سومیتو موكیمكال 
 لیمتد

 یابان

1255 1458 14/12/1982 E03D2/11 فرنسا جان -كلود دیكوكس جان -كلود دیكوكس وحدة صحیة 
1256 1459 14/12/1982 E02B5-2 

E02F-16 
اولریج برودیرك - ماكنة انشاء القنوات

 ویلیبالد واینمافر 
 الماني مانیسمان دیماك 

1257 1460 14/12/1982 C02B106  اجھزة مبخرة مكثفة
 لنزع ملح الماء

السید جاك فیكزون 
 والسید جي جابلین

كومباني ناشنال دي 
امینجمینت ودي 
 الكجیو دوباس

 فرنسا

1258 1461 16/12/1982 E04B1/00B1/3488  وحدة مختبریة
مصنوعة مسبقا 

 ومحلل ثماني

دي اسوشیتد اوكتل  ولیام سترلنك
 كومباني لیمتد

 انكلترا

1259 1462 16/12/1982 C13G  مصنع للحصول على
سكراتالكالسیوم 

 الثالثي من دبس السكر

ھاینیریج ریشي 
 وھلمت  میتكا

سالجیتر ماشینن اوند 
انالجین اكتینكیز 

 لشافت

 المانیا

1260 1463 16/12/1982 C01B  مواد صناعیة تستند
 على السلیكات

ماركوتاراماسو 
وجیوفاني مانارا 

وفینتوریو فاتوري 
 وبرونوتاري

 ایطالي سنام بروكیتي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع  عنوان البراءة التصنبف الدولي تاریخ المنح

1261 1467 3/1/1983 A44B19/40  اداة ربط منزلقة تحتوي
 على اشرطة محاكة 

الفونس فبروھیلج 
 وكارل كریبوم 

اوستیلون دبلیو اریخ 
 ھیلمان 

 المانیا

1262 1468 11/1/1983 G17 شركة شركة  الري اكسسلون الیة تدویر كامل
 سفینسافاكاكتبوالیت

 سویدي

1263 1469 11/1/1983 B01D53/14 لویییجي كازي كارلو  عملیة انفصال اختیاري
ریكالي وماریا انطونیتا 

وسكارا موسي 
 وایساندرو جیناسي

سنامبروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالي

1264 1470 11/1/1983 C08B  بركنین 4مشتقات
طریقة تحضیرھا 
وتركیبھا وطریقة 

لمعاملتھا في ظروف 
 االشتعال

برو انلھ تالین ورالف 
 لبرانت براتساند

 سویدي اكتیبو الجیت دراكو 

1265 1471 17/1/1983 E4B1/60  طریقة القامة البنایات
 وبنایة لتنفیذ الطریقة

 فلندي اورفوماجاماكي اورفوماجاماكي 

1266 1472 17/1/1983 C10L  عملیة النتاج مزیج ذي
درجة وقود من 

المیثانول والكحول 
 العالیة الجودة

رافائیل دي بیرو 
والبرتوباكیني وفینینزو 

 الكانا

سنامبروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالي

1267 1473 17/1/1983 C01C126/02 فینینزو النكا  طریقة انتاج الیوریا
 وفیرنینجیو كافاالتني

شركة سنام بروكیتي 
 اس بي اي 

 ایطالیا

1268 1474 18/1/1983 B30B  طریقة اختزال اعادة
استخالص الیورانیوم 
من عامل استخالص 

 عضوي
 

شركة سوسیتي ده  اشیل دي شیبر بلكا
 برایون -بروكل

 بلجیكا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنبف الدولي تاریخ المنح

1269 1475 18/1/1983 C01B17/02 السیدة ھالینا لیز نییت  طریقة لتحبیب الكبریت
 وزوزیسلوجانو وزیلو 

انستیتون بزرمیسلو 
 اوركاینكز نیكو

 بولندي

1270 1476 18/1/1983 C12B13/02 
F27B1/08 

طریقة وجھاز لصناعة 
 الحدید االسفنجي 

اس كي اف ستیل  سفن سانتن
 انجنیرنك اكتیبوالك في

 سویدي

1271 1477 18/1/1983 F16K شركة بونت اي موسون  بارب بیرلویس صمام بواب
 اس اي

 فرنسي

1272 1481 30/1/1983 C10L  عملیة النتاج مزیج من
المیثانول والكحول 
العالیة الجودة من 

 درجة الوقود

رافائیل دي بیترو 
والبرتوباكیني وفینینزو 

 الكانا

سنامیروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالي

1273 1482 30/1/1983 G21B  بنایة مفاعل تشتمل
على تركیبات داخلیة 

ذات اجھاد مستقل عن 
تشویھات االرضیة 

العامة والتأثیر الرجعي 
 الصادر عن الضغط

 فرنسي فراماتوم  جان كلود ھیستا 

1274 1883 30/1/1983 H29F  جھاز احتراق السائل
 الوقودي

كاتوھیكو ایشیكاوا 
ویوشیتاكا كاواساكي 

 وموتو یوتسوبا

شركة ماتوشیتا 
الیكتریك اندستریال كو 

 لیمتد

 یاباني

1275 1884 30/1/1983 C01B  طریقة النتاج حامض
 الكبریتیك

د.فردریك وولف و 
 رودولف ھاسھ

جامعة مارتن لوثر و 
یونفیرستات ھال 

 وتنیبرج

 الماني

1276 1885 6/2/1983 C08F  مادة جدیدة للفعالیة
المساعدة غیر 

 المتجانسة

سوسیتي الیونیس دیس  الن الكروا 
 ابلكینشن كاتا لیتیكس

 فرنسي

  

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنبف الدولي تاریخ المنح

1277 1486 6/2/1983 C01C جوستا لینمارت وجان  مشتقات بینزا میدو
 اوال جوستاف 

استرا الكیمیدیل 
 اكتبوالج 

 سویدي

1278 1487 9/2/1983 E4B1/00  فسحات وباالخص
بنایات محاطة 

بانشاءات من نموذج 
الجدران،السقوف 

 واالرضیات

د.اندراس زولد 
 د.كوستاف رینك

د.اندراس زولد 
 د.كوستاف رینك

 ھنغاریا

1279 1489 9/2/1983 C01D101/00 1 2-أللیل-
بابرولیدینیل-مثیل 

میثوكسي امینومثیل 
 سلفامویل

 جاك بیروت 
 میشیل ثومینت

شركة سوسیتي دي 
تودیھ سانتفیك ایھ 
اندستریھ دولیل 

دوفرانس سوسیتي 
 انونیم

 فرنسي

1280 1490 9/2/1983 G09F13/181 
F21 33/00 

جھاز ضوئي واثاث 
 مدن بھذا الجھاز 

 فرنسي جان كلود دیكوكس جان كلود دیكوكس 

1281 1491 13/2/1983 B61H  تحسینات في وسائل
 الربط سكة الحدید

 انكلترا باندرول لیمیتد بیرباندي -روفلین

1282 1492 13/2/1983 C10G  طریقة وجھاز لصناعة
غاز یحتوي اساسا على 
اول اوكسید الكاربون 
والھیدروجین من مادة 
 بادئة یحتوي كاربون

اس لي اف ستیل  سفن سانتن
 انجنیرینك اكتیبوالك

 سویدي

1283 1493 13/2/1983 C1D221/2 
A61K31/90 

مستبدالت جدیدة من 
ھیتروسایكلیك 

فینوكسي امین وطریقة 
 تحضیرھا

 

 میشیل ثومینت
 جاكولین فرانسیثیني

سوسیتي دي تودیھ 
ساینتفیك ایھ اندستریھ 

دولیل دو فرانس 
 سوسیتي انونیم

 فرنسي

 
 



رقم  ت
 البراءة 

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع  عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1284 1494 21/2/1983 H4H  ترتیبات موازنة طویلة
محسنة لدارتین الى 

اربع داراتخطیة 
 للمواصلة البعیدة

ذي بلیسي كومباني بي  جون سبنسر ارنولد 
 ال سي

 انكلترا

1285 1495 21/2/1983 G127/22 
E21B47/00 

طریقة وجھاز لقیاس 
مقاومة السوائل في 

 االبار

 السید بیر اي موالن
 السید لوسین كاریوون

شلمبركر اوفرسیز اس 
 اي

 بنما

1286 1496 21/2/1983 B61C5 
F2B67 

قاطرة دیزل مقاومة 
لالنفجار ذات مفتاح 
منتقي لتغییر وتأثیر 

 طریقة عملھا

 كانز مافاك موزدوني
 فاكون ایس جیكیار

كانز مافاك موزدوني 
 وفاكون ایس جیكیار

 ھنكاریة

1287 1497 21/2/1983 A21C  جھاز تحویل البیانات
الرقمیة دارات ادارة 

 الخط

مارتن رایولد الكساندر 
 بیسلر

ذي بلیي كومباني بي ال 
 سي

 انكلیزي

1288 1498 21/2/1983 H01R  جھاز لتقویة التیار
الكھربائي في االوعیة 

المعدة لتحلیل الكھرباء  
 (الكترولیت)

بول مورل وجیني 
 بیرودوكس 

 فرنسي الومنیوم بیجیني

1289 1499 21/2/1983 A01B  تحسینات في المركبات
 الفعالة النعاش النبات

 ایطالیا مونتدریس اس بي اي  سیمیون 

1290 1500 27/2/1983 E02D امیلیوكونز الیزا  تركیبات البناء 
اسبینوزا دوال 

 مونیروس

امیلیو كونز الیزا 
واسبینوزا دوال 

 مونیروس

 اسباني

1291 1501 27/2/1983 G24/33  جھاز تسجیل
 كھرومغناطیسي ابار

 

شركة سوسایتي دي  ایفون ثورتفال
 بروسبیكشن الیكتریك

 فرنسي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1292 1502 27/2/1983 G21C  جھاز لربط الدفع
 النووي القابل لالشتعال

جوزیف لوكلوریك 
وجاك لوبارفنیو وكلود 
فوتریك وجي لیستي 

 ومیشیل

فراماتوم و في 
اتورفیات وبلیس دي 

 الكوبل

 فرنسا

1293 1503 27/2/1983 F01K 
B23B 

وحدة تخفبف محركات 
 الحفر

یوري سیرجیفج فاسیلي 
و فالدیمیر نیكوالیفیج 
 وایفجیني ایالریونوفیج 

یوري سیرجیفج فاسیلي 
و فالدیمیر نیكوالیفیج 
 وایفجیني ایالریونوفیج

 روسیا

1294 1504 9/3/1983 G01V  طریقة ومھمات لسیر
االبار مع نظام تركیز 
مزدوج من اقطاب 

 كھربائیة

روالند جیمالي 
 وجاكویس تابانو

روالند جیمالي 
 وجاكویس تابانو

 فرنسا

1295 1505 9/3/1983 CO2F3/08  طریقة وجھاز لتھویة
ماء المجاري او 

 الفضالت

 الماني ثیوستاھلر موھلینھوف ثیوستاھلر

1296 1506 9/3/1983 C01B17/08  طرسقة لفصل الكبریت
 من رغوة كبریتیة قاریة

السیدة ھیلینا 
لینریزنیسكا وماریا 
جیدراسكا وفیسلو 
 وزیكموند ورومان

 بولونیا 

1297 1507 9/3/1983 B01D53  عملیة الزالة الكاربون
 من الغازات

فینزنزوالكان 
وفرانسیسكو سافیانو و 

 فیرجینیو 

سنام بروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالیا

1298 1509 15/3/1983 D01H  طریقة لعمل مجموعات
متوازیة الخطوط 

 للمنسوجات النسیجیة

جوھان بیجر و جوزیف 
 بیجر

جوھان بیجر و جوزیف 
 بیجر

 الماني

1299 1510 15/3/1983 C12D  ایطالي جیزا اس بي اي فالدیمیرو بوزي طریقة لتحویل فضالت 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1300 1511 15/3/1983 H01H  اجھزة مفاتیح لربط
مصادر المعلومات معا 
وعلى االخص بداالت 

 الھاتف

الجوسباتو والزلو 
مكیكس ونوربیت و بیال 

 زیالرد

 ھنغاري بي اج جي ھیراداس 

1301 1512 20/3/1983 C02B1  جھا ز الزالة الملوحة
من ماء البحر او الماء 

 قلیل الملوحة

فینینزو الكانا وریكاردو 
 وبیتروتیرابوشي

سنام بروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالي

1302 1513 20/3/1983 C01G  تركیب كیمیاوي مبني
على تیتانیوم تراي 
 ھاالیدعملیة بلمرة

السید بلدوكس 
 وكوربیلبین واوسیلوم

شركة انیك اس بي أي 
وشركة سنام بروكیتي 

 اس بي اي

 ایطالیا

1303 1514 20/3/1983 F24F  جھاز لتوزیع سائل
بشكل غشائي رقیق في 
 مبادالت حراریة رأسیة

 ایطالي سنامبروكتي فینسینزوالكانا 

1304 1515 22/3/1983 C02B جان روجر وبرنارد  طوافات مكثاف
 جان وماري روبیر 

 فرنسا فایفس كیل بابكوك

1305 1516 22/3/1983 C01C  طریقة تحضیر ثاني
الكیل-الكوكسي مثیل 

 كلورو اسیتانیلدات2

نتروكمیا ونیھیز و ام  
تي أي میزوكازدا زاكي 

 كوتانو

 ھنغاري

1306 1517 24/3/1983 F02b67 
B61c5 

تزوید طاقة لقاطرات 
الدیزل المقاومة 

 لالنفجار

كانز-مافاك موزدوني 
 وفاكون الیس جیكارا

كانز مافاك موزدوني 
 وفاكون اس جیكبارا

 ھنغاري

1307 1518 24/3/1983 C01c  عملیة النتاج مزیج من
المیثانول وكحول اعلى 

 وامزجة ناتجة عنھا
 
 

الكانا فینسینزو 
 وكافالنتي فیرجینیو

شركة سنام بروكیتي 
 اس بي اي

 ایطالیا
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

1308 1519 31/3/1983 C08f  فنیل كاربامیت لمعالجة
 الفطریات

جونیا تاكاھاشي 
وتوشیرو وكاتوزو 

 كاموشیتا

سومیتومو كیمیكال 
 كومباني لیمتید

 یابان

1309 1520 31/3/1983 Co2f  طریقة لمعاملة الماء
المحتوي على فضالت 

 البترول

توكوو یوشمیورا 
وھیرشي اكازاكي 
وماشیتو وتاكي 

 ھاروشیما

نیبون ستیل كیمیكال 
 كومباني لیمتد

 یابان

1310 1524 13/4/1983 G2f  تحسین في طریقة
تخفیض الغاز في صھر 
الحدید للحصول على 
حدید ذو نوعیة عالیة 

 الجودة

مالكاریني وباسیرو 
والیتا ودي كاندیا 

 وراكیو كارلو

المحامي السید عباس 
 خضیر عباس

 ایطالیا

1311 1527 18/4/1983 B3b3/34  مرسب الكتروستاني
جامع للغبار مكیف 
لیشكل فوھة تنفیس 

 الضغط

رودولف كریس و 
 وارنست ھینز

رودولف كریس و 
 وارنست ھینز

 الماني

1312 1528 23/4/1983 B63h5/16  سفینة ذو انسیاب مائي
 خلفي محسن

ھیتوش مارینا 
ویوشیكوني 

 وھیكارویاغي 

شركة انجنیرنك یوند كو 
 لیمتد

 یابان

1313 1529 23/4/1983 D06M  لباد عازل مسلح بمادة
لیفیة وخاصة ضد الماء 

او ضد التاكل في 
المعدن او المواد 

 الكونكریتیة

د.رزو سیكوس و 
اندراس وجوزیف و ال 
بیتر فاركاس وجانوس 

 وساندور

ماكیار اسفانیوالك ایھ 
 فولد كاز انتیزیت

 ھنغاریا
 
 
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع  عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح 
 

1314 1530 23/4/1983 C02F  طریقة وجھاز
الستخالص الماء من 

 الھواء الجوي

د.وولف كانك وھیلموث 
 میشیل

د. وولف كانك بوالنك  
 وھیلموث میشیل

 الماني

1315 1531 3/5/1983 C07C  عملیة استخالص
الیورانیوم من حامض 

 الفسفوریك

شركة میتالورجي  اشیل دي شیبر 
ھوبوكون وشركة 
 سوسیتي ده برایون

 بلجیكي

1316 1532 3/5/1983 C01V  طریقة لالستكشاف
الزلزالي الجانبي 
 وتركیب لتنفیذ ذلك

 
برونیسلو سیمان و 

 لیون ھورووتیز

شركة سوسایتي ذي 
بروسبیكشن الیكتریك 

 شلمبركر

 فرنسي

1317 1533 5/5/1983 C10L اینزو وكابریال و بیرو  معلقة فحمي مائي
 وفرنسیسكو 

شركة سنام بروكیتي 
 اس بي اي

 ایطالي

1318 1534 5/5/1983 H04R  تنضیح  دوائر لطاقم
استبدال بألزام مركز 

 للمراكز التلفونیة

السزلوونوربرت 
وبیالمولز وسیزالرد 

 وبیلن وسبیستان

بي جي اج ھیرادا 
 فاالالت وبودایست

 ھنغاري

1319 1535 7/5/1983 F23D  جھاز احراق وقود
 سائل

تاكورو ویوشیمي 
 ویوشیتاكانا ولینشتي 

شركة ماتوشیتا الكتریك 
 كومباني لیمند

 یابان

1320 1537 9/5/1983 C02C  جھاز المعالجة
البایولوجیھ لمیاه 

 المجاري

نیبوال انستالت  
 وفادوس

بایوتیوب ماركیتنك 
 كومباني لیمتد

 والیة لیمنتشتاین

1321 1538 11/5/1983 B03B  تحسینات في طریقة
تحضیر موائع تشطیب 
حفر البئر وعجائن یراد 

استخدامھا بھذه 
 الطریقة

كلود دیمي ومارك  
 وفرانسوا تیلیكان

برودوي شیمیك اوجین 
 كھلمان

 یاباني
 
 
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع  عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح 
 

1322 1539 14/5/1983 C01  طریقة الستعادة
الیورانیوم بمساعدة 
 حامض الفسفوریك

 ابنیبول 71جنیستي 
 فیلنوف 4290دومیر 

 میشیل مارتو وبیرنارد 

كومیاریتا ال اینیرجي 
 اتومیك

 فرنسي

1323 1540 12/5/1983 H01h  وحدة السیطرة المبرمجة
لالستعمال في اجھزة 
المفاتیح الكھربائیة 
وبصورة خاصة في 

 بداالت التلفونات

اتیتال مالحاي  وبال 
مولز وجانوس ھافز 

 ودیز باولوغ

اتیتال مالحاي  وبال 
مولز وجانوس ھافز 

 ودیز باولوغ

 ھنغاریا

1324 1541 14/5/1983 C07c  حوامض فینیل-خلیك
 جدیدة

د.الفرید زالمان و 
 د.رودلف بفیستر

شركة سیباكایكي 
 المساھمة

 سویسري

1325 1542 17/5/1983 G01t5/4 f17c3/8 
E21b36/00 

منظم للتبرید لكاشفات 
 الفوتون

رونالد ألیش وجین 
توریت والین زارود  

 وسیلفان جانس

 فرنسي شلمبركر اوفر سینر

1326 1543 18/5/1983 E21B49/00  طرق واجھزة لفحص
 التكوینات االرضیة

 فرنسي شلمبركر اوفر سینز ھارولد جي اور بانكي

1327 1544 19/5/1983 C/00 9/16 
C/00 11/20 
C/B 3/34 

معاملة مواد تحتوي على 
ھیدروكاربون في درجة 

 حرارة عالیة

كنیرو كونوكي وتالما 
 نوبو شینوھارا

توبو انجنیرنك 
كوربوریش 

زكاسومیكاسكي وجوم 
 وجیودا و كو

 الیابان

1328 1545 23/5/1983 C07D 265/30 
A61K31/535 
C07F 9/65 

بیرنارد جوزیف و ابي  مشتقات مورفولین
 جون كلیفورد

شركة الصناعات 
الكیمیاویة 

 االمبراطوریة المحدودة 

 بریطاني

1329 
 
 
 

1546 
 
 

 

22/5/1983 
 
 
 

H04M3 
 
 
 

 نظیر محولة رقمیة
 
 
 

كریستوفر شارلز اندرو 
 بریست

 
 

ذي بلیسي كومباني بي 
 ال سي

 
 

 بریطاني
 
 

 
 
 



رقم  ت
 البراءة

 عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

 اسم المخترع
 

 الجنسیة اسم صاحب البراءة

1330 1547 
 

23/5/1983 H04M3  تحسینات في او المتعلقة
 ادارات كشف الكترونیة

ذي بلیسي كومباني بي  كینث ادوارد كریفش 
 ال سي

 بریطاني

1331  
1548 

24/5/1983 H04N3  تحسینات في او تخص
الدوائرالكھربائیة للكشف 

 االلكتروني

ذي بلیسي كومباني بي  كینث ادوارد كریفش
 ال سي

 بریطاني

1332  
1549 

25/5/1983 B9906/02  طریقة لصناعة عن
اطارات ھوائیة وجھاز 

 النجازھا

اوسكار سمیث والیسلو 
 كوبیكا

بولي ایر ماشیننبو 
 جیس ام بي اج

 نمساوي

1333  
1550 

26/5/1983 H02P  خط تیار دائرة تلقیم
 لبداالت االتصاالت البعیدة

ذي بلیسي كومباني بي  جون سبنسر ارنولد 
 ال سي

 بریطاني

1334  
1551 

28/5/1983 F16L9/08 
B28B12/23 
B29D23/08 

تحسینات في االجسام 
الخرسانیة االنبوبیة 

 وسبكھا

اي ار سي كونكریت  روبرت مارتن فارا
 لیمتد

 بریطاني

1335 1552 29/5/1983 C07C126/8 (تحبب) سوزومي نیو  عملیة برغلة
وھیروشي ھیرایاما 

وتتوزو وكوشي 
 وناساكي

تویو انجنیرینك 
كوربوریش ومیتوي 

 توتوكیمیكا

 
 یابان

1336 1553 30/5/1983 F24J3/02 یازاكي سوجیو  توشیھیرو اشیاشي حاشدة شمسیة
 كابوشیكي كیشا

 یابان
 

1337 1555 31/5/1983 F1/67 
G17/06 

ولیام ستیرلنك  وحدة قیاس السوائل
 وروبرت لویس

ذي اسوشیتد اوكتیل 
 كومباني 

 فرنسي
 

1338 
 
 
 
 

1556 
 
 
 
 

1/6/1983 
 

 
 
 

B01D5/1 
B01D1/1 

 
 
 

مقطر شمسي للتنقیة 
 بالتبخیر

 
 
 

جلبرت منجوى 
وموریس بنوا  ورینیھ 

 لواث ولورنت
 
 

انفار ایجینسي ناشنال 
دي فولیر یزیشن دي 

 الریشرشي
 
 

 
 فرنسي

 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 
 

1339  
1557 

2/6/1983 H04M3  شبكة تحویل رقمیة
للمواصلة البعیدة مع 

 معینة للخطأ مبنیة داخلھا

ذي بلیسي كومباني بي  ارسنت كارلي
 ال سي

 بریطاني

1340  
1558 

4/6/1983 E01B23/00  حسینات تخص انشاء
 سكة حدید

سویدش ریل سستم اي  سفن اوسكار انكستروم
 بي اس ار اس

 بریطاني

1341 1559 5/6/1983 C22-F  عملیة لمعاملة مادة
مترسبة صلدة غیر 

 حدیدیة

سوسایتي فرانكو  لیوكلوسترمانز
بیلجي ویس 
 المینویرس

 بلجیكي

1342 1560 6/6/1983 G01B17/00 
F03G7/02 
F24J3/02 

طاقة شمسیة مركزة 
تحتوي على عناصر 

 عیاریة 

سیجیرو سوسایتي دي  كوالس فرانسو
 الومنیوم

 فرنسي

1343 1561 7/6/1983 H04M3  ترتیبات (انظمة)تحویل
القناة صفر لبداالت 
 االتصاالت الرقمیة

 جبوفري شوبنك
روبرت فالتین 

 ووالكساندر شرودر

ذي بلیسي كومباني بي 
 ال سي

 بریطاني

1344 1562 8/6/1983 C07C  تحضیر استرات (امالح
عضویة ) حامض 

 االكسالیك

یوكو رومانو وفرانكو 
 رفیتي

یوكورومانو وفرانكو 
 رفیتي

 ایطالي

1345 1563 8/6/1983 H04M3  ترتیبات محذرة تنبیھیھ
لشبكات التحویل الرقمیة 

 للممواصلة البعیدة

ذي بلیسي كومباني بي  بیتر فیرن كریتو
 ال سي

 بریطاني

1346 1564 11/6/1983 C23B9/00  جھاز تحلیل كھربائي
یستعمل فیھ حاجز لمنحل 

 بولیمر صلد 
 

ھیروشي وتاكایوي 
 وتوشیكي كوتو

 یاباني بیرمیلیك الیكترود لیمتد
 

 
 



رقم  ت
 البراءة 

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1347 1566 19/6/1983 C07d 
A61k 

مشتقات جدیدة لحمض 
البیلیسمیالنیك وطرق 

 تحضیرھا

لیوفارما سیوتیكال  وان اولھ و ویلف فون
 بروداكتس 

 دانیمارك

1348 1567 14/6/1983 B65d85/12 
A24c1/38 

تحسینات في او تتعلق 
 بتغلیف السیكار

ماكس بیركر 
 وكریستیان

 سویسري بیركر صون

1349 1569 15/6/1983 F24f3/14  تحسینات في او مایتعلق
بوسائل توزیع الماء في 

 مبردة ھواء بخریة

 استرالي اف سیلي نومینز فریدریك فرانك 

1350 1570 16/6/1983 C07d/ag1k B الكتام مشتقات حامض-
بنسیالنیك وطریقة 

 تحضیرھا

فان اولھ كود فریدس 
 وفلف فون دنیھ

 دانیماركي  لیوفاما سیوتیكال برود
 الماني

1351 1571 18/6/1983 B05C 15-00  حجیرة رش تستعمل في
 الطالء االلكتروستاتیكي

اودلف بیركمان  اودلف بیركمان
 وبسمارك ستراسي

 المانیا الغربیة

1352 1572 19/6/1983 H02H  كبسولة اشعال لجھاز
 تنبیھ محسن

ذي بلیسي كومباني بي  بوریس فالدیمیر
 ال سي

 استرالي

1353 1573 22/6/1983 G21C15/18 
G21D3/06 

قناة تصریف معیدة 
التدویر لدارات الحقن 

والرش االمینة في مفاعل 
 ذري

سوسیتي فرانكو  میشیل البین 
وامیركان كونستر 

 اكیون

 فرنسي

1354 1574 23/6/1983 D06F29/02 یاباني طوكیو شیبورا دنكي شیزو اوكازاكي  وعاء نزع الماء 

1355 1575 25/6/1983 C07D301/32  عملیة امتصاص  تماري
الوكسید االثیلین باستعمال 

 ماصات الرقائق
 

فینیزیو الكانا 
 وفیرجینیو كافاالنتي

سنام بروكیتي اس بي 
اي و كورسو 

  میالن16فینیزیا

 ایطالي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1356 1576 26/6/1983 F16k  جھاز سحب الھواء من
 انظمة التشغیل

 

شركة سبیرو ریسیرج  فرانسیكوس روفلس
 بي في

 ھولندي

1357 1577 2/7/1983 C08f c08j جین برنارد بومبون  عملیة كیمیاویة
 وسالمون سوزان

 فرنسي رون بولینك اندستریز

1358 1579 6/7/1983 E03d11/02 
G05b19/02 

 فرنسي جان كلود دیكوكس جان كلود دیكوكس وحدة صحیة

1359 1580 9/7/1983 G01F 1/40  حجرة قیاس غاز مع علبة
 حلقیة وفوھة قیاس

بال كوفاتس والزلو 
بالوغ والزلو فیزینیكو 
وامري بنتیر و الزلو 
 سوھاني والزلو بال

فیجیمو فیكیت ایبیتو 
 ایس بودابست

 ھنغاري

1360 1581 25/7/1983 E21B47/09  جھاز لكشف نقطة التوقف
 في قناة في فتحة البئر

 

سوسایت دوبرو  جان میشیل ھاش
 سبیكشن

 فرنسي

1361 1582 6/8/1983 E01B29/05  تحسینات طارئة عاى
طرف وتمدیدات السكك 

 الحدیدیة

 فرنسي جان لویس جیرال جان لویس جیرال

1362 1583 7/8/1983 C01B25/22  عملیة وجھاز صناعة
 حامض الفسفوریك

 

 فرنسي سوسایتي دي برایون ارماند لورانت 

1363 1584 
 
 

29/8/1983 
 
 
 
 

H02G3/00 
 
 
 

 

جھاز اسالك التمدید 
الكھربائي وصندوق 

التوزیع المرفق وسھولة 
 الربط

 بیربور بریس 
 
 
 
 

شركة اكویجینتس 
 الكتیرسن

 
 

 فرنسي
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1364 1585 30/8/1983 C01B3/34  عملیة لتحضیر الغازات
التي تحتوي الھیدروجین 

 والنتروجین

فینیزیو الكانا 
وفرینسسكو سافیانو 

 وبیروبیسي

شركة سنامبروكیتي 
اس بي اي وكورسو 

 فینیزیا

 ایطالي

1365 1586 31/8/1983 F61J13/08 
F16K27/12 

وسیلة لتثبیت غطاء على 
اناء ماء وخاصة اواني 

 الخمور

شركة بونت اي  بیر لویس باري 
 موسون اس ایي

 فرنسي

1366 1587 8/9/1983 C22B5/02  طریقة الستعادة مواد غیر
متطایرة من غبار یحتوي 

 على اكاسید المعادن

اس كي اف ستیل  سفین سلنتین 
 انجنیرنك اكتبیوالك

 السوید

1367 1588 10/9/1983 F25D  اطار حامل لحشوة مبردة
 مبخرة

اف سیلي نومینیس بي  روبرت ولیم راتیون 
 تي واي لیمتد ثري فینو

 استرالي

1368 1589 11/9/1983 C21C  بنایة مفاعل تشتمل على
محور وعاء مثبت في 
 كتلة ذات محیط مغلق

 فرنسي فراماتوم  جان كلود 

1369 1591 1/10/1983 E21B43/116 الن بوتییروبییر جنل  جھاز ثاقب للبئر
 وبیرنارد جینترو

شركة سوسایتي دي 
 برو سبیكشن الیكتریك 

 فرنسي

1370 1593 26/10/1983 G09B  طریقة ووسائل لتعلیم
 وتعلم الكتابة بالید

د.اریاند وفالر 
 وجادوس والبرت

 ھنغاري شوفاوسي فیكسباي 

1371 1594 28/10/1983 C08F  تركیب وطریقة
الستخالص  وتحسین 

 منتجات النفط

 فرنسي ایثابلیسان وفیتوي مارك اندریھ فورستو

1372 1595 28/10/1983 C01B  عملیة تكسیر بالبخار
 للھیدروكاربونات الثقیلة 

ایكویوشي واتواموریتا 
وتوشیو وتادایوشي 

 وتاكایوكي 
 

تویو انجنیرنك 
 كوربوریشن

 یابان

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1373 1596 30/10/1983 F02D3/10  تركیب لتصریف الماء
 الجوفي

 ھولندي روبرت میشیل روبرت میشیل

1374 1597 30/10/1983 B60B  تدبیر الحركة المستقیمة
لتثبیت التغیر الحاصل 
على مسار مخطط في 

 محور العجلة 

روبیرتو بیرلیني 
 وكوروسو

 ایطالي روبرتو بیرلیني

1375 1599 6/11/1983 C21B1/06 
C21B7/18 
C21B7/20 
F27B1/20 

 یاباني نیبون ستیل ناوكي وكاتویوشي  فرن عمودي

1376 1600 7/11/1983 F16B جولس میرباخ وكارل  الخابور
 ستوسي

جولس میرباخ وكارل 
 ستوسي

 سویسري

1377 1603 15/11/1983 A01K  تنظیم لحفظ دواجن
 التسمین

ھانز جوجیم وكونتر 
 یكارب وایكون والند

ھانز جوجیم وایكون 
 شوماشیر

 الماني

1378 1604 17/11/1983 F17  وعاء وحدة جرعة
 مملوءة

 سویدي واسترا الكیمیدل ایفرس ھانس 
 

1379 1605 17/11/1983 B01J 37/14  ھازو ھیرو كاوا  تحویل الى غازبالحفر
وكوزو اوھساكي 
وكورو فوكودا  
 وكوجي وتویومي

 یابان شركة تویو انجینیریك

1380 1607 22/11/1983 C01b33/02  طریقة النتاج السیلیكون
من مادة مسحوقة محتویة 

 على السیلیكا
 
 

سفین سانتین وجون 
 اولوف 

اس كي اف ستیل 
 انجینیرنك

 سویدي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1381 1608 
 
 
 
 

25/11/1983 
 
 
 
 

C07C127/00 
C07D215/14 

 
 

 

تعویض جدید في بارا 
فینوسي 3للمركب 

 كربونیل امینو
 
 

جوستامك بیل بینامیك 
وھیدبرك وسفین 

اندرس ولوند جرین 
 وبوتور ستون

 اكتیبوالجین ھاسل 
 
 
 
 

 سویدي
 
 

1382 1609 30/11/1983 C01B  طریقة النتاج سیلیكات
 الحدید

سوني اریكسون و 
 ستیفن سانتن

شركة اس كي اف 
 انجینیرنك 

 سویدي

1383 1610 3/12/1983 F17 شركة بونت اي  بارب بیر لویس صنبور لحاجز غشائي
 موسون اس اي

 فرنسي

1384 1611 28/11/1983 F25D اف سیلي نومینیس  روبرت ولیام رایتسون حشوة مبخر مبرد
 وروثیاي افینو ستریت

 استرالي

1385 1612 30/11/1983 C21B  طریقة ووسائل لتقلیل
استھالك الطاقة عند 
اختزال اكسید الحدید 

 بالغازات المختزلة

جوران ماتیسون 
وسفین سانتین 

 وھامارویكن

اس كي اف ستیل 
 انجینیرنك

 سوید

1386 1615 7/12/1983 B65D87/84  كتل تعبئة ألجل التنبھ عن
االنفجارات الممكن 
حدوثھا داخل ابنیة 

المحروقات او السوائل 
المشابھھ مع طریقة 

 التحضیر

 سویسري اكسبلوسیف اس اي اندریو سزیكو

1387 1616 13/12/1983 F16K17/34 
E03B9/02 
E02B13/00 

 

صنبور لتوزیع مائع 
بسرعة التعتمد اساسا 

 على ضغط المائع

كومب جیل وكوسار 
 جان 

 فرنسي سوسیتھ اندنیم اتالنتیك

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1388 1618 
 

19/12/1983 C22B5 
 

طریقة كربنة الحدید 
 االسفنجي

انریك رامون وجورج 
 دومینكو

انریك رامون وجورج 
 دومینكو

 مكسیكا
 

1389 1617 14/12/1983 G21C13/00 
E04H5/02 

ھیكل بناء لمفاعل نووي 
 یحتوي على بناء دائري

 فرنسي شركة فراماتوم جین كالود ھیستا

1390 1619 20/12/1983 A23L/C13L  عملیة النتاج  مواد غذائیة
نشویة على شكل مسحوق 

قابل لالمتزاج بالماء 
 بسھولھ

روبرت جوزیف 
 وارنست  بادرتشر

 سویسري سوسیتیھ دي برودوي 

1391 1621 15/1/1984 F04B15/02  وحدة صمام لالستعمال في
 مضخات كونكریتیة 

شیجیكي ھیراشیما 
 وشینتا روشیرا 

وموناتاكانییكاتا 
انجنیرینك وكاسو 

 میكاسیكي

 یابان

1392 1622 17/1/1984 C01B7/22  عملیة انتاج فلورید
 الھیدروجین

د.لوثار ریھ وھنس 
وكنثرر وروالند 

 والمھندس دیترموریتز

شركة میتالجیسیلشافت 
 وشركة فیرنجتي

 الماني

1393 1623 18/1/1984 B01G2/16 
C0D1/00 

بونجي كینووھیروشي  عملیة التحبیب وجھازھا
 ھیراما وتیتوز ھوندا 

تویو انجنیرینك 
 كوربوریش

 یاباني

1394 1625 26/1/1984 C21B13/14 
C21D5/08 

طریقة لصناعة معدن 
 اسفنجي

جوان سیالد وباتریك 
ولیام وجوان فیدیر 
 وریكارد فیرامونتس

 مكسیك شركة ھیلسا اس اي

1395 1626 12/2/1984 H01P5/18 ھاكون اینر وبجورن  مقرن وحید االتجاه
 ھیننك

أي اس ایلیكتریك 
 بوریو

 نرویج

1396 1627 13/2/1984 E01B9/00  تثبیت مشبك رابط لقضبان
 السكة الحدیدیة الى قاعدة

 
 

ھوارد بیتر جون 
 وكاستل بایثام كرانشام

 انكلترا شركة باندرول لیمتد

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1397 1628 14/2/1984 C12B13/02  طریقة لصناعة حدید
 اسفنجي

جوان فیدیریكو وكارزا 
كارسیا وتویفو لیون 

وانریك رامون ومونتیر 
 اي نویفو لیون

 مكسیك شركة ھیلزا اس اي

1398 1630 19/2/1984 G11B23/10 ھاروكي اوكاتا وكیمیو  شریط تسجیل كاسیت
 اوكاوا وھیرویوكي

 یابان فكتور كومبني 

1399 1631 21/2/1984 E04C1/10 ھاینبرنج اولتماتز  طابوقة
واكسل كرانز 

وبیرنھارد فلوك 
ولفكانك شاد ود.  یلي 

 دالھوف

 الماني شركة اولتمانس زیجیل 

1400 1632 20/2/1984 C23  طریقة النتاج معدن
مصھر یحتوي اساسا على 

 المنغنیز والحدید

سیفن سانتین وبورجي 
 جوھانسون

اس كي اف ستیل 
 انجینیرنك 

 سوید

1401 1633 20/2/1984 C01  طریقة الستخالص اجسام
مشكلة من الكتات 

المتعددة وكذلك جسم منتج 
 منھا

 المانیا الغربیة ویرنر ھارتمان ویرنر ھارتمان 

1402 1634 22/2/1984 E01B29/22 انكلترا باندرول لیمتد اوف كلین دیفید كوتس رفع السكك الحدیدیة 

1403 1635 22/2/1984 G11B  شریط تسجیل
 كاسیت(مصغر)

ھاروكي اوكاتا وكیمیو 
 اوكاوا وھریوكي اومید

فیكتور كومبني 
وكاناكاوا كو 

یوكوھامارشي 
 وكاناكاوا

 

 یابان

 
 



 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم  ت

1404 1636 3/1/1984 C07D295/00  مشتقات بس الباییرازینو
-اندروستین وطریقة 
تحضیرھا وفق ماھو 
 موصوف باالختراع

ریجیر كیدیون 
كیومروي اوت 21و

 بودابیست

ریجیر كیدیون 
كیومروي اوت 21و

 بودابیست

 یابان

1405 1637 3/1/1984 H04M3/00 
G06F15/20 

نظام مفاتیح صندوق 
 للمراسالت البعیدة

كومبانیا تیلیفونیكا 
جوس 28ناسیونال دي 

 فینو مدرید 1انتونیو 

كومبانیا تیلیفونیكا 
 ناسیونال دي

 اسبانیا
 
 
 

1406 1638 3/3/1984 F01K25/10  محرك ذو تحویل حراري
میكانیكي وخاصة محرك 
ذو مائع لھ حرارة غلیان 

 منخفضة
 

 فرنسا سوریلیك  صالح جلواج

1407 1639 8/3/1984 F24H ھیدیھارد شیمیزو  فتیلة حرق وقود سائل
 واكیھیكو ھاشیوتو

ھیدیھارو شیمیزو 
 اكیھیكو ھاشیتو

 یابان

1408 1640 8/3/1984 E01D19/06 
E01C11/10 

طریقة لمباعدة الفاصل 
بین اعضاء تشیید جسر  

 او بناء مشابھ
 

الفرید ھارتكورن  الفرید ھارتكورن
مونتشن 8

 مولیرستراس5

 المانیا الغربیة

1409 1641 10/3/1984 B29B دیررد میخائیل ھول  تركیبات طالء بالستیك
وكریستیوفر ھنري 
 وروي ادتوركیمب 

 استرالیا دولوكس 

1410 1642 18/3/1984 C216 13/00  طریقة الستعمال غاز
یحتوي على المیثان 
 الختزال الحدید الخام

جوان اف برایس 
فالكون وانریك ار ام 

 فیرا

 مكسیك شركة ھیلزا اس اي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1411 1643 17/3/1984 C07C27/22 
27/24 
31/04 

نظام محفز وعملیة النتاج 
مزیج من المیثانول 

 والكحول االعلى

فیتوریو فاتوري 
والبرتوباجیني وفینیز 

 وبرنو ناتوري
 

سنام بروكتي اس بي 
 اي

 ایطالي

1412 1646 4/4/1984 E03f5/02 
E02d29/14 

روش امیل وجورس  عمل مدخل لقناة مدفونة
 مایكل 

شركة سوسایتي دیت 
 بونت 

 

 فرنسي

1413 1648 15/4/1984 E21b47/12 
G08c 15/06 

نظام نقل البیانات لثقوب 
 الحفر

انطوان جورج والیت 
فرانسون وایفیس 

 دوراند

سوسیتیھ دي برو 
سبیكسون الكتریك 

 شلمبركر

 فرنسي

1414 1649 16/4/1984 B04  مصفف اطاري محسن
لنظام بدالة مواصلة بعیدة 

 رقمي

ذي بلیس كومباني  جیوفیري شونیك
 فیكارج 

 انكلترا

1415 1652 17/5/1984 B01D5/00  استرداد مكثفات من دفق
 غازي ھیدروكاربوني

سیزار فابري وجیزیف 
المانتیا وجیانفرانكو 
 بیلیتو وبیاجو فایال

سنام بروكیتي اي بي 
 اي كورسو فینیزیا 

 ایطالي

1416 1653 24/5/1984 B63B35/44  منصة بحریة نصف
 غطاسة

 انكلترا الكساندر جورج كوبون الكساندر جورج كوبون 

1417 1654 27/5/1984 F42C15/14 
F42B23/26 
F4B23/18 

طریقة الكترونیة فعالة 
لفصل المفجر باالرتطام 

 الممیكانیكي

ریدون ترست -شان  جوزیف ماریھ 
 لیشنشتاین

 امریكا

1418 1656 6/6/1984 E04C  ھیكل معدني ثالثي االبعاد
النجاز لوحات لالبنیة 
وطریقة صنع مثل ھذا 

 الھیكل

 سویسرا جان جي بومون جان جي بوفون ونیون

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1419 1657 6/6/1984 A23B7/00 
C12B1/00 

عملیة استعمال انزیمات 
 انحالل حیطان الخالیا

ریسوكي كوبیاشي 
وھیروناري ساتو 

 وكیوشي 

شركة كومباي كیمیكال 
 اندستري كو ولیمتد 

 یابان

1420 1658 6/6/1984 A21D   تحضیر دقیق صحي
صالح لالكل من حبوب 

 حاویة على زیوت

دیاسینادي ماجیو 
والبیرتو باتریلي 
 جیاكارلو سودیني

ئي اني نازیونال 
 ادروكاربوني 

 ایطالي

1421 1659 7/6/1984 F16L1/4  دعائم قابلھ للتعدیل
لالنابیب تحت الماء بعید 

 عن قاع البحر

 ایطالي كورال لیمتد انطونیو روكتي

1422 1660 18/6/1984 H02H  متسوبیشي دینكي  سونار سوزوكي داره ممیزة طوریة
 كابوشیكي كیشا

 یاباني

1423 1661 20/6/1984 E21D11/00 د.تیودور باومان  انفاق انبوبیة
 واوتمار 

 المانیا فیلیب ھولزمان اكتینكز 

1424 1663 25/6/1984 A01G  وحدة زراعیة
 واستعماالتھا

 سوید مارتي ھنتونن مستر مارتي ھنتونن

1425 1664 26/6/1984 E02D29/12  وسائل محاصرة لمنظم
تربة صمام مقابل وسط 

 الشارع
 

 فرنسي دي مورتین روبیرت دي مورتین روبیرت 

1426 1665 28/6/1984 C07213/89 المانیا ھانس توم ھانس توم مجدد الشعر 

1427 1666 9/7/1984 B21D13/00 
F162L9/14 

مارك نیجیس وفریتي  طریقة لعمل شریط مقوى
فاناسكي وجوانیس 
 ارنولدس دي كوك

 

 المانیا ان في بیكارت اس اي

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1428 1667 12/7/1984 A01N دنكولس كیتیفیند  طعم مبید للقوارض
وكونتر فریروت 

 وھارموت سباینیریك

نیكولس كیشفیند 
وكونترفریروت 

 وھارموت سبانرینیك

 المانیا

1429 1668 27/7/1984 C08G29/2 
69/32 

طریقة النتاج االمیدات 
 المتعددة القابلة للتمدد

ھانز دیتر ھوفمان 
وھانس جوشن روثي 
وجورج سكین ورونالد 

 وولف

دیفي مكي 
 اكتیكلساشفت

 المانیا

1430 1669 1/8/1984 A01N53/00 میخائیل دیریك و ذي  طریقة البادة الحشرات
 ولیكام فاوندیشن لیمتد

ذي ویلكام فاوندیشن 
 لیمتد

 بریطانیا

1431 1670 11/8/1984 B65H75/16 فرنسا كونز اس اي جان باتریك برییان دعام مخروطي الجذع 

1432 1673 12/8/1984 B22d13/02 
13/10 

C21d9/08 
C22c37/04 

انبوب فاصل مذیب 
للكرافیت شبھ الكروي 

 وطریقة صناعتھ

بونت أ -موسون اس  رید بیولسي 
 اي

 فرنسا

1433 1675 14/8/1984 B66f9/12 رامش شاندرا ریشاند  معاملة المواد الصفائحیة
 شاه وھیوج جون كلیر

بلنكتون بروذر بي ال 
سي ،برسكوت  رود 

ستریت ھیلینس 
 میرسیاند 

 بریطانیا

1434 1676 16/8/1984 C07D211/90 بیرنت سان بیدر  دي ھیدرو بیریدین الجدید
بیرنھارد وكارلسان 
ستیجاكي ولجونج 

 نبجت ریشارد

 سوید اكتیبوالجیت ھاسل

1435 1678 23/8/1984 C07D213/89  وسائط تحضیر
 اومبیرازول

براند ستروم ،ارني 
 ایلوف والم بو روبرت

 سوید اكتیبوالجیت ھاسل

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

1436 1679 26/8/1984 E21B47/00 
49/00 

بحث التكوینات االرضیة 
التي یعترضھا مسبار 

 مجھز بوسائد

بسكال بنتا وجاك 
 ترومیلي

سوسیاتي دي 
بروسبكیون الكتریك 

 شلمبركر

 فرنسي

1437 1685 24/9/1984 C07D211/90  طریقة لتحضیر ثیوابیو
تیكالي دیھاردو بیریدین 
 المنشط ومواد الوسطیة

بیرنت سان بیدر بیو 
نھارد كارلسان ستیج 

 اكي انجیمار

 سوید اكتبیوالجیت ھاسل

1438 1687 3/10/1984 H02  منظومة مفاتیح كھربائیة
 خارجیة للجھد العالي

اولیج كوستانتینو 
وفالدیمیر یاكو 
 ومیكائیل لیونید 

اودیسكي فلیال 
واوركانیزاتي اینر 

 جیتیشكوكو

 االتحاد السوفیتي

1439 1692 23/10/1984 C01F5/24 
C04133/00 

اسلوب استخراج المتلر 
 المغنیسي

 المانیا الغربیة شركة كلوكنر ھومبولد ھانس باور

1440 1693 24/10/1984 A01N57/00 
53/00 

مركبات جدیدة البادة 
 الطفیلیات

ذي ویلكام فاوندیشن  میشیل دیریك ماثیوس
 لیمتد

 بریطاني

1441 1694 28/10/1984 G01F 1/32 
E21B43/00 

47/00 

جھاز لقیاس سیولة سائل 
 في بئر

جین بییر وكلود 
فیرفورت وروجر 

 كودول

سوسیتي دي 
 بروسبیكشن الكتریك 

 فرنسي

1442 1695 31/10/1984 C01B  بلور اصطناعي ومواد
مسامیة تتألف من 

سیلیكون واكسید البورون 
 وطرق تحضیرھا

 جیوفاني بیریجو 
وفیتوریو فاتور 
 وماركو تامارسو 

سنام بروكیتي اس بي 
 اي 

 ایطالي

1443 1696 3/11/1984 B60C9/06 
B60C3/00 

اطارات ذو ھیاكل نصف 
 قطریة للحموالت الثقیلة

 فرنسا میتشیلین اندسبي  جان بومییر 

1444 1697 6/11/1984 A01N53/00  مركبات جدیدة مبیدة
 للحشرات

یوشیتیشي اوكونو 
 وكایماي فوجیموتو

 

سومیتومو كیمیكال 
 كومباني

 یابان

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

1445 1698 8/11/1984 C01C39/04 
41/32 

طریقة لتحضیر الفا -
 -فینوكسي بنزیل 3سیانو 

2-
كلوروفینیل)ایزوفالبرت 4(

 فعال بصریا

كوھیجي اكیتا ویوكبیو 
سوزوكي ونوبیو اونو 

واسامو ناكایاما 
 وتاكاشي كاتو

سوسیتومو كیمیكال 
 كومباني لیمتد

 یابان

1446 1699 14/11/1984 A01 009/22 
N1 009/28 

د. كالوس بوھنن ود.  تركیبات مبیدة للفطریات
 البرت بفیفر

اف ھوفمان -الروش 
 اندكو

 سویسري

1447 1700 19/11/1984 C07C11/09 
C07C1/24 

طریقة النتاج ایسوبیوتین 
النقي بأزالة ماء البیوتنال 

 الثالثي

فریتس اوبناوس 
وبیرند كریفینك 
وھاینرش بالك 
 وبیرنھارد شولتز

 

كیمش ویرك ھولس 
 اكتنكیسلشافت

 المانیا الغربیة

1448 1702 25/11/1984 F42C1/04 
15/06 
15/24 

رأس قذیفة 
متفجرة مصادمة محسنة 

وبوجھ خاص لصاروخ 
 روكیت ذات تسلح موقوت

سوسائیتھ اندستریال  لوي جان ھنري موري
دي میكانك دي 

 بریسیون

 
 فرنسا

1449 1703 26/11/1984 B01J 
A61K 

-1طریقة النتاج مشتقات 
 اوكسادیثا -سیقم

تسونیو اوكونوكي 
ویاسوشي موراي 

وشونزو فوكاتو وتارو 
تیدا وتاداشي واكازاوا 

 وسیجي شیباھارا

مایجي سایكا كایشا 
 لیمتد

 یابان

1450 1705 3/12/1984 F01  طریقة میكانیكیة الدخال
عمود ساند مركزیا في 
حفرة االرض محفورة 

 مسبقا

جوزیف كرینجس  بیرند انجیلھاوبت 
وھانس بوكلیر 
 وھاینس بیرج

 المانیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح
 

1451 1706 4/12/1984 B22D  عملیة وجھاز لتصنیع
 منتوجات المنیوم طوالنیة

لیوكلوسترمانز -
 ھاویرت

المبتربف المنیوم 
 ،فریدریك شایدالن

 بلجیكا

1452 1708 13/12/1984 E02D17/8  طریقة لدعم الخنادق
بالصفائح مع مقاطع 
 مستعرضة متدرجة

 بلجیكا جوزیف كریكنز جوزیف كریكنز

1453 1709 18/12/1984 F25D اف اف سیلي نومینیس  روبرت ولیام رشاش ماء مبردة مبخر
 بي تي واي

 استرالیا

1454 1710 23/12/1984 H02G سویسرا ئي اف انترنشنال سیزار جي انفرینزي نظام حمایة من الصواعق 

1455 1713 30/12/1984 A61K  مستحضرات مضادة
للدیدان المعویة تحتوي 

 (نتروانیلینو)4على مادة 
 

د.ویرنر لوي ود. 
 ھایني بول ستریبل

 سویسرا سیباكایكي اي جي

1456 1714 7/1/1985 C08F18/08 
2/22 

عصارات من متعددات 
اصل خالت الفینیل 
 وطریقة تحضیرھا

 

رون بولینك  جان لوك وجان كلود
 سبیشلیتس كیمیكوس

 فرنسا

1457 1715 8/1/1985 F28B9/10 ایطالیا سنام بروكیتي وكورسو سیزار وجیان فرانكو استرداد مكثفات من الغازا 

1458 1716 10/1/1985 A01N27/00 
29/08 

ویتلي كیمیكال كومباني  سلفین ایفریست تود منظمات نمو النباتات
وساوث كیربي 

وبونتراكت ،وست 
 یوركشایر

 انكلترا

1459 1721 28/1/1985 F16L9/04  جھاز لتحسین مقاومة
وصالبة قناة انبوبیة تحت 

 البحر

الفرید بیرتي وروالندو 
 ماتیللي

شركة سنا مبروكیتي 
 اس بي أي 

 ایطالیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1460 1722 29/1/1985 A01N  انیلیدات حامضیة
فسفوریة عملیة تحضیرھا 
ومركبات مبیدة للتسوس 

 والحشرات

د.میكلوس كوفاكس 
واندراس فاس 
وجاتوس بیسان 

والنرلوكولزار وكالمان 
 وكارلوى

نیھیز فیجباري كوتاتو 
 انتیزیت

 ھنغاریا

1461 1724 12/2/1985 A61G3/00 
B60P3/00 

شاحنة ورشة وصیانة 
للدرروب الوعرة ذات 
االستقاللیة الكبیرة 

 والمنقولة جوا

اتلبیرس دي كونز  بول ایتین رین لیجو 
 كشنز میكانكس

 فرنسي

1462 1725 12/2/1985 H03K17/00 
H04K17/00 

تحسینات في دارات ادارة 
 الخط

لورنس ارنست وارین 
ونوردن رود مدن ھید 

 ،بركشایر
 
 

ذي بلیسي كومباني بي 
 ال سي

 بریطانیا

1463 1726 24/11/1985 G11B (كاسیت) ھیرویوكي  شریط تسجیل
یومیداوفیكتور وتشوم 

 وموریا 

 یابان فیكتور كومبني جابان

1464 1727 19/2/1985 C08F10/02 
C08F2/34 

عملیة النتاج البولیمرات 
االلثیلینیة وجھاز الدارة 

 العملیة المذكورة
 

بییر دوراند وبییر 
 كلوریود

سوسایتي كیمیك دي 
 كاربو نیجس

 فرنسا

1465 1730 12/3/1985 F23g5/00  فرن تحویل النفایات الى
رماد بواسطة طاحونة 

 انبوبیة عمودیة
 

سوسیتي نوفیلي دي  بییر جامي 
 كونسترا اكسیون

         فرنسا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1466 1733 23/3/1985 F23d  كینیستشي اداتشي  فتیلة احتراق
وھیسانوري 

ویوسوشي ویوشیمي 
 اوھموكاي

ماتوشیتا الكتریك 
 اندسریال

 یابان

1467 1734 26/3/1985 H0113/453 
R25/14 

الكتراك انترناشنال  میشیل ھامفریز  نظام توزیع كھربائي
 لیمتد

 بریطانیا

1468 1738 10/4/1985 H0/F27/00  جھاز دفع متقطع یستعمل
لمفتاح تحویل في مغیر 
 تفریغ الحمل الكھربائي

میتسوبیشي دینكي  شیكیوشي فوروكاوا 
 كابوشیكي

 یابان

1469 1739 11/4/1985 C01B25/01 
B03B5/34 
B07B1/00 

طریقة لتحسین خام 
 الفوسفات

جین فاقا واندریھ 
المبرت وجین بول 

وجین رومر وبرنارد 
 جین 

 فرنسا فایفل كیلبب بابكوك

1470 1741 16/4/1985 F28C3/12 
3/04 

شركة الخلیج الھندسیة  ریشارد ادولف  جھاز معالجة السائل
 للمبادالت الحراریة 

 سعودي

1471 1742 21/4/1985 C07C43/04 سنام بروكیتي اس بي  جیوفاني ماناوا  عملیة انتاج الدیثیمیل ایثر
 اي

 ایطالیا

1472 1745 6/5/1985 H05  مخمد فراغي لموصالت
 حزمیة في خط كھربائي

 ایطالیا اینوسینتي ریجانتي اینوسینتي ریجانتي 

1473 1746 8/5/1985 F16L  فحص الطاقة الجازة
 الدائري

ذي دیفیلیو بمنت  ولیم ھنري روبنسن
 كوربو

 نیوزالند

1474 1747 12/5/1985 A01K1/01  طریقة تجفیف الحاشیة
 الخاصة النتاج حیواني

جورجین وجوجیم ود. 
 ویرنر ونفرید نوال

فیب كومبینات 
 فورتشیرت 

 المانیا

1475 1748 20/5/1985 C01B11/2  طریقة وجھاز النتاج ثاني
 اوكسید الكلور

بول دبلیو سانتیلي 
 ودانیال ام رامواس

 امریكا فرانكین افینوایست

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1476 1749 22/5/1985 E04F1/348 
E04B1/348 

وحدات منازل مصنوعة 
 مسبقا النشاء منازل 

 بلجیكا جاك ویبو جاك ویبو 

1477 1752 28/5/1985 E02D3/02 
27/26 

طریقة وجھاز لتشكیل 
ركائز رملیة لتحسین 

 ارض رخوة

ماسارو شونو 
وتاكاھیرو وطوشیوكي 
وتورو تامورا وھیدیكي 

 ماتوموتو

فودو كونستركشن كو 
 لیمتد

 یابان

1478 1753 30/5/1985 C8F  
C8G  

مركبات فلزیة عضویة ال 
لكوكسیدات الفلزات 

 االنتقالیة

انتوني نیكوالس 
وكروتون  درایف  
 وسینسیناتي اھایو

 امریكي انتوني نیكوالس سبیكا

1479 1754 9/6/1985 F16K9/00 باتریك ویلیام وكلبرتو  صمام دوار
 كویرا

 مكسیك ھیلسا اس اي 

1480 1757 15/6/1985 C22B60/02 
C01B25/46 

طریقة الستخراج 
الیورانیوم من حامض 

فسفوري بواسطة 
 حوامض بیروفسفوریكیة

 

شركة یورانیوم بیجني  انطوان فلورینسك 
 اوجین كوھولمان

 فرنسا

1481 1758 16/6/1985 C21B13/02 مباشرة  عملیة اختزال
 النتاج حدید معدني

مامورو اوكي 
وماساجیرو تومینا 
وكاي اوتو نومیا 

وھیروتویو ساكو  
ودینتارو وكتونوري 

 ویوشیتومو ایشي

 یابان كوب ستیل لیمتد

1482 1763 1/7/1985 C10G23/00  طریقة تحویل كسور
 ھیدروكاربون الى منتجات 

 

دیتر بولمان وایرھارد 
 وھیرمان وفیرنر 

شركة فیب بترول 
 سمیشي

 المانیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1483 1764 3/7/1985 C21B31/02 
F277B1/08 

طریقة وجھاز لصناعة 
 الحدید االسفنجي

سفن سانتن ھامرفاجن 
 وبورج جوھانسون

اس كي اف ستیل 
 انجینرنیك اكتیبوالك

 سوید

1484 1765 8/7/1985 B01J2/16  طریقة النتاج سماد مركب
 محبب

بونجي كینو وھیروشي 
 ھیراما

تویو انجینیریك 
 ومیتوي تاتو

 الیابان

1485 1766  9/7/1985 H01 یابان متسوبیشي دینكي  یوشیھارویاو جھاز كھربائي 

1486 1769 15/7/1985 H01J19/60 جونار استنیر وستین  وسائل الختم
 اوفي

جوكلوند فاجین 
 وھوفورس

 سوید

1487 1770 16/7/1985 B01D53/14  طریقة مبردة الزالة
الغازات الحامضیة من 

 خلیط غازي

لویجي غازي 
وجیانكارلو وجیافرانكو 

والیساندرو جنازي 
والیساندرو فیتر 

 وكارلو

سنام بروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالیا

1488 1771 18/7/1985 B31D3/04  وحدة تعبئة للسوائل
بصفة خاصة على ھیئة 
وعاء مصنوعة من مادة 

 مرنة تخلیقیة
 

سوسیتي جینیرال دیز  راؤول كوتییھ 
 او مینیرال دو فیتل

 فرنسا

1489 1772 22/7/1985 C08F 
C08G 

طریقة لبلمرة االولیفینات 
 االحادیة ومحفز لذلك

  

 امریكا انتوني نیكوالس انتوني نیكوالس

1490 1773 24/8/1985 F16L1/4  دعائم قابلة للتعدیل
لالنابیب تحت الماء 

بمسافة قریبة من قاع 
 البحر

 

انطونیو روكنوني  وفیا 
 فاروفیني

 ایطالیا كوراك لیمتد 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1491 1774 19/8/1985 F41F 
F42B 

جھاز یشمل مقذوف او 
اكثر یتصل بشحنة متفجرة 

مجوفة وفق الشكال 
 خاصة 

جین -بول شاربو-جاك 
شانیل واولیفییر دي 
 الروشن كیراندرون

 فرنسا جین بول شاربو نییر

1492 1775 25/8/1985 C01g43/00 
B01f1/00 

طریقة لالستفادة من 
الیورانیوم واكاسید 

العناصر االتربة النادرة 
غیر uf4الموجودة في 

النقي الناتج عن 
استخالص الیورانیوم من 

 الفسفوریك

یورانیوم بیجیني  انطوان فلورینسك 
 یوجین كولمان

 فرنسا

1493 1776 7/9/1985 H01r25/14 الكتراك انترناشنال  میشیل ھمفریز نظام توزیع كھربائي
 لیمتد

 بریطانیا

1494 1777 8/9/1985 E06b3/08 ھیلمار راسموس  الشباك
 نیلسن

ھیلمار راسموس 
 نیلسن

 سوید

1495 1778 12/9/1985 C05b7/00   طریقة لصناعة اسمدة
 مركبة محببة 

ینجي كیتو ومشیو 
 نونو وماسویشي 

تویو انجنیرینك 
 ومیتوى تاتو

 یابان

1496 1780 18/9/1985 F17d  جھاز متحرك لملئ
االنابیب بلموائع وتفریغھا 
وتجفیفھا وفصل الموائع 
المختلفھ اثناء نقلھا في 

 انبوب 

 ایطالیا انطونیو روكنوني انطونیو روكنوني

1497 1784 2/10/1985 E04c  لوحة مركبة لتغطیة سطح
مستوي وطریقة لصناعة 

 ذلك

كارلوس  جوزیف 
 وفیرنارد لیون

 بلجیكا انستالت فیر میتالباو

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1498 1786 6/10/1985 H05b7/18  طریقة وجھاز لتولید
 الغازات الحارة

د.ھیربرت شمیث 
 وریشارد مولیر

 المانیا الغربیة كیمیش ویرك ھولس

1499 
 
 

1787 
 
 

7/10/1985 
 
 

E21b47/00 
47/06 
 

جھاز تعیین صفات 
 لمجرى سائل في بئر 

 

اندریا وباسكال ودیویر 
 ودنیس 

 

سوسیتي دي 
 بروسبكسیون

 

 فرنسا
 
 

1500 1788 9/10/1985 B22d  قالب انبوبي للسبك
االستمراري النبوب رفیع 
 الجدران من حدید الصب

ریو بیلوس وایفر 
 كورمیل ومیشیل بیریل

 فرنسا شركة بونت امرسون 

1501 1789 15/10/1985 B23C5/08  المتغیرات في القرص
المساند للمتدحرجات 

الماسیة لقواطع الطحن 
الدوالرة للصخور والمرمر 

 والحدید

تونسیلي راك مارسیلو-
 فیاجیوفاني 

تونسیلي راك مارسیلو-
 فیاجیوفاني

 ایطالي

1502 1790 17/10/1985 B01B57/00  عملیة مخفضة لدرجة
الحرارة لالزاحة االنتقائیة 
للغازات من مخالیط غازیة 

 بواسطة مذیب

لویجي كازي وروبیر 
توردي وكارلو سكالي 
 ولرورثودي سنثیو 

سنام بروكیني اس بي 
 اي 

 ایطالیا

1503 1791 19/10/1985 E03C1 1/24 
E03E5/04 

 انكلترا ھیورث روبرت درایفر  مالكولم روبرت درایفر  مجاري الطرق

1504 1792 21/10/1985 B01D57/00  عملیة مخفضة لدرجة
الحرارة لالزاحة االنتقائیة 
للغازات من مخالیط غازیة 

 بواسطة مذیب

لویجي كازي 
ودورتیودي 

 وروبرتودي سنترو

سنام بروكیتي اس بي 
 اي

 ایطالیا

1505 1793 23/10/1985 G10K  اجھزة احساس سطحیة
 للموجات الصوتیة

 

شلمبركر اوفر سیز اس  بیكاشري سینھا
 اي

 بنما

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1506 1797 5/11/1985 
 

A41D19 
 

مواد مطاطیة مطلیة 
 بالغمس

میشیل ھاورد ودیفید 
 میشیل ودیفید شارلز

ال ار سي برودكتس 
 لیمتد

 انكلترا

1507 1796 30/10/1985 F16B دانیمارك شركة ماكنس اولیسن فلمنج اولیسین  ھیكل مؤثث 

1508 1798 6/11/1985 C01C1/02  الوسیط الكیمیائي المحسن
واستعمالھ في انتاج 

 االمونیا

ارجون جیمس 
وستیفان روبرت 
 ونیكوالس فیلیب

 انكلترا ذي بریتش بیترلیوم 

1509 1800 7/11/1985 C06b31/08  تركیب وطریقة النتاج
 متفجرات مستحلبة

انتونیو كامیرو وافینو 
دي ومانویل كوریا 

 وسانشز دیان

یونیون اكسبلو 
سیفوس ریو وباسیو 

 دي الكاستیالنا

 مدرید

1510 1801 16/11/1985 H05g  نظم وطرق التصویر
االشعاعي الطبقي 

 الحیودي

شلمبركر اوفرسیز اس  انطوني دیفاني 
 اي وفیا 

 بنما

1511 1806 30/8/1985 C07d233/66  مشتقات االمیداز ولیدین
 وطریقة لصناعتھا

برناویر كارل ولینك 
 ھلموت وستوھلر ھارو 

اف ھوفمان الروش 
 اندكو اكتینكلشافت

 سویسرا

1512 1807 2/12/1985 C07C  مشتقات اوكسادثیا سیفالو
سبورین الجدیدة وانتاجھا 

 ومركب وسط جدید لھا

سایجي شییاھارا 
وتسوینو اوكونوجي 
 ویاسوشي موراي 

مایجي سایكا كیشا 
 لیمتد 

 الیابان

1513 1810 14/12/1985 G01N23/06 
E21B43/00 
G01V5/00 

طریقة وعدة لتحلیل 
سوائل بئر بأشعاع 

 القوتون

سوسایتي دي  فیلیب شفالییھ 
 بروسبیكشن الكتریك

 فرنسا

1514 1811 17/12/1985 B01D  طریقة ھیدرومائیة
لمعالجة المواد المشیعة 

 بالغازات الكاربونیة
 

روالن سوانسون 
 واوریكا نیفادا

روالن سوانسون 
 زاوریكا نیفادا

 امریكا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1515 1817 31/12/1985 C01B25/18 
C01B17/96 

طریقة لتحضیر حامض 
الفسفوریك وسلفات 

 الكالسیوم

دافیستر اوماند لورینت 
ودوبریك اندري 
روبرت وثیریون 

 فرانسیس ارثر

برایون دیفیلیو بمنت 
 وروجوزیف وترز 

 بلجیكي

1516 1818 9/1/1986 C01g43/00 
B01f1/00 

طریقة محسنة لتحلیل 
التیترا فلورو من 

 الیورانیوم غیر النقي

یورانیوم بیجیني  انطوان فلورنسك 
 یوجین كولمان

 فرنسا

1517 1819 13/1/1986 D04h1/20  عملیة وجھاز لتشكیل لباد
لیفي یحتوي على نتاج 

 اضافي

الن دیبوزي ودانیال 
 نوفیر 

اسوفر سانت 
 كوبانفرنسا

 فرنسا

1518 1822 16/1/1986 C11d10/00 رافري ھاوس  برایان جون اكرد  تركیبات منظفات سائلة
وكامرتون والبرایت اند 

 ویلسون لیمتد

 انكلترا

1519 1823 21/1/1986 E02d  طریقة تبطین االسطح
 المحددة للممرات

ارك وود و كوتج ھاج 
 ھل اوسیتس

شركة انیستوفورم 
 انترناشنال

 انكلترا

1520 1824 23/1/1986 B61b  جھاز لوضع عازالت
كھربائیة طولیة على 
 حاشیات خط القطار

 

 انكلترا باندرول لیمتد بیتر بادجر

1521 1825 27/1/1986 G01C  مجموع عناصر لحصر
مكان ترابي واجھزة 
اضافیة القامة ھذه 

 العناصر وكشفھا
 
 

ویلي بیل بید یرسون 
 فیلیبا فیجي 

ویلي بیل بید یرسون 
 فیلیبا فیجي

 دانیمارك

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1522 1827 15/2/1986 C01D43/00  طریقة وجھاز العادة
استخالص الیورانیوم من 

مادة مولدة بمراحل 
 متتابعة

 

دافیستر ارماند لورینت 
 وسارت مایكل ارماند

برایون دیفیلو بیمنت 
 وروجوزیف وترز

 بلجیكا

1523 1828 18/2/1986 E01F15/00 بینت اونیرت المر  قالب كونكریت محسن
 وسالثو لمكاتان

 

 سوید كارل كونار كیر لون 

1524 1831 27/2/1986 C07D285/06  طریقة لصناعة المركبات
ثیادیازول یلیدین المشتقة 

من الیوریا والعوامل 
المحتویة علیھا والتي لھا 
تأثیر في تنظیم نمو ونزع 

 اوراق االشجار
 

د.ھانس رودلف كریكر 
ود.ھانس جورك 

د.راینھارت روش د. 
 فولكریت سجوت 

 برلین شرنك اكتینكز لشافت

1525 1832 27/2/1986 F27D  اسلوب ووسائل
لالستعمال في جھاز 

مولدات البالزما لعمود 
 االفران

جان 
 ثورنبلوموبورجفاجین 

جونار استنیر و اس 
 كي اف ستیل انجینیرك

 سوید

1526 1833 13/3/1986 B28B23/02 
E04C3/20 

عملیة وجھاز لصنع 
عناصر بناء خرسانیة 

والعناصر المصنوعة على 
 ھذا النمط

 
 

 فرنسا شركة بویج  بییر ریشارد 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة اسم صاحب البراءة اسم المخترع عنوان البراءة التصنیف الدولي تاریخ المنح

1527 1836 17/3/1986 C07  مركب اوكادثیا سیفا
 لوسبورین وانتاجھ

سایجي شیباھارا 
وتوینو اوكونوجي 
ویاسوشي موراي 
وشونزو فوكاتو 

وتارویندا 
 وتاداشیزاكازاوا

 یابان مایجي سایكاكیشا لیمتد 

1528 1838 29/3/1986 E04D3/40  طرف سقف مسطح مع
 طریقة لصنعھ

 المانیا الغربیة كالوس كوبل كالوس كوبل 

1529 1840 31/3/1986 B60B  جھاز ضبط كثافة الزیت
الدینامیكي لتسییر محور 
عجالت المركبات جھزت 
 بموازن متنقلة مستقیمة

روبیرتو برلیني وسان 
 بونیفاسیو

روبیرتو برلیني وسان 
 بونیفاسیو

 ایطالیا

1530 1842 7/4/1986 F25J1/02  تحسینات في اوتتعلق
بطریقة وجھاز لتبرید او 

اسالة غاز واحد على 
االقل ذو درجة غلیان 

 منخفضة كالغاز الطبیعي 

ھنري باردا وسكي 
 ودیدیھ لرو

كومباني فرانسیز دو 
اتیود ایھ دي كنستر 

 اكسیون 

 فرنسا

1531 1843 13/4/1986 A01N  ترتیب منشط مبید
 لالعشاب

فرنك بیھاري وبیتر 
بوھوس وجوزیف 

 بوكزو

 ھنغاریا بودایستي فیجیموفیك

1532 1844 17/4/1986 C01c كوزو اوساكي وجون  طریقة تفاعل ومفاعل لھا
زاتما وھیروشي 

 واتاناب 

تویو انجینیرنك 
 كوربوریشن

 یابان

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  االختراععنوان  التصنیف الدولي تاریخ المنح

1533 1849 7/5/1986 H04L1/16 
H04L1/14 
H04L1/24 

طریقة لحصر الخطأ في نقل 
البیانات بشكل جھاز لضبط 

االخطاء في ناقل البیانات ،كما 
 مبین في االختراع

اوروكاكینارووساكو 
یوجیریوو ایوا ایكیوو 

 دوا توشینادا

 این في فیلیبس كلویال
 

 ھولندا

1534 1850 17/5/1986 E04B2/84 
 

 

طریقة وعنصر بناء القامة 
بنایة و البنایة المشكلة بھذه 

 الطریقة

اوكستین ولھلموس 
 ماریا بیرتلز

 

 ناكرون ستیل اند المنیوم 
 

 

 المانیا
 

1535 1853 1/7/1986 H01B  مجموعة توصیل علویةمن
 سلك المجدول 

یوشنبو كتیاما 
 ومیكیھیكو اوكانا 

 

سومیتوموالیكترك اند ستریس 
 لیمتد 

 
 

 یابان

1536 1854 3/7/1986 C03B        تحسینات في تقنیة التشكیل
النسیجي تشمل الطرد 

 المركزي

جین ا. باتیككي و ماري 
بتییر بارث و فرانسوا 

 بوكیت

 ایسوفیر سانت 
 

 فرنسا

1537 1855 12/7/1986 A01N37/48 
A01N43/52 

 مبیدات فطریات محفزة 
 

 بوادستي فیجیموفیك فیرنك بیھاري  ورفاقھ
 

 ھنغاریا

1538 1859 24/8/1986 C08F  عملیة السترجاع درجة بلمرة
 1بیوتین -

رونزوكومیوتو و 
 برونودي ماكلي 

 ایطالیا سنام بروكیتي اس. ي. اي. 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

1539 1860 28/8/1986 B22C21/14 
B22D13/02 

جھاز الدارة ووضع نواة متداخلة 
لمكینة الذابة المعادن عن طریق 
فصل عنصر مزیج عن غیره 

 بانبوب متداخل  

بییر فورت و 
 میشیل بیریل

 بونت اموسون اس. اي
 

 

 فرنسا

1540 1861 20/9/1986 G01V1/16  طریقة و جھاز الكتساب اشارة
 رجفیة في حفرة بئر

جین لوك 
دیكورب و كاي 
بالنبین والین 
 والین دلیبوش

سوسایتي دي بروسبكسیون 
 الكتریك 

 

 فرنسا

1541 1863 15/4/1986 C07C  طریقة للتركیب االصطناعي
 للیوریا والمواد المستعملة فیھا

سیرجیومینا كاتي 
و سیزار میوال و 
 فرانكو كرانیللي 

 

 سنام بروكیتي اس. ي. اي. 
 
 
   

 ایطالیا

1542 1864 23/10/1986 B02B3/12 
A23N5/00 
C11B1/04 

طریقة و جھاز لتحضیر حبوب 
 السمسم

السید محمد 
 حلواني

 السید محمد حلواني 
 

 السعودیة

1543 1865 15/11/1986 H02G5/4 میشیل ھامفریز  نظام توزیع كھربائي
وجون انطوني 

 رولف

 الكتراك انترناشنال لیمتد
 

 انكلترا

1544 1867 30/11/1986 C08F - عالي 1عملیة النتاج بیوتین
 النقاوة باستھالك طاقة منخفضة 

رونزوكومیوتو و 
 برونودي ماكلي 

سنام بروكیتي اس. ي. اي.  
 

ایطالیا 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  االختراععنوان  التصنیف الدولي تاریخ المنح

1545 1868 2/12/1986 A23C  عملیة تحضیر اطعمة
 حلیبیة

سویسیتي دي برودوي  فالنتین وینر
 نسلة اس.اي

 

 سویسرا

1546 1871 29/12/1986 E02D17/13 
E02D29/00 

طریقة صب تحت 
التربةالجزاء غطاء 

 الجدران

ثیودور باومان 
 واوتمارشریجج

 فیلیب ھولزمان
 

 

 المانیا

1547 1872 7/2/1987 A61K35/78 
B01D11/02 

عملیة للحصول على 
مستخلصات البابونج 

القابلة للخزن في المواد 
 الفعالة 

 دیكوسا اي.جي  اوتوایساك وراینھولد كارل
  

 
 

   

 المانیا

1548 1874 11/3/1987 C21D  طریقة و جھاز للمعالجة
الحراریة المباشرة 
للقضبان الفوالذیة 

المتوسطة او العالیة نسبة 
 الكاربون

ھیتوشي ایواتا و یوشیھیروما 
 شیموتو و كاتسوھیكویامادا

سومیتومو الیكترك اند 
 ستریز لیمتد 

 الیابان

1549 1876 
 

15/3/1987 E2109/06  طریقة و جھاز لدفع درع
 لالستعمال في حفر االنفاق 

ایسیكي كایھاتسوكوكي  طوشیو اكیساساكا
 كابوشیكي كیشا

 الیابان

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

1550 1881 10/4/1987 E21B47/022  طریقة وجھاز لتحدید اتجاه
بارامیترات لتحضیر ثقب 

 الحفر 

سوسایتي دي بروسیكسیرون  جین لینكوت 
 الكتریك 

 

 فرنسا

1551 1882 7/4/1987 B65B91/04 ھوكومیولر ودیفیزبي  صنبور متداخل مھوى ذاتیا
 دوینیل جیرمیھ جي 

امیركان فالنج اند 
 مانیوفاكجرنج كولیمتد

 
 

 امریكا

1552 1883 20/4/1987 A01B  الكترود شبت ومستقرمن
 قبل فراغ

 استرا. نیك اكتیبورك لوند باك ستیج 
 
 
 

   

 السوید

1553 1884 20/4/1987 C04B43/02 
C03B37/00 
B32B5/02 

عملیة النتاج حشایا من 
الیاف فلزیة من مادة 

 مصھورة 

 جان اي باكتیللي 
 ایفس دانیال 

 فرنسا اسوفر سانت كوبان

1554 1885 20/4/1987 E04C 
B32B 

مقولبات رقیقة السمك 
 وطریقة النتاجھا 

 سویسرا امروتكس اي. جي  بیتر كمیر 

1555 1886 20/4/1987 E02B7/42 
C05D9/00 

 جیرمان دبالج  سد ذو بوابة تحكم 
 جیلس كومبس 

 فرنسا الستوم اتالنتیك

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  االختراععنوان  التصنیف الدولي تاریخ المنح

1556 1887 20/4/1987  C21/B11/02  طریقة النتاج الفوالذ
 الغیر قابل للصدأ 

 سفن سانتین 
جون اولوف 
 اورسیلسفاكن 

 اس.كي.اف.ستیل انجنیرنك
 

 السوید

1557 1888 20/4/1987 F16L17/06  لفاف محكم لمفاصل
 االنابیب المسبوكة 

 كلود یوشیر 
 اندرى الكاب

 فرنسا بونت.اي موسون اس. اي 

1558 1889 25/4/1987 B22D11/10  جھاز تغذیة معدن سائل
لنصب انبوب معدني 

بالصب الراسي المستمر 
 خاصة اذا كان مصھورا

 ایفس كورمیل 
 میشیل بیریل 

 
 
 

 فرنسا بونت.اي موسون اس. اي 

1559 1891 2/5/1987 A01N25/00  بریطاني جون سیدني دافیز جون سیدني دافیز تركیبات كیمیاویة 

1560 1894 9/5/1987 C03F6/02  منتوجات تكثیفیة
ھایدرومیلیكیة من 

الدیھاید وكیتون ثابتة 
الحرارة حاویة على 
 مجموعة حوامض

 الیوس ایكتیشبیر كیر 
 جون بالنك

 المانیا اس.كي.دبلیو

 

  

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع  االختراععنوان 

1561 1897 2/6/1987 D11/10  تركیب لتجھیز معدن
سائل مع السیطرةعلى 
درجة حرارتھ الجل 
الصب االستمراري 
النبوب من حدید 

 الصب

 فرنسا بونت.اي موسون اس. اي  میشیل بیریل

1562 1900 12/6/1987 B23K 
B23P 

جھاز لصناعة 
عارضة فوالذیة 
 مسنمة ذات سنام

جونیسیرو میدا 
 ونربوھیرواوكویاما

 شیمیزوكونستراكشن كو- لمیتد
 

 

 الیابان

1563 1905 20/6/1987 B22D11/06 
 

 

طریقة وجھاز 
للتقطیر المستمر عن 
طریق انبوب اذابة 

 متداخل

 ایفس كورمیل و میشیل بیریل
 

 

 بونت.اي موسون اس. اي
   

 فرنسا
 
 

1564 1907 20/6/1987 C12H1/16  طریقة لتخفیض
محتوى الكحول في 
المشروبات المحتویة 
على الكحول وخاصة 

 النبیذ و النبیذ الفوار

 المانیا ھینكل اندكو مانفریة وایس 

1565 1908 22/6/1987 E02B3/04  النموذج الجاھز
للھندسة المدنیة طریق 
تشیید بناء و یتضمن 

النموذج المذكور 
 والبناء الناتج

 فرنسا جین امیرت و بییر لندى جین امیرت و بییر لندى 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان

1566 1909 24/9/1978 E02D اولي -الریتین ایس اف  عناصر بناء 
 

 

 فلندا

1567 1910 28/6/1987 F42B7/10  تحسینات في القذائف
المقصود اطالقھا بواسطة 

 االسلحة الناریة

 سیرج الدریو سیرج الدریو
 

 

 فرنسا

1568 1911 28/6/1987 C07H      تحویل السكروز الى ایثامول
و مواد اخرى باستعمال 

 زیموموناي موبیلیس

 جامعة كوینزالند ھورست ویرزدول
 
 
 
   

 استرالیا

1569 1912 6/7/1987 A23N4/0B المانیا بول ستیفان كونز بول ستیفان كونز جھاز لمعاملة التمور 

1570 1914 15/7/1987 C07D  مركبات جدیدة لعلم تركیب
 عقاقیر

المنجیر توما 
مریورجیھ والرسون 

ھاكان سیجورد 
ولتدبیرج بیرلتیارت 

وسوزین جونید 
 االسالبیت 

 السوید اكتیبوال جیت ھاسل 

1571 1918 29/7/1987 E04B الصین فاركوشو فاركوشو  تركیب تسقیف متكامل 

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

أسم صاحب  اسم المخترع  االختراععنوان  التصنیف الدولي تاریخ المنح
 البراءة

 الجنسیة

1572 1920 28/8/1987 G07G  عمیلة الستعادة مكونات ثقیلة
من خلیط ھایدروكاربونات 

 الغازیة 

سنام بروكیتي  لویجي كازي 
 اس. بي. اي

 
 

 ایطالیا

1572 1921 28/8/1987 C10K3/00  عملیة مخفضة لدرجة
الحرارة لالزالة االنتقائیة 

للغازات الحامضیة من مزیج 
 من الغازات بواسطة المذیبات

لویجي كازي و 
 كارلوسكالي

سنام بروكیتي 
 اس. بي. اي

 
 

 ایطالیا

1573 1924 7/9/1987 C07D335/06 
C07D409/06 

اج-2-4مشتقات لھیدروكسي-
-2-بنزوثیویوان-1

 تحضیرھا و تطبیقاتھا1

لیفا لیونیزاند  جان جاكس برثیلون
ستریال 

 فارماسیتیك
 
 

 

 فرنسا

1574 1925 7/9/1987 G01  طریقة للحصول على صورة
عن طریق التصویر باالشعة 
او التصویر المجسم ویفضل 
 استعمالھا في اختیار المواد 

 
 
 
 
 
 

كوزبنتي  بیتر تیلیكي
فالتوایس 

 ھیلتلبنك ار. تي
 
 
 

 

 ھنكاریا
 
 
 
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1575 1926 7/9/1987 H05B7/00  وسائل التسخین الكھربائي
 للغازات 

سفن سانتین و بالني 
موجنسین وماتس كائج 

 و جان ثور نبلوم 

 اس.كي.اف.ستیل انجنیرنك 
 

 

 السوید

1576 1927 15/9/1987 G01R35/00 
G01M19/00 
G01R1/06 
G01N3/04 

طریقة و جھاز الختبار سیر 
 كھربائي 

سوسایتي دي بروسبیكشن الكتریك  جان لوب بونیھ 
 شلمبركر

 
 

 

 فرنسا

1577 1928 15/9/1987 F16L21/02  وصلة انبوب مانعة
 لالنفصال

 كوبوتا لیمتد تاكاوھاشیموتو
 
 
 

   

 الیابان

1578 1929 15/9/1987 B41F9/02 ایاسوایستیكاوا و  طابعة للنقش الغائر
 شیكیش اراي

 الیابان كوموري برتینیك ماشیري كو لمیتد

1579 1941 15/10/1987 F24F  تحسینات في او تتعلق
بطریقة و نظام السیولة غاز 

 ذي درجة غلیان منخفضة

ھنري برادوسكي و 
 انتروكاتیاني

 ایطالیا سنام بروكیتي اس-بي-اي
 
 
 
 

 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1580 1942 15/10/1987 C07H21  حامض ال اوسكي
ربوتیوكلیك متعدد 
الببتید لھ فاعلیة 
فسیولوجیة على 

االنسان و یتضمن تتابع 
قاعدي للترتیب الكودي 

 المتعدد الببتید 

روبرت بروس واالس و 
 ھیراتاكل اینو

اساھي كیس كوجیوكا 
 بوشیكي كیثا

 
 

 ھنكاریا

1581 1943 15/10/1987 C21C  طریقة و جھاز
للمعالجة الحراریة 
 للقبضان الفوالذیة

كایتسو ھیكویامادا و كوثیو 
اوجیما و تاكا شي ساكورا و 

یوسوكي یاماموري و 
 یوكیھروساكامورا

سومیتومو الكتریك اند 
 ستریزلیمتد 

 
 

 الیابان

1582 1944 15/10/1987 C07C       استرات حامض
بروبان كربوتسلیلك 

الحلقي الخاص 
وكحوالت البنزیل 

المعالجة بالھالوجین 
الجدیدة و استعماالتھا 

 كمبیدات لالوبئة

كالوس تومان و اولف جانج 
وانجونبرغ ھامان و ایرن 
 كالوس و الیرفس مارھولد

 بایراكینحبست 
 
 
 
   

 المانیا

1583 1945 15/10/1987 C08F4/64 
C08F4/52 
C08F4/50 
C08F4/02 
C08F10/00 
C08F10/08 

 
 

مركبات محفزة مادة 
محفزة وعملیة لبلمرة 

 اولیفینات الفا

باربرواولریكا لوفكرن و 
لوسیا نو لوسیاني ھانللي 

سبیاني و ماریا ھیلینا و یرو 
 ایماري 

 فلندا نستي - اوي -
 
 
 
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1584 1947 15/10/1987 A61B17/18  جھاز لتثبیت ارنوبیدیا
 الخارجي

كوبا انترا برایس فور ذا  رود ریجو الفارز كامراس
امبروت اند اكسبورت 
اوف میدكال بروتكدس 

 اس میدكوبا 

 فرنسي

1585 1948 20/10/1987 C07 ایطالي بي بي كیمیكال لیمتد ویرنیز اوجیست لیدي  تحضیر السلفانیت 
1586 1949 10/10/1987 C01V3/20  طریقة وجھاز للفحص

 الكھربائي لحفرة بدء
دیفید ئي بالیت وستانلي سي 
 جیانزیرو ودیفید سوكیونك 

شلمبركراوفرسیز اس. 
 اي

 بنما

قوالب تعشیق لبناء   18/10/1987 1953 1587
جدران وطریقة للبناء 

 باستعمال ھذه القوالب  

خوزیھ كوبلودت   خوزیھ كوبلودت  سانتوس  
 سانتوس  

 البرتغال

1588 1956 20/10/1987 C03G8/10 
C03C15/02 
C08GJ3/16 
C08L16/06 

راتنج لتركیب غروي 
عملیة لتحضیر و 
التركیب الغروي 

 المستحصل

روجر فوكییر و شارلدي 
كوي و جاكي یواكیم و 

 میشیل ویكاني

 فرنسا اسوفر سانت كوبان

1589 1959 31/10/1987 B32B31/06 
B65H81/00 

طالء راتنجي مقاوم 
للدفع وغیر نفاذ 
للرطوبة وطریقة 

 استعمالھ

ستیفن ایفانس مكونكي و 
 جوردون جورج 

 كندا شو اندستریز لمیتد

1590 1960 31/10/1987 B28 5/00  طریقة و جھاز النتاج
 الكلنكر

اف ال . سمیدت ان . كو  توربن انیكیكارد 
 . اي . اس 

 الدنمارك

1591 1961 30/10/1987 A01G 
A01C 

عملیة لزراعة النباتات 
 خشبیة الجذع 

روزا كساناي و اندریھ 
كوراك و فرنك كاثي و 

جانوس كاراكاس والسلو 
نیمیس و ایدیت ھالس ني 

 كوفاك
 

 ھنكاریا بوراستي فیكیموفیك
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1592 1962 30/10/1987 F25D  نظام توزیع الماء في
 مبردة تبخیریة

ماكسویل دیكیسون و 
 انطوني دامین كیرني

اف اف سیلي نو مینیز  
 بي . تي . واي لیمتد 

 استرالیا

1593 1963 31/10/1987 F24F  غالف مروحة
 الكتروني

اف اف سیلي نو مینیز   انتوني دافید كولیفر 
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1594 1965 31/10/1987 E01D9/04 
         9/06   

طریقة و جھاز النشاء 
ارضیة جسر و 

انشاءات مشابھة و 
 منشأت مستحصلة منھا 

 فرنسا بویل  بییر ریشار 

1595 1966 1/11/1987 H01H3/00 اف اف سیلي نو مینیز   دامون جوفري ایرنست محولة كھربائیة
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1596 1967 1/11/1987 B22D11/10  عملیة للصب الراسي
المستمر النبوبة من 

حدید زھر مصھور من 
 كافیت كروي

 فرنسا بونت .ا.موسون  ایفس كورملو میشیل بیریل

1597 1968 1/11/1987 B11D11/10  طریقة و تركیبات
لصناعة استمراریة 

النابیب من حدید زھر 
الكرافیت الكروي ذو 
 تركیب مسیطر علیھ 

كلود باك و ایفس كورملو 
 ریو بلوسي و میشیل بیریل

 فرنسا بونت .ا.موسون 

1598 1969 1/11/1987 B29F  اداة لفولتیة الجزء
 العلوي لوعاء بالستیكي 

 
 
 
 
 

كي. ا.كي. كارل ماكیري  ھایز ادمریكو
 لیزدز.اي. جي 

 سویسرا
 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1599 1970 1/11/1987 G01B 6/00 
H01B11/00 

موصل قیاسي علوي 
 مركب

یوشینوبو كیتایاما و 
 یاسونوري سایتو

 سومیتومو الكتریك اند 
 ستریزلیمتد

 الیابان

1600 1971 10/11/1987 C07D401 السوید اكتیبوالكیت ھاسل  براند ستروم ، ارني ایلوف  المركبات الجدیدة 
1601 1972 18/11/1987 F04D29/00  نظام نزف الماء في

 مكیفة ھواء تبخیریة
اف اف سیلي نو مینیز   انتوني دیفید كولیفر

 بي . تي . واي لیمتد
 استرالیا

1602 1973 18/11/1987 C03B  تحسینات في المحارق
 ذات الحرق الداخلي

 فرنسا اسوفر سانت كوبان رینیھ جوسیت

1603 1974 18/11/1987 B32B31/06 
B65H81/00 

مطلي ذو قابلیة  انبوب
 انحناء

 كندا شو اندستریز لمیتد ھورلد فرنسیس جارفیز

1604 1975 18/11/1987 G01K3/01  جھاز الكتشاف معدل
 درجة الحرارة

 الیابان توكیكو لمیتد اكیوتاكوشي

1605 1976 18/11/1987 C21  خلیة الكترولیتیة
الستخالص المعدن من 

المواد الحاویة على 
 معادن 

دكستك متالیرجیكال بي  بیتر كینیث افریت
 تي واي لیمتد 

 استرالیا

1606 1982 2/12/1987 E21B شلمبركر اوفرسیز اس.  جیمس ام ابجیرج  طریقة حفر ابار فنیة
 اي

 امریكا

1607 1983 2/12/1987 D01D  مواد الیاف مقواة و
مواد تقویة لیفیة 
 ثرموبالستیكیة

بینیت باخ سبیرلنیك و 
 كورت بیركلوند بیدیرس

 الدنمارك بینیت باخ سبیرلنیك

1608 1985 12/12/1987 B01D13/00 
C02F1/08 

F28D21/00 

تنظیم المرار سائل اول 
مالصق لسائل ثاني 

دون ان یمتزج معھ مثل 
التنظیم الخاص بازالة 

 ملوحة میاه البحر

 السوید فین توربیر جیر فین توربیر جیر
 
 
 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1609 1986 12/12/1987 C21G3/00  تحویل السوكروز الى
ایثانول باستعمال 

بكتریا فریموموناس 
 موبیلیس 

 استرالیا جامعة كوینزالند ھورست ویریز دول 

1610 1987 12/12/1987 E16B2/20 انتوني دافید كولیفروروبرت  وسائل لتركیب بكره
 ولیام رایتسون 

اف اف سیلي نو مینیز  
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1611 1988 12/12/1987 C03B  تحسینات في تقنیة
تشكیل االنسجة بالطرد 

المركزي و تخفیف 
 الغاز

 جین ا. باتكلي و
ماري بیر بارت و فرانسوا 

 بوكیت

 فرنسا اسوفر سانت كوبان 

1612 1989 16/12/1987 F42B13/28  لغم غیر مغناطیسي
 مضاد لالفراد

  ریدن تراست جوزیف ماریا

1613 1990 16/12/1987 H02  بریطانیا ام. كي الكتریك لمیتد نورمان ادورد بروس خط سیر كھرباء 
1614 1994 22/12/1987 B26  جھاز لتقطیع اجسام

شبھ بالستیكیة 
 للكونكریت الخفیف

انترناشنال سیوریكس  جوردان ستیج
 اكتیوال جیت 

 السوید

1615 2000 27/1/1988 C21B  طریقة العادة تشكیل
 الھاید روكاربونات

كاي استونومیا و 
كاتشونوري شیماساكي و 

 مامورو اوكي

كابوشیكي كینا كوب 
سایكو شو تتاجر باسم 

 كوب ستیل لیمتد

 الیابان

1616 2001 27/1/1988 C23C  عملیة لتجفیف و
معالجة الطالءات 

 وطبقات الصبغ الرقیقة

فابوكیور انترناشنال بي  االن دون مكینس
 .تي . واي لمیتد

 استرالیا

1617 2002 27/1/1988 G01V1/00  طریقة وجھا للتنبؤ
 بالھزات االرضیة

بانا كیوتیس اي و سیزار دي 
و كونستانتتوس دي 

 تومیكوس

بانا كیوتیس اي و سیزار 
 دي و كونستانتتوس دیتوم

 الیونان

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1618 2004 28/1/1988 D04H1/00  تحسینات في تقنیة
 تشكیل لیف اللباد

 فرنسا اسوفر سانت ھنري لیماكنن 

1619 2005 28/1/1988 A61G بریطانیا لیوزتكنولوجي لمیتد روبرت فنویك كرسي للمقعدین 
1620 2008 6/2/1988 E04C1/10 عراقي انطوان عادل مارسیل انطوان عادل مارسیل نظام بناء 
1621 2009 17/2/1988 E04B2/88  تحسینات في الستائر

الجداریة و االجزاء 
 المكونھ منھا

فریسیت انترناشینال  بییر لیكراند و بییر بارثیل
 (ستوب)

 فرنسا

1622 2010 17/2/1988 B66D  تركیب عمود ادارة و
 بكرة 

انتوني دافید كولیفروروبرت 
 ولیام رایتسون 

اف اف سیلي نو مینیز  
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1623 2011 17/2/1988 B29C   طریقة وجھاز النتاج
قالب من مواد 

بالستیكیة وتطبیق ھذه 
 الطریقة

كي.ام.كي.كارل میكیري  كارل میكیرل 
 الیسنس اي .جي 

 سویسرا

1624 2016 19/3/1988 C08L5/02  عملیة محسنھ لتحضیر
بولیمرات دكسترات 
الحبیبیة الصلیبیة 

الترابط المفیدة دوائیا و 
التركیبات الدوائیة 

 المحتویة علیھا

جانسون ارداي و اوي سوتو 
و ماكدولنا بوكس و استفان 
سیزرنوس و كاتالین بور و 

ساندرو جانكسوو انتال 
كوفاكس و ایلونا كیس و 
ماریا بالینیت و كاتالین 

كوفاكس وجیورجي باكسا و 
 استفان كوفاكس

 
 
 
 

 بیوكال كایو كایسزر كیار 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ھنكاریا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1625 2017 19/3/1988 C07D211/60  المركب الصافي
البصري و طریقة 

 تحظیره

 السوید استراالكمیدال اكتیبوالك  ساند بیرج 

1626 2021 28/3/1988 B02C13/00  جھاز لسحق المواد
 العالقة

ایفان ایفانوفیتش زوزوال و 
اندراي فیدو روفتش و ایفان 

 كریكوریفتش 

ایفان ایفانوفیتش زوزوال 
و اندراي فیدو روفتش و 

 ایفان كریكوریفتش

 االتحاد السوفیتي

1627 2022 31/3/1988 H05B7/02  اسلوب و وسائل لربط
مولد البالزما مع 

 المفاعل

جونر استرین و اورجن 
وسمبترجرن و جان تور 

 نبلوم

اس.كي.اف.ستیل 
 انجنیرنك

 السوید

1628 2023 31/3/1988 C08F4/64  العناصر او االجزاء
المركبة المساعدة 

لعوامل الفا تبلمر اولفین 
 وطریقة لصنع ذلك

 فلندة نستي اوي كیالنیمي توماس كاروف

1629 2024 31/3/1988 C08F4/64  العناصر او االجزاء
المركبة المساعدة 

لعوامل الفا تبلمر اولفین 
 وطریقة لصنع ذلك

 فلندة نستي اوي كیالنیمي توماس كاروف

1630 2027 12/4/1988 H01J31/00  جھاز و طریقة لشاشة
عریضة ذات انبوب 

 اشعة كاثودیة 

جین بونر بونیس و سیرج 
 فرومینت و بیني كودیوكس

ارابیل التین انفورماشن 
 اوف سیتمس .اي.ان.سي

 كندا

1631 2028 12/4/1988 A61B19/00  تجمیع افرازات جسم
 االنسان 

 
 
 
 

 جون فرانسیس كاتاناك 
 
 

جاتان نوفییس بي .تي. 
 واي لیمتد

 استرالیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1632 2029 23/4/1988 B66F  اسطوانھ سقاطھ مربعة
 الشكل قابلة للرص 

انجل ریبول الس و انتونیو 
 فیدال جوان 

انجل ریبول الس و 
 انتونیو فیدال جوان

 اسبانیا

1633 2030 23/4/1988 C21B13/00  طریقة جدیدة الختزال
 خامات الحدید

ازیل رامون و جورج 
 اوكتافیو

 المكسیك ھلیا اس.اي.

1634 2031 23/4/1988 D04H1/72  تحسینات في توزیع
 االلیاف في اللباد 

 فرنسا اسوفرسانت كوبان  فرنسیس موسنییر 

1635 2033 28/4/1988 C08F4/64  العناصر او االجزاء
المركبة المساعدة 

لعوامل الفا تبلمر اولفین 
 وطریقة لصنع ذلك

 فلندة نستي اوي كیالنیمي توماس كاروف

1636 2035 5/5/1988 G01V3/24  طریقة و جھاز لقیاس
 مقاومة تكوین التربھ

ستایكي لوك و میشیل 
كوالود وبییر كریما دي و 

 جان كلود ترویلد

سوسیتي دي 
بروسبكسیون الكتریك 

 شلمبركر 

 فرنسا

1637 2036 5/5/1988 E01D7/01  جملون جسر واوراق
(باكیھ)جسر یتضمن 
ھذا الجملون و طریقة 

 لتشیید ھذا الجملون

 فرنسا شركة بویج بییر ریتشارد 

1638 2037 8/5/1988 C07D207/0 
C07C69/28 
A61K31/40 

دي باولیس توماس و  مشتقات البیزامید
رامسبي ستین انجفار و 

 اوجرین سفین اوني 

استرا الكیمیدال 
 اكتیبوالك

 السوید

1639 2038 10/5/1988 A62B23/00 
A62B37/00 

جھاز اكتشاف مركبات 
 الھواء

 
 
 
 

بیرند ھایجینكا و ھوبیرتوس 
 و ھیزي فرتس كالیج 

 
 
 

دوفار انترناشونال 
 ریسیرج بي.في

 ھولندا
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1640 2039 10/5/1988 C07C126/08 
B01J2/04 

سوسو مونیوه و ھیروشي  محبب طبقة النفاث
ھیرایاما و تیتسونروھوندا و 

نوبیویوكي 
ماتسوموتوروكینجي تویاما 

 وجیابورد سیوتور
 

تویو انجنیرنك 
 كوریورشین

 ستوي تؤتوكیمیكالزانك

 الیابان

1641 2040 10/5/1988 B03  اسلوب و جھاز للم و
فصل االجسام الصلبة 
او السوائل غیر القابلة 
 للذوبان في جسم السائل

كینیث اي كي ویولف 
 ھارماستید

كینیث اي كي ویولف 
 ھارماستید

 السوید

1642 2042 10/5/1988 F41D10/24  خزانھ ذخیرة طلبلیة
 الشكل

 امریكا یروي جیمس سولیفان یروي جیمس سولیفان 

1643 2043 10/5/1988 C07C15/04  عملیة تحضیر بنزایمید
 ازول ثیوي

ماریا كوناني و جیورجي 
لوكوسیو تاماس كاالي و 

ماریا ھیماني توث و تیبور 
 مونتاي و ماریا سزیالدي 

شنیور جیوكایزر اس 
 فیجیزتي 

 ھنكاریا

1644 2044 27/5/1988 A01G31/00  طبقھ سفلیة للزراعة
 بدون تربة

 فرنسا اسوفر سانت كوبان  جین بول مونییر 

1645 2045 29/5/1988 E20D17/8 المانیا جوزیف كرینجس جوزیف كرینجس  وسائل دعامة حفرة 
1646 2047 29/5/1988 E06B  مرتكز حافة الباب

 االنزالقي
 
 
 
 
 

 جورج جارلس فیز
 
 
 
 

وسینكھوس بریك اند 
 سكنال كومباني لیمتد

 بریطانیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1647 2048 4/6/1988 E01D7/02  جسر ذو قطاعات سابقھ
الصنع وذو اجھاد 

مسبق خارجي بواسطة 
كالبات وقطاعات لھذا 
الجسر وطرق صنع 

 ھذه القطاعات  

 فرنسا بویج بییر ریشارد

1648 2049 4/6/1988 C08F4/64  العناصر او االجزاء
المركبة المساعدة 

لعوامل الفا تبلمر اولفین 
 وطریقة لصنع ذلك

 فنلندة نستي اوي كیالنیمي توماس كاروف 

1649 2056 30/6/1988 D05B51/00 
D05B44/00 

الیة ناضم الخیط 
االعلى في ماكنات 

 الخیاطة

یوشیو میكیوني و اوساموتاتا 
 كا و كیمیكا زوماتسودا

شركة ماروزین لماكنات 
 الخیاطة المحدودة

 الیابان

1650 2062 5/7/1988 F03G7/01 
F01K25/00 

 فرنسا سوریلیك صالح دیجلوا محرك دوار

1651 2064 7/7/1988 B62B 
F61M 
F24F 

اف اف سیلي نو مینیز   ماكسویل دیكسون عربة حاملة
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1652 2065 7/7/1988 B21F27/200 
B23K11/32 

طریقة تجمیع ھیاكل 
معدنیة ثالثیة االبعاد ، 

مكائن لصناعتھا 
والھیاكل المنتجة بھذه 

 الطریقة 
 
 
 

اندریھ دي شوتر وسیلفانو 
 كاساالتینا 

 بلجیكا سیزمو انترناشنال

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1653 2073 20/7/1988 C08F4/64  العناصر او االجزاء
المركبة المساعدة 

لعوامل الفا تبلمر اولفین 
 وطریقة لصنع ذلك

 فنلندة نستي اوي كیالنیمي توماس كاروف 

1654 2075 4/8/1988 A01N63/00  تحضیر سالالت من
باسیلس ثیرینجینس 

ذات فعالیة محسنھ ضد 
بعض الطفیلیات 

الحرشفیة وانتاج ساللة 
 جدیدة منھا

دینس ھوارس بیرجس و 
 بول جاریت 

اكریكالتشرال جنینكس 
 كومباني لیمتد

 بریطانیا

1655 2076 4/8/1988 F24F13/03  اف اف سیلي نو مینیز   انتوني دامیین كیرني  موصھ لمكیفھ ھواء
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1656 2077 4/8/1988 F16L33/00  صناعة لوازم االطراف
 النابیب المرنھ

 انكلترا ادابتافلكس لمیتد  اندریان روجر بولتون 

1657 2078 4/8/1988 F25J 
C07C 

تحسینات في او ما 
یتعلق بطریقة وجھاز 
الجل تجزئة منخفضة 
درجة الحرارة الي 

 غاز خام 

ھنري بارادوسكي و جویل 
 كاستل وھیرف بارقیق 

كومباني فرانسیز دي 
 ایتودات 

 فرنسا

1658 2084 30/8/1988 H01B  تاسیسات للفولتیة العالیة
ذات مفتاح وانبوب 

 الموصل المفتوح
 
 
 
 

 روسیا اورجین ستروي اورجین ستروي 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1659 2091 13/9/1988 F24F 
F04D 

ترتیب تركیب مروحیة 
 محوریة 

اف اف سیلي نو مینیز   انتوني دایفید كولیفر
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1660 2092 13/9/1988 B02C17/14  تحسینات في طواحین
 الطرد المركزي

جون ماكسویل بویزو ولیام 
ریتشارد ریزو شارلزھارولد 

 وارمان

ریسریش اند دیفیلوبمنت 
 (بي.تي.واي) لیمتد

 استرالیا

1661 2093 13/9/1988 C082  27/06  فیلم من بولي فینیل
 كلوراید النتاج ھویات

 ھولندا یونیلیفر لي.في مارتن شلیدورن

1662 2094 13/9/1988 C01B17/16  عملیة النتاج
مستحضرات كبریتیة 

 على شكل مسحوق

ایفان ایفانوفیتش زوزوال و 
اندراي فیدو روفتش 

واناتولي ستیبانوفتش و 
میخائیل رونیموفیتش و 

فالدیمیر فیدروفیتش و ایفان 
دانیلوفتش و الكساي 

اندریفتش وجوري ایفانوفتش 
ولیونید كوزمیش و فاسیلي 

 ایفانوفیتش 

ایفان ایفانوفیتش زوزوال 
و اندراي فیدو روفتش 
واناتولي ستیبانوفتش و 
میخائیل رونیموفیتش و 
فالدیمیر فیدروفیتش و 

ایفان دانیلوفتش و الكساي 
اندریفتش وجوري 
ایفانوفتش ولیونید 
كوزمیش و فاسیلي 

 ایفانوفیتش

 روسیا

1663 2095 15/9/1988 C01B17/10  عملیة النتاج كبریت
مسحوق من كبریت 

 مصھور

فالدیمیرفیدروفیش و اندري 
فیدروفیتش واناتولي 
ستیبانوفتش وایفان 

ایفانوفیتش زوزولیا و ایفان 
داینولوفیتش و جوري 
ایفانوفیتش و نادیزا 

 یوسیفوفتا 

فالدیمیرفیدروفیش و 
اندري فیدروفیتش 

واناتولي ستیبانوفتش 
وایفان ایفانوفیتش 
زوزولیا و ایفان 

داینولوفیتش و جوري 
ایفانوفیتش و نادیزا 

 یوسیفوفتا
 

 روسیا

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1664 2099 29/9/1988 F24F  لولب مروحھ و موزعة
 ماء

اف اف سیلي نو مینیز   انتوني دامین كیرني 
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1665 2100 29/9/1988 A61K  تحضیرات اطالق
ممدودة لتراكیب نشطة 

ذات فعالیة ذوبان 
 منخفضة جدا

فولك كارل ایریك و 
ھوكسون و روزنسكي و 

 سجوكرن

 السوید اكتیبوالكیت ھازل

1666 2101 29/9/1988 A61K  طریقة تحضیر مادة
صیدالنیة تؤخذ عن 

 طریق الفم

لوفكرین وبلبرانت و 
یاسومورا و موریكاكي و 

 اورا و اوھیشي 

 السوید اكتیبوالكیت ھازل

1667 2104 10/10/1988 C04B7/44  طریقة و جھاز
للمعالجة الحراریة 
 للمواد الحبیبیة الدقیقة

ھانز زابل و كارل ارنست و 
ارمین ھامرمان وفریتز فیج 

و بیتر روسنو وجوشیم 
براندت وبیتربوكر 
 وانكوشویر دفیجر

فیب شویر شیننبا 
 دكومبنیات

 المانیا

1668 2105 10/10/1988 G05B 
G05B 
F24F 

وسائل سیطرة الیقاف 
دوران مدراة ھواء 
 دوارة امام مروحة

اف اف سیلي نو مینیز   كیفین اكتاتیوس توني
 بي . تي . واي لیمتد

 استرالیا

1669 2110 20/10/1988 B28B1/54  طریقة و جھازلتكسیة
 ذرة او قطرة سائل

روبرت ادوارد سبارك و 
 نوربیرت سیمون ماسون

 امریكا واشنطنیون یونیفیرستي

1670 2113 1/11/1988 C04B14/42  الیاف زجاجیة مقاومة
للظروف البیئیة 
وتطبیقاتھا لتقویة 

 السمنت

 فرنسا فتروتكس سانت كوبان ماري ھیلین شوبیني

1671 2114 1/11/1988 G01F 
G01R 

طریقة و جھاز لتعیین 
القطر الداخلي النبوب 

 كھربائي

كاري اي ھازن و بروس 
 ماكان و جیرالد ان مینارد

شلمبركراوفرسیز اس. 
 اي

 بنما

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1672 2117 8/11/1988 H02G نمسا لودیك شنابل لودیك شنابل  عنصر تثبیت 
1673 2120 15/11/1988 F24C5/04 

D03D3/02 
فتیلة الجھزة 

 االحتراق الزیتي
 الیابان كیتاتي سانكیو كو لمیتد ایسابورو یاماكوشي 

1674 2122 17/11/1988 E03F7/00  تحسینات تتعلق
بوضع خط االنایب 

 وممرات الطرق

 بریطانیا انسیتوفورم ھولندج لیمتد ایرك وود

1675 2128 4/1/1989 G21 
B01J19/04 

 فرنسا فوندرییھ مونتومت كلود بالنشامب  ماص لالشعة النوویة

1676 2129 15/1/1989 B22D11/04  تركیب الجل
استخالص مواد 
طولیة الشكل من 

سبیكة معدنیة بواسطة 
الصب السفلي 

 المستمر

 فرنسا بونت-ا- موسون .اس .اي  ایفس كورمل و میشیل بیریل

1677 2133 1/2/1989 E04B2/86 
E04C5/06 

تحسینات في الوحدات 
سابقة التصنیع و 

استخدامھا في صناعة 
 البناء 

ندري دي شوتر و 
 سلفانوكاساالتینا 

 بلجیكا سیزمو انترناشونال

1678 2137 7/2/1989 B01J21/12  طریقة لتحضیر مادة
خفازة الجل ازالة 

ھایدروجین 
 البارافینات 

فرنك وبونونو و رود لفوجزي 
و برونوفیتاري و جیورجي 
روما نوفت كوتلنیكون و 

كونستانیونفیھ وفنورالیكاند 
 روفیتریانانوف

نیمسك و سنام برؤیتي 
 اس.بي.اي

 ایطالیا
 
 

 
 
 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1679 2141 25/3/1989 B05D3/00 
B05D3/14 

طریقة النتاج نتوءات 
جانبیة على االجزاء 

صلب مغطاة 
ببالستیك ومنتجات 

تنتج عن استخدام ھذه 
 الطریقة

بلوم جي ام بي ایج  بیتربلوم و كونر الزلخ
اندكووستراباك باو -اي 

 جي 

 المانیا

1680 2143 25/3/1989 F24F  تحسینات في اوبما
یتعلق بمبردات الھواء 

 التبخیریة

اف.اف. سیلي نومینیزبي.  فریدریك فرانك سیلي
 تي.واي لیمتد

 استرالیا

1681 2145 5/8/1987 H01S3/08 ایان نبیول و روز ماري كوش  تركیب مرجع بصري
 و كرستوفر كروفس كیربي

 بریطانیا بلیسي اوفبرسبزلیمتد

1682 2153 8/4/1989 B29C39/29  قالب صب لقولبة و
كیونة االنابیب 
 المطاطیة الموائیة

 فرنسا میشلن اندسي دانیال لورانت و مارك سیب

1683 2154 8/4/1989 A61M37/00  طریقة تحضیرات
 صیدالنیة جدیدة

جونسون اوف ایرك و 
ساندبیرك جون اندرز و 
 سیجوكرن جون البرت 

 السوید اكتیبوالكیت ھازل

1684 2157 15/4/1989 B28B7/22  ھیكل ذو عناصر
 تغلف ذاتیا

كابور بتھو و الزلو بتھو و 
الزو بتھو الصغیر و تبلور 

 بتھو

كابور بتھو و الزلو بتھو و 
الزو بتھو الصغیر و تبلور 

 بتھو

 ھنكاریا

1685 2163 20/5/1989 C08L27/06  تركیب لربط قوالب
من كلورید البولیفینیل 

 الصلب 

ھانز رولف یردورف و 
 جوركن وكنر 

ھنكل كومافدیت كیرلشافت 
 اوف اكتین

 المانیا

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1686 2164 20/5/1989 H04L9/04  طریقة لالتصاالت
المضمونھ في نظام 
 االتصاالت عن بعد

الكسندر شرودر فیلیب و 
 اھراوزدامار

ذي بلیسي كومباني بي .ال 
 سي 

 انكلترا

1687 2165 20/5/1989 E01B7/00 
E01B7/10 
E01B7/12 
E01B7/24 

طریقة لتصنیع قلوب 
محوالت قضبان 
 السكك الحدیدیة

فرانز روتر و روبرت بركیر 
 و ارنست شروتر 

فویست - البینة الكتنكز 
 لشافت 

 النمسا

1688 2166 20/5/1989 B29H17/02 
B29H17/00 

جھاز لصناعة 
الفایبرات بوضع 

منتجات مطاطیة على 
 دعامة صلبة

 فرنسا میشلن اندسي دانیال لورانت 

1689 2172 25/5/1989 C01B25/00  طریقة الزالة
الكادمیوم من 

 الفوسفات الخام 

اف ال سمیدث  سورین ھوندبیول 
 اندكواي/اس 

 الدنمارك

1690 2174 1/6/1989 G01B1/00  تحسینات في اوفیما
لھ عالقة باجھزة 
 امتصاص الطاقة 

ایان جون بونس و میشیل 
 جون بیندر 

دیفیلوبمنت ماینتسرو اوف 
 نیوزیات وماینترسنتر

 نیوزلنده

1691 2175 1/6/1989 G01V1/00  جھاز امتصاص قوة
احتكاكیة او طریقة 

 امتصاص قوة

ایان جون بونس و میشیل 
 جون بیندر 

دیفیلوبمنت ماینتسرو اوف 
 نیوزیات وماینترسنتر

 نیوزلنده

1692 2178 10/6/1989 G09/00  طریقة و جھاز لعمل
تسلیح االنابیب 

 المطاطیة الھوائیة 

دانیال لورانت و جون كلود 
 مایي

 فرنسا میشلن اندسي

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1693 2180 10/6/1989 P60C9/04  طریقة و ماكنھ
لصناعة تسلیح 

االنابیب المطاطیة 
 الھوائیة 

 فرنسا میشلن اندسي كلود دیووش و دانیال لورانت

1694 2181 10/6/1989 E04B1/38  قالب مؤقت یتضمن
الواح قوالب قابلة 

 للربط

شیردوت الیمكو ھلر و برنارا 
 و جینا بروست 

 الماني جوزیف مایلر

1695 2183 20/6/1989 B01D25/00  جھاز لتنظیف اجھزة
 الرش للسوائل 

كریستر ایركسون و جوران 
 ایكلیوس 

 السوید اوكتوانوراف بي 

1696 2184 20/6/1989 K61R31  استرات جدیدة لحصر
خالل ستبدل 16,17

بیتا 17اندروستان -
 بیتاكاربوكسیلیك

برت ھیاكل و باتیر و 
ماكسلون بیجن و مالین 

 بروارن و جار ولیم 

 فرنسي اكیبوالكیت راكو

1697 2186 25/6/1989 B01J8/02  معامل یستخدم عوامل
 محفرة

ھیروشي كاسان و یوجي 
 كاوامونو

 الیابان تویوا نجیرتك كوریوریش

1698 2189 5/7/1989 B02D27/42 
E04F17/02 
E04H12/28 
E23L17/02 

طریقة انشاء اخي 
مركبة من انابیب 

حدیدیة - كونكریتیة  
متعددةووسیلة تطبیق 

 ھذه الطریقة 

انتوني ریماتسكي و جیري 
بودسكي و جوزیف لوكاس 
 بوكر و والنیسلوبودستوالك

بریرید سبیور ستو 
 مونتارو اي دو ستاوبیكو 

 بولندا

1699 2193 22/7/1989 F42B13/06  قذیفة ثاقبة ذات نواة
صلبة وزمام مطلي 

 وطریقة صنعھا

سوسیتي فرانسیز  بریو سومیھ
 دومونسیون

 فرنسا

1700 2197 5/8/1989 A01N9/00  قاتل حشرات برومود
 یكلوروایمید ازول

ھیوونومیوكا و طوشبنكودم و 
 ھیسامي تاكیدا وماموري 

 الیابان سومیتوموكیمیكال كومباي

 

 
 



 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1701 2206 25/9/1989 B01D17/06  جھاز لنزع الماء
 كھربائي

كیمن شیكوفیتش جنادي 
بوریسوفتش و الكساندر 
فاسیلیفتش و فایلیري 

بافلوفیتش وفالنتینا انریفنا و 
یوجین یاكو و فالدیمیر ایفا و 
فالدیمیر بافلوفتش و سیمین 

 میخائیلوفتش

كیمن شیكوفیتش جنادي 
بوریسوفتش و الكساندر 
فاسیلیفتش و فایلیري 

بافلوفیتش وفالنتینا انریفنا 
و یوجین یاكو و فالدیمیر 
ایفا و فالدیمیر بافلوفتش و 

 سیمین میخائیلوفتش

 االتحاد السوفیتي

1702 2207 25/9/1989 C10L5/46  عملیة و ماكنھ
لتحویل المولوثات 
القابلة لالحتراق او 
مواد النفایات الى 

منتجات طاقة نظیفة 
 وممكن االستفادة منھا

 ایطالیا فالیربو توكانزو فالیربو توكانزو 

1703 2208 27/9/1989 F16L 
E21D 

طریقة للحصول على 
ھیاكل مجوفة مثل 
 مجاري وسیالت

 فرنسا مارسیل ماتیر مارسیل ماتیر

1704 2211 10/10/1989 A61M5/20  حاقن ثنائي - الفرقة
 ذاتي

ھوك كارل و نلسون نلزبیلي 
 و ویلنستام كجیل 

 السوید استرامیدتیك اي بي 

1705 2222 23/11/1989 A01N9/22  قاتل حشرات ترایھا
 لوئید ازول

طوشیھیكور یانو و یوجي 
كاكادا و ھیروكي تومیبیوكا و 

 نانوري ھیراتا

سومیتوموكیمیكال كومباي 
 لیمتد

 الیابان

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1706 2224 18/12/1989 B01J8/24  اجھزة طبقة طبیعیة
وعملیات لتغذیة غاز 

الى اجھزة الطبقة 
 الشمعیة

جان االن موریل و فریدریك 
 روبیرت و شارلز روفلست

بریتش بترولیم كیمیكالز 
 لیمتد

 انكلترا

1707 2243 15/2/1989 C07K5/00 
A61K31/16 

طریقة لتصنیع رنین 
 جدید

جان اولي كارلوسون ایریك 
موركان و كارل انجار و 

 رولف كرایستر

 السوید اكتیبوال كیت ھازل

1708 2250 25/3/1990 C08F10/00 
C08F4/64 

جین كلود اندري و سیتلیانوس  حفار زیجلرناتا
 ساندیس

بریتش بترولیم كیمیكالز 
 لیمتد

 انكلترا

1709 2251 25/3/1990 A61M37/00 
A61M5/14 

طریقة تحظیر دواء 
 جدید

داھلندر الرس و جوانسون 
ماتس و ساندبرك جون اندرز 

 و سجوكرن بكون البرت

 السوید اكتیبوال كیت ھازل

1710 2252 25/3/1990 A61K7/16  مركب یحث التماسك
 و االتحام 

الرس ھامار ستروم و لیف 
 بلوملوف سفین لندسكوك

 السوید بیورا .اي.بي

1711 2259 14/4/1990 B21C37/00 
B21C337/24 
B29C47/00 

طریقة و جھاز النتاج 
االنابیب ذات 

 االلتواءات المضلعة

 فنلندا شركة اوى ابونوراب جیري جار فینكیال

1712 2261 20/5/1990 C11D17/08  تركیبات منظفات
 سائلة

بریان جون اكرید وجون 
 ھوكینز و فیلیب شادویك

 بریطاني البرایت اندویلسون لیمتد

1713 2262 20/5/1990 E04C3/20 
E04C3/22 

اجزاء مصنوعة 
للتركیب في صناعة 
البناء و عملیة انتاجھا 

ونظم البناء التي 
 تستعمل نفس االجزاء

 ایطالیا سیتیكواس .بي-اي  ایتالودي كارمین

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1714 2264 30/5/1990 C02F1/40  انكلترا سیرك بیكر لیمتد دیفید دوكالس لوید  جھاز المفاصل 
1715 2265 30/5/1990 C23G5/02 

E21B43/00 
كلین توماس كارول و میشیل  مركب مذیب الكبریت

 جیفري لندزتروم 
 امریكا بینوالت كوربوریشن

1716 2266 30/5/1990 C10G19/02  جھاز الزالة الكبریت
من متعدد الكبریتید 

 العضوي

 امریكا بینوالت كوربوریشن جیفري الج یین

1717 2267 18/6/1990 G01V5/00  طرق و جھاز لقیاس
التحلیل الطیفي لالبار 
بواسطة اشعة كاماو 

 القیاسات المشابھھ

فارلس ایل ومیلجر وارلف اي 
 و مانیت و جیفري 

 امریكا شلمبركر افیرسینز لمیتد

1718 2270 25/7/1990 C07D233/02 
A61K31/415 

طریقة لتحضیر 
مركبات صیدالنیة 
مكونھ من مواد 
حامضیة تتفاعل 

باستمرار و توخذ عن 
 طریق الفم

لوفكرس كبرت و بكیرات الي 
و باسومورا سورو و 

مویكاكي ساتوني و اودا 
 منورو و اوھیني نوھیرو 

 السوید اكتیبوال كیت ھازل

1719 2281 20/7/1990 C01G55/00 
B01J31/40 

االستعادة للمعادن 
 النبیلة

 انكلترا بریتش بترولیم كیمیكالز دیفید جیفري كلیفر 
 

1720 2282 5/8/1990 C08F10/00  حفاز جلر-ناتا
 وطریقة لتحظیره

 انكلترا بریتش بترولیم كیمیكالز ایریك دیري 
 

1721 2283 5/8/1990 7D235/18 
1K31/44 

مشتقات جدیدة لمادة 
البینزلیمید ازول 

تعمل بصورة فعالة 
 كعامل مضاد للتقرح

برفینك مكارن یرجیتا 
وكارلسون ستج ولندبرك 

برلینارن و ماتسون اني ھلیفي 
 ونورد بیرك ولمارك

 السوید اكتیبوال كیت ھازل

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1722 2284 15/8/1990 C07C101/19  طریقھ لتحضیر
مركبات جدیدة تزید 

من استجابات االلیاف 
 العصبیة 

الرس ایفاركویل و كیرد 
ماكاریتا ھولینو و توماس 
ھوكیریك و اولف ھزیل 
اندروز و ھاني ایریك 

بیترستروم و كارل بینكك و 
كریستینا الیزابیث و سفین 

 اوفي اوكرین

 السوید اكتیبوال كیت استرا

1723 2287 10/12/1990 E02B3/10  عملیة الضفاء انفاذیة
الماء على بنیان مائي 
من خرسانھ ركامیة 

 او تراب ردم

 فرنسا دیدبییر لید ویل دیدبییر لید ویل

1724 2293 10/12/1990  F25B19/00  اف.اف.سیلي نومینیز بي  فریدریك سیلي  ترتیب مضخة
 تي واي لیمتد

 استرالیا

1725 2297 10/10/1990 C23G5/02  مثبت مركبات مذیب
 الكبریت

 امریكا بینوالت كوربوریشن میشیل جیفري لیتد ستروم

1726 2315 5/5/1991 C07G2/78  طریقة و جھاز
لتحویل 

 الھیدروكاربونات

 فرنسا كاز وي فرانس كاي ماري كوم

1727 2316 5/5/1991 A47K3/12  ملحق حوض
 الستحمام المعوقین 

 المانیا بیتر سكمدت بیتر سكمدت 

 

 

 

 

 
 



رقم  ت
 البراءة

 الجنسیة أسم صاحب البراءة اسم المخترع   االختراععنوان التصنیف الدولي تاریخ المنح

1728 2324 10/6/1991 B01J2/14  طریقة و جھاز
للتحبیب السریع 

للجزیئات و المنتج 
 الناتج عن ذلك 

روبرت ادور و نوربرت 
 سیمون و میشیل سنتر

واشنطن یونیفرستي 
 تكنولوجي 

 امریكا

1729 2325 15/6/1991 B01J23 
B01J21/04 

حفاز النتاج اكسید 
االثیلین و عملیة 

النتاج اكسید االثیلین 
 انتاجا محفزا

شیل انترناشینول  ان ماري لوریتزن
 ویسیرتنس ماتشابیج بي تي 

 امریكا

1730 2326 15/6/1991 A01K31/00  معدات الیواء
الحیوانات الصغیرة و 

خاصة الطیور 
الداجنة لغرض 

التسمین كالدجاج على 
 سبیل المثال

 المانیا ھانس جوجیم فجیل  ھانس جوجیم فجیل 

1731 2327 25/6/1991 A61K31/56  طریقة جدیدة
لتحضیر مشتقات 
جدیدة لحامض 

 اسیتال ستبدل 16/17
  اویك21برجنان 

باول ھاكن و بیرتوري 
اندرسون و بیتجنت الجمار و 

 الفیلینارت براتساند

 السوید اكتیبوالكیت دراكو

 

 

 

 

 

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 سویدي ایدفن لیندل طریقة لنصب ركائز والجھاز لتنفیذ ذلك 10/8/1991 2336 1732

1733 
 

 یاباني توشید شیزو طریقة لصنع قشرة البولیمر 10/8/1991 2337

اداة حقن اوتوماتیكیة وخرطوشة او  10/8/1991 2338 1734
 انبوبة لالستعمال في ادوات الحقن

 الماني الفین باین ولیك

مركبات للھیدروكاربونات الناتجة عن  10/8/1991 2339 1735
التكریر تتمیز بالمیوعة المحسنة عند 

 درجات الحرارة المنخفضة

فید بیركو سیالني 
ایتورى مانتور 
لوسینو كانوتا 

انریكو البیمراني 
باوكو كالجي 

 
 

 ایطالو الجنسیة

طریقة لتحضیر عوامل جدد تخص  10/8/1991 2340 1736
 اضطرابات ضربات القلب

الكرین نوت اولي 
دیوكرینت كوران 

 ستراند لوند

- 

محصن تحصین حافات الواح خشب  20/8/1991 2343 1737
 البناء

 المانیا یوسف مایار

تالتیب عریض النطاق متعدد الثقوب  20/8/1991 2544 1738
 للتحمیل في بداالت االتصال عت بعد

 انكلترا رتشارد جون بركنور

فرن انحالل بالحرارة  25/8/1991 2345 1739
 
 

 

 النمسا ایدوارد بیزیكي

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

جھاز لتقنیة الماء ویتعمل على قمع  25/8/1991 2346 1740
 دخول

 المانیا الغربیة میز ھانكر

طریقة وجھاز الحصاء ذروة المسافات  25/8/1991 2347 1741
 القدیمة المسار المنحني

جورج براكون 
 جین لوك

 فرنسا

كریكورى باكوفلیفیش  عربة تحصیل امامي 5/9/1991 2348 1742
فالد یسیر بتروفیش 
فیكتور نیكوالفش 

 الیكسندر الیكساندرفش

- 

كایل دویتر  عربة شحن البضائع بالسكة الحدیدیة 10/9/1991 2352 1743
بیتر واكرمان 

كونترا 
 كیرھارد كامیان

- 

طریقة لربط وتسیر سلسلة العربات لسیل  10/9/2015 2353 1744
 االنتقال على قبضان السكة الحدیدیة

امیابورن كونز 
لوھمان الفرید 

كامیان كبرھاري 
بود نبید 

ھینتز ھیلمون 
 واكون یونیون

- 

جون اندرو  مسیطر متعدد القنوات 10/9/1991 2355 1745
رون انوكود 
االن میدلتون 

 
 

 

- 

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

فالیري نیكوال  عملیة لتكنیل خزین التغذیة الفوسفاتي 15/9/1991 2356 1746
كینادي فالد 

فالیري بتروفیش 
نیكوال ایفانوفیش 
اولیك سیرجیفیشن 

 كینادي روسال

- 

 المانیا مركز ھیربرت طریقة لتفریغ مزیج مادة رفویة 15/9/1991 2357 1747

ساد اوكتو  طریقة لصنع الكونكریت 25/9/1991 2358 1748
كوجي میثاكشي 
كینیش اوشیتا 

دیسوكي ایثیكورا 
یوشاكي فیجامي 
ساد اموانونو 

كازولیا كامیزي 
كاتسوھیكوكیمورا 
تاكشن كراھارا 
 یاسوكا جیوتا

- 

كلین توماس  طریقة لتحضیر مركبات الكبریت 25/9/1991 2359 1749
 میشیل جیفري

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

یوسف میركل  تجھیزة وصل الواح المقاالت 25/9/1991 2360 1750
 
 

 

- 

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

مادة عازلة الحرارة كمادة غازیة مانعة  30/9/1991 2361 1751
 للتسرب لمناطق السقوف

 - بركنز ھیربرت

 تایوان شوشان لي مقبس شامل امن متعدد االغراض 30/9/1991 2362 1752

اننجر توماس  طریقة النتاج مركبات عقاقیریة جدیدة 15/10/1991 2365 1753
بیدركمان رولف 
بوندكا ارد ھانس 
لندبرك بیرلینارت 

سندین كانول 
 اكتیوال كیت

 السوید

طریقة لتحسین محتوى الفسفور االحمر  20/10/1991 2367 1754
 في محافظات انتاج الفسفور االصفر

لیدیا ایلینجینا 
لیود میالنیكوال 

نیكوالى دمتریفیش 
كینادى فالد 
 اریسا سانیال

- 

جھاز للتصریف النبضي لسائل ري  20/10/1991 2368 1755
 وتسھیالت ري تتضمن نفس الجھاز

امیلیو بارسو 
 الدینوریفي

 ایطالیا

شبكة خطوط لالتصاالت عن بعد  20/12/1991 2369 1756
 وطریقتھا

 بریطانیة فرنسیس باتومك كلي

  

 
 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

 استرالیا االن شیھي استعادة النفط من المستودعات النفطیة 30/10/1991 2372 1757

 یاباني ایزابورو یاما كوشسي فتیلة ناریة الجھزة االحتراق السزیتي 30/10/1991 2373 1758

جین كلورد بایلي  حفاز زیجلر_ناتا 30/10/1991 2374 1759
 لویس بوربري

 فرنسا

الكبریتیدات الثنائیة/او الكبریتیدات  10/11/1991 2375 1760
 المتعددة المستعملة في اذابة الكبریت

كلین توماس 
میشیل جیفري 
 ولیام جوزیف

الوالیات المتحدة 
 االمریكیة

طریقة لتحضیر عوامل (ثنائیة) جدیدة  20/11/1991 2376 1761
 ضد عدم االنتظام

المكرین نوت اولي 
دیوكو بیرنت 
 ستراند لوند

 السوید

جیوفیري شوشونیك  ارمال اشارات یضاعف تقسیم الوقت 30/11/1991 2378 1762
 اندروكایست روالند

 بریطانیة

جھاز یتم بواسطتھ ربط ومعدات منزلیة  15/2/1992 2390 1763
 باخرى رئیسیة

 بریطاني رایممینید دینیس

طرق توصیل كھربائي ذو مسار لولبي  15/2/1992 2391 1764
 موقف

 فرنسي ماري فیلیب ، دیسیل بیرجان

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

عملیة لضخ مزیج متعدد – الطور غازي  20/2/1992 2392 1765
 سائل بواسطة استعمال مضخة

 ایطالي جیوفاني اورالندو

تسرعة لسالمة االرسال في االوصاالت  30/5/1992 2393 1766
 عن بعد

 انكلترا جیوفري جوتیك ، روي جوماثون ولیام

طریقة وجھاز لبلمرة طور غازي من  22/3/1992 2396 1767
 االولیفینات في مفاعل مھد مسال

زافیر بوتیس ، الزلو ھافاني لي میران 
،اندریھ مارتیني ، فریدریك روبرساري 

 میشیل

 فرنسي

 انكلترا االن جیس بیكوك ،ھیالري كلوز كابالت بصریة 14/3/1992 2397 1768

 استرالي النس ھاركوس ربط قضبان السكك الحدیدیة 18/3/1992 2398 1769

عملیة النشاء افران مفتوحة الغرف  20/4/1992 2403 1770
 لتجنب تشوھھا

اربتید فاال سومولو ،جان كلود توماس ، 
 كریستیان درایار

 فرنسي

غطاء مرشحة للتصفیة داخل في جھاز  20/4/1992 2404 1771
 لمعالجة الماء مع انبوب مجوف

 الماني ھینز ھانكامر

روبرت جیمس ، دایفر انتوني روبرنس ،  مركبات نتروجینیة 12/6/1992 2406 1772
 سیمون توماس رسل

 بریطاني

مركبات وطرق للسیطرة على النباتات  30/4/1992 2408 1773
 الطحلبیة واالشنات والطحالب والفطریات

 بریطاني روبرت ایرك تالبوت ، كینث كراھام كوبر

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

ترتیب امني لنظام البداالت االتصال عن  30/5/1992 2409 1774
 بعد

جون ولیام انسل ،جیوفري شوینك 
 ،ریشارد نویل واترز

 بریطاني

ساتر محجوب ذو میكانیكیة سحب  9/5/1992 2411 1775
 واحتجاز

 - روفائیل رود ریجیز براد وس

طریقة النتاج طبقة غالقة تحسن احتفاظ  9/5/1992 2412 1776
 التربة بالماء والمغذیات

د.اوسكار لیور ،د.كابور ناجي ،د.توماس 
زیكیلي ،رودولف میستیر ، كالمان 

كازاریسكي ،د.تیور مولر ،د.جینوكیسي 
 ،زولتان ساجي وادم ھوسن

- 

عملیة لمعاملة غاز طبیعي یحتوي على  20/5/1992 2415 1777
 ھایدروكربونات وكبریتید الھایدروجین

جو كیم ویلھیلم ، مانفرید كراییل ، 
 جورنیك

 الماني

عملیات وجھاز لمط ضغطي مستعرض  30/5/1992 2416 1778
 لمادة صفیحة بولیمریة

 ھندي اول – بندت راسموزن

توشیھایدي شیسزو /میكیو وطنابي ،  طریقة لمنع تكون قشرة البولیمر 15/7/1992 2420 1779
 اتشیروكا نیكو

 یاباني

فینسنت مكویل سیكوي بوستر ،امیندو  محقنة جدیدة 15/7/1992 2421 1780
 كالیانا ساباتر ،انریك سیجیب استر

- 

عملیة لتصنیع انابیب ملحومة كھربائیا  25/7/1992 2423 1781
 من شریط مسبق التسخین

  - فیرجلبیو سالیجري زوشي

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

طریقة بدء لعملیة اختزال مباشر دوم  30/7/1992 2424 1782
 مھذب خارجي

انریك رامون مارتینیز ، جورجي اوكتافیو 
 بیكیرا نوفوا

 المكسیك

 فرنسي جان بییر دیني قذیفة تقذف بواسطة سالح ناري 30/7/1992 2425 1783

  - سیتسو ماكاي مكیف ھواء 5/8/1992 2426 1784

تركیبات تزامنیة لمنظومة بدالة  9/8/1992 2427 1785
 المواصالت البعیدة الرقمیة

  - جیفري شوینج ،میالن زدرا فاكوماریك

 ایطالي فرانكو جراتیلي عملیة لتنقیة نفایات مصانع انتاج الیوریا 20/8/1992 2428 1786

 انكلترا ایان جودیدیك الغي الصدى 25/8/1992 2430 1787

صفائح من السمنت المصلح لشبكة  30/9/1992 2336 1788
بالستیكیة والیاف زجاجیة الغراض 

 البناء

 ایطالیا سیلیفو ماكناتي

صفیحة تغیر اتجاه الھواء في مكیفات  30/9/1992 2437 1789
 الھواء

 یاباني ھاجیم تویناجا
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 بریطانیا جیمس ارثر البرت زجاج مسلح بالسالك 30/9/1992 2438 1790

 فرنسا سوفي ساید واقي غیر منفذ مفتوح 3/10/1992 2439 1791

تعطیل فاعلیة المتلفات الحیویة  6/11/1992 2442 1792
 الفسفوریة

كایت فلیب 
مارك اندروسوندرز 

 ھولي كلوز

 بریطانیا

مارك دانیال  طریقة لتشیید االبنیة 14/12/1992 2447 1793
 جورد ستیوارن

 نیوزیالندى

 بالعنوان كیوشي ایسوكاوا فراش قابل لالرتفاع 9/12/1992 2448 1794

ماري توماس  عملیة وجھاز لطالء الزجاج 20/12/1992 2449 1795
ادورد ھاجویفس 

 بیتر جیمس

 بالعنوان

 سویسرا جوزیف داربیك یوریات بنزویل فینل 22/12/1992 2450 1796

عملیة بلمرة الفا_اولفین_طرو  26/12/1992 2451 1797
 غازي في وجود مؤخر النشاط

اندریة دومان 
جان انجل 
 الزلو ھافاس

 فرنسا

  

 
 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

جھاز عرض رسم شامل وخاصة للتخیل  2/1/1993 2452 1798
على خلفیة رسم مناسب لجسم وضعھ 

 معین باستعمال أي جھاز متناسق

 فرنسا ایم تورنا

بارومومایسین او مشتقاتة او امالح منھ  27/12/1992 2453 1799
للعالج الالمعوي لالمراض الطفیلیة في 

 االنسان طریقة تحضیر

دونولویجي 
 كامینیلي

 بریطانیا

رایموند جوركوفك  طریقة النتاج مادة سلیلوزیة الشكل 20/2/1993 2456 1800
د.دایبل انك 

 د.ایتر انجلیكیر

 النمسا

 النرویج انكولف كالید صمام كرة 3/4/1993 2461 1801

 فرنسا كریسمان بروت وحدة ملجأ اوطریقة صنعھا 5/4/1993 2463 1802

عملیة لتحضیر ایثرات ثالثیة االلكیل  6/4/1993 2464 1803
 وجھاز للتقطیر الفعال

سانفیلیبود ومینكو 
انسیلوتي فرانسسكیو 

 لویبري ماریا

 بالعنوان

 بریطانیا جامي امیر تحویل عكسي للھیدروكاربونات 20/7/1993 2468 1804

فرانسیسكو دي سانشیز  نظام تشغیل رزمي عن بعد للحاسبات 23/6/1993 2478 1805
بیدروال مارتین 

خوان دي سولیس 
خوان جاي بریزبالنكو، بیرنارد واي الن 

 

 اسبانیا

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

د.بیتر/شیزیل  خلیة قیاس التاكل 25/7/1993 2484 1806
  اخرین5000 دى 54ھایدفیك 

المانیا 
 الغربیة

طریقة وجھاز لمعالجة المیاه او میاه  26/7/1993 2485 1807
 الصرف

 امریكا جیمس ارثرماسون

دائرة(ع ع ش) عرض على الشاشة  2/8/1993 2486 1808
 لعرض معلومات مصورة اعالنیة

 كوري بیل كون ري

عملیة متكاملة التناج ایزو بیوتین  9/8/1993 2487 1809
 وایثرات بیوتیل ثالثیة الكیل

 23_2ایفانومیواكا_فیاجیوفاني 
 فیاروكورینر

میالنو 
 ایطالیا

عملیة تصنیع الیوریا ذات طاقة عالیة  11/8/1993 2488 1810
 الكفاءة

جرانیلي فرانكو 
 جرجي كارلوني

- 

المانیا  جوھنباد ستایبر ماسكة لربط الواح القوالب الموقتة 26/10/1993 2500 1811
 الغربیة

 - اوسكار ولیام كالسدان رأسي حفر 25/11/1993 2506 1812

تحسینات في اسیجة االمان او مایتعلق  2/12/1993 2509 1813
 بھا

 انكلترا اندروكوردن ستاسي

 - ریتشارد ھیوج وسائل وضخ لمبردات الھواء 9/812/1993 2510 1814

  

 
 



 

 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة لتحضیر محلول من السلیلوز في  23/12/1993 2512 1815

 ن_میثل موفولین اكسید والماء
د.ستیفان استكبر 
د.دایتر ایشنجر 
د.بیرندو ولشر 
بیتر ھتزھولوز 
جوھان مونر 
كارین وینزرل 
 ستیفان ریكلي

- 

رودولف ایزي  )c5_c2الھیدروجین عن بارافینات ( 25/12/1993 2513 1816
فرانكو بونومو 

 دومینكو سانفیلیبو

- 

كوانج شو  طریقة لتشریب وتمدید التبغ 20/1/1994 2517 1817
توماس جاي كالرك 
جوزیف ام دوبز 
یوجین بي فشیر 

رافي برساد 
 ھوزاي ام جي

- 

طریقة لتوصیل قطع محوالت من صلب  6/2/1994 2519 1818
منجتري او قضبان سكة حدید من صلب 

 منجتري مع قضیب صلب كربوني

 النمسا جوھان بلومیر

میشیل بلیزارد  موائع وظیفیة 1/2/1994 2521 1919
میشیل ولیامز 
بوید جروفر 

ولیام نیكولسن 
 ادوارد مسنجیر

- 
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جھاز الجل ربط اجزاء ملحقة الى الواح  28/2/1994 2522 1920
 قالب مؤقتة ( الصب االسمنت )

  - جوھان بادستایبیر

جھاز مسح متعدد الزوایا عمودیا وافقیا  5/3/1994 2523 1921
 - ابعاد متماثلة الطور3

 تایواني جیا –شان لي

 - فرانكو جرانیلي عملیة لتركیز محالیل البولة تحت التفریغ 15/3/1994 2525 1922

جان بییر فینیل  حشو منع شرب لھ كعب ارساء حلقي 31/3/1994 2527 1923
الن بیر سییو 
اندریھ ریمیھ 

 

 فرنسي

طریقة لتحضیر مركب لھ تاثیر یشل  30/4/1994 2531 1924
 الحمض المعدي

ارني ایلوف یراند ستورم 
بیر لینار تلندیرك 

 كوینل الیزابیث سوندن

 سویدي

طریقة لتحضیر مركب جدید ذو فعالیة  7/5/1994 2534 1925
 عالجیة

ارني ایلوف یراند ستورم 
بیر لینار تلندیرك 

 كوینل الیزابیث سوندن

 سویدي

عملیة مدمجة مستمرة النتاج كربونات  20/5/1994 2535 1926
 داي مثیل وایثر بوتیل – ثالثي میثیل

انسیلةتي فرانسیسكو 
 بیسكار لوایرمانو

 ایطالي

طریقة النتج الیوریا ذات فاعلیة طاقة  9/6/1994 2537 1927
 عالیة

جیوسیب كارلوني 
 فرانكوجرانیلي

 ایطالي

جھاز معد لخلق حركة في سائل  26/6/1994 2539 1928
وخصوصا عند سطحھ 

 
 

 - جوزیف دیمارتو
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عملیة اختزال مباشر الختزال المادة  15/8/1994 2541 1929

المحتویة على جزیئات اوكسید الحدید 
 بطریقة مباشرة

كارل سزیر ماك 
كوستانین میلیونیس 
جرنس لیویود سجینك 

سیجفر یدزیلر 
 روي ھیوبرت ویب جي ار

 نمساوي

عملیة وجھاز للتشتیت الدقیق للسوائل  10/9/1994 2542 1930
 او المساحیق في وسط غازي

 ھنكاري استفان سزوكس

ترتیب (نظام) جدید لصمامات التدفق  18/10/1994 2546 1931
وتحكم في قمة تدفق میاه تنظیف 

 المرحاض

 مصري عبد الرسول محمد یونس

طریقة لتحضیر مركبات تخدیر محلیة  30/1/1994 2551 1932
 جدیدة

سفین بینكت ارفید 
 رون فیرنیر ساندببرك

 سویدي

سترالیند  طریقة النتاج اسود الكاربون (السناج) 20/2/1995 2553 1933
كیجل داكستن 
كتل ھوكس 

 جوستین النكوي

 نرویجي

كیرك اس كیبلي  شیكوالتة مقاومة للحرارة وطریقة لعملھا 27/2/1995 2554 1934
 نانسي دبلیو كوان

 امریكي

ھارالد لیتز  ن-سیانوبیرد ازینونات مبید لالعشاب 27/3/1995 2557 1935
رود ولف ھیلوت 
ھورست كونتر 

دبل رولف شنایدر 
انك ینجلبرت اور 

 
 

 نمساوي

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

مشتقات ھیدرازون /عملیة النتاج  4/6/1995 2561 1936
شبیھات المبیدات الحشریة او مضادات 

االركاین العنكبیة التي تحتوي على 
شبیھات موادھا الفعالة ومركباتھا 

 الوسیطة

توشیاكي تاكي 
ھیروسي كیسیدا 
شیكیر وسایتو 
 شنجي اسایاما

 یاباني

 الماني جوھان باد ستایبیر لوح القالب مؤقت 15/6/1995 2562 1937

ملزمة لوصل القطع من اطراف القوالب  1/8/1995 2565 1938
 المؤقتة لصب االسمنت

 الماني جوزیف میركیل

طریقة للحصول على تركیب صیدلي لمنع  4/9/1995 2568 1939
 االمراض الجنسیة المعدیة

 فرنسي اوكورس جاكس جولین

طریقة لتحضیر مركب حلقي مخلط یحمل  13/9/1995 2569 1940
 1بدیل فنیل بالصیغة 

نیكوالجین بیتسورث 
مورین سمث 

تریفور روبر تبیریور 
الن جون وتیل 

 الفرید كلین ولیامز

 بریطاني

مركبات بولیمبر اسھامیة تطبیقیة  8/1/1996 2580 1941
الحادیات جزیئات وسكریات غیر مشبعة 

 وعملیة النتاجھا واستخدامھا

فرانك كراوس 
 ھلموت كلویل

 الماني

عملیة لتنشیط مواد حفازه مشكلة لمواد  14/2/1996 2582 1942
اخرى من اجل ازالة ھیدروجین مواد 

ك وتركیب 5_2البارافین الدھنیة ذات 
حفاز منشط بالعملیة 

 
 

ایزبینرى رودولف 
بارتولیني اندریھ 

 یونوفر اكو

 ایطالي

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

عامل للسیطرة على حشرة االرضة  14/3/1996 2585 1943
 وطریقة السیطرة علیھا

ھاباتو تیشیما 
 تاكاكي ایتو

 یاباني

 كندى زد اسلوجا توزكوزلوسكي مادة المتصاص السوائل 21/3/1996 2586 1944

 برازیلي ایزیلد وسیسكلسكي  مزدوجة cمشبك ربط مطاط على شكل  30/3/1996 2590 1945

جون فري مان  طریقة صب شرائح معدنیة 11/4/1996 2594 1946
الزار ستویزوف 
 سیف اوزبورت

 استرالي

تحویل دفق مستمر منخفض الى دفق  6/6/1996 2597 1947
 عالي نبض

 امریكا كدیون روتنبرك

 فرنسي اندرالجاب حشو منع تسرب لوصالت ربط محكمة 17/6/1996 2599 1948

 فرنسي مایز فابرس علبة سریعة االنغالق 25/6/1996 2601 1949

طریقة وجھاز النحالل الحرارة  27/6/1996 2602 1950
 للھیدروكاربونات

ستاینر لینود 
جان ھوجدال 
 كیتل ھوكس

 نرویجي

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت

ستاینز لینوم  انتاج اسود الكاربون (السناج) 29/6/1996 2603 1951
جان ھوجدال 
 كیتل ھوكس

 نرویجي

عملیة لتحضیر اولیفینات خفیفة بواسطة  30/6/1996 2604 1952
 نزع ھیدروجین بارفینات مناظرة

لیزیزي رودولف 
بارتولیني اندریھ 

 بونوفوانكو

 ایطالي

 سویسرا - مركبات سانوفینیل بیرول 1/7/1996 2605 1953

عملیة النتاج اطعمة من الحبوب مسبقة  30/7/1996 2608 1954
 الطبخ

 سویسري دي البردجوا

حشوة غلق معزولة كھربائیا لمنع  29/7/1996 2609 1955
التسرب وكذلك مانع التسرب المناظر 

 لصناعة تلك الحشوات

االن بیرسیبوا 
فیلیب ریناد 
 دانیال اوبرد

- 

طریقة محسنة الصالح تلف موجود في  14/10/1996 2614 1956
خطوط انابیب بوضع غالف مع واق 

 بیستي

جوجیل الفیك 
 بستون فاالنتینو

 ایطالیا

تركیب مبید للفطریات وطریقة السیطرة  20/10/1996 2615 1957
 على التخریب الفطري

 سویسري -

الواح بناء جاھزة مقاومة للزالزل  28/11/1996 2619 1958
والریاح والحرائق واالبنیة المسیدة منھا 

 
 
 
 

 

 كندى روجر جورجیز ابو رشید

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة التثبیت الرجعي لمنشأ موجود  27/1/1997 2626 1959

سابقا النتاج الیوریا متضمنة المقطع 
 الستخالص االمونیا

جورجیو باجاني 
 امبیر توزاردى

 سویسرى

كرسي تبادلي توصیلي یدور الى العمل  10/4/1997 2643 1960
 الصمام كروي

 تایوان جاو جونك وانج

الطریقة والنظام المستخدمین في تبرید  10/4/1997 2644 1961
كتلة ضخمة ساخنة من قالب اسفنجي من 

 الحدید

لیوبولد میرنر كلیلنكر 
جیرارد سیب 
انتون ھیمل 
 كارل ھینز

 نمساوي

قالب بناء وطریقة لصنعھ وھیكل بناء  15/4/1997 2645 1962
 مشید باستخدام القوالب المذكورة

 ایطالي جولو كامیوزى

 الماني جوزیف كرنكس نسق توصیل لعناصر االغالق 28/4/1997 2647 1963

طریقة لتحضیر تراكیب لمعالجةن داء  24/6/1997 2655 1964
 اللیثمانیا

رالف ارثنیل 
 انطوني فابیرل

 بریطاني

اندروجین بروستر  مشتقات بیریدن 7/7/1997 2660 1965
جورج روبرت 
الن ویلنكتون 

ریجناواد 
 مایكل جیمس

 بریطانیا

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
لوح (بانوه) مشكل وفقا لمقاییس  28/7/1997 2662 1966

مقرروة لھ حواف یبرز منھا انسجة 
 حافیة من مادة مسطحة

 الماني جوھان بادستیر

 - - طریقة لمكافحة الحشرات 18/9/1997 2676 1967

ستاینرلینوم  بطاریة للعملیات الكیمیائیة 20/9/1997 2677 1968
كایلالھوجستن 
كیتل ھوكس 
جان ھوجدال 
 نیلز میكلیبوست

 نرویج

ستاینرلینوم  بطاریة للعملیات الكیمیائیة 25/9/1997 2678 1969
كایلالھوجستن 
كیتل ھوكس 
جان ھوجدال 
 نیلز میكلیبوست

 نرویجي

 فرنسي بارادوسكي ھنري طریقة لتسیل الغاز الطبیعي 20/11/1997 2689 1970

عملیة االختزال مادة تحتوي على اكسید  27/11/1997 2690 1971
 معین ووحدة الجراء العملیة

لیولد ورینر 
المھندس جفرید 

المھندس كارل ھینزر 
روى ھیربرت 

 
 
 
 

 

 نمساوي

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
عملیة لالنتاج الضخم لھرمون النمو  14/12/1997 2692 1972

 البقري
جون ھیونغ 
 جونغ میونغ

 كوري

د.انك لورینزوكانزي  طریقة النتاج میالمین عالي النقاوة 15/3/1998 2702 1973
د.انك الدكانزي 

دیل انك كیرھارد كوفال 
سلفانو جیاكو موزو 

ماریو فیراردي 
 د.ماتن مولز

 نمساوي

جھاز لتغذیة الة تشكیل لمعدن مصھور  16/3/1998 2703 1974
لسیما حدید الزھر والة تشكیل تتضمن 

 جھاز لتغذیة ھذا

كلود روتامیل 
 ایفون كالو

 فرنسي

كیس ممنوع من نسیجح بولیمر وبصفة  21/3/1998 2704 1975
خاصة من نسیج متعدد االولفین وعملیة 

 النتاج الكیس المذكور

 نمساوي فرانزستار لنجر ھیمومر

جارلس مارتن  اداة غاق مأمونة 22/4/1998 2712 1976
 رودني مالكوم

- 

لینة عازلة لتثبیت قضبان السكك  29/4/1998 2713 1977
 الحدیدیة

 فرنسي كالود لویسون

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
عملیة لالختزال المباشر لمادة تحتوي  21/5/1998 2715 1978

 )1على اكسید الحدید رقم (
روالند فلوج 

المھندس كارل زیرمارك 
المھندس كونترییر 

 روى ھیوبیرت ویب جي

 نمساوي

عملیة لالختزال المباشر لمادة تحتوي  23/5/1998 2716 1979
 )2على اكسید الحدید رقم (

روالند فلوج 
المھندس كارل زیرمارك 

المھندس كونترییر 
 روى ھیوبیرت ویب جي

 نمساوي

عملیة لالختزال المباشر لمادة تحتوي  24/5/1998 2717 1980
 )3على اكسید الحدید رقم (

المھندس جیرالد كیرن 
المھندس الدكتور یرنر لیوبولد 
المھندس الدكتور جونس شینك 

 روى ھیوبیرت جي

 نمساوي

نظام الستعمال الماء المھدور او الفائض  25/5/1998 2718 1981
 لشطف المرافق وطریقة استعمال النظام

 كوریا بارك جوون ھیونك

ھیك ایونست  مجموعة قوالب 27/5/1998 2719 1982
مولر مارسیل 

 دیبر ادریان

 سویسري

المھندس كارل زیمارك  طریقة لشحن المعدن الخام 17/6/1998 2721 1983
المھندس قسطنطین میلیونیس 

المھندس غروینیر 
 روى ھیوبرت ویب

 نمساوي

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
ھیروشي میازاكي  بروتین ذو فعالیة طویلة االمد 8/11/1998 2743 1984

تاكاشي كاتو 
كیخیا اوھجامي 
 اكیھیروایو ماتسو

 یاباني

تحسینات في المواد المطاطیة ومایتعلق  17/11/1998 2745 1985
 بذلك

بالكاندرا جاینمال 
نیثالي كورمر 

ایفیلینا فیتكولینما 
فالد یمیر بینیر 

لود نیكولیا 
 ناتالیا الیكسینا

 مالیزي

لونزوكانزي  طریقة العداد میالمین نقي 3/3/1999 2759 1986
جیرھارد كوفال 

 مارتن مولنو

 نمساوي

 الماني رینھارد اي شوك قفل (قطعة تشكیل) علبة سجائر 8/5/1999 2769 1987

-فینیل الحمض الكربوكسیلي Nاالمید  31/8/1999 2770 1988
القابل للبلمرة بدرجة عالیة وطریقة 

 انتاجھ

توشییوكي ایزاوا 
ھیتوشي ناكامورا 

كونیتوشي واكابایاشي 
تیشو كودو 

كینجي شیمامورا 
 شون – ایشي ناجاماتسو

 یاباني

  

 
 



 الجنسیة اسم المخترع اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 سویسري موریر فریتر جھاز لقشر البذور 1/3/2000 2814 1989

طریقة ومعمل لالختزال المباشر لمدة  7/3/2000 2815 1990
 محتویة على اكسید حدید جسیمي

م.سیجفرید زیلر 
م.كونستاتین میلونیز 
م.د.جون ریدتشیالجر 

م.د.لیبولد ویرنر 
م.د. جون زیرنكاست 

م.د.جونس شیتك 
 روي ھیوبرت ویب جي

- 

 الماني ھیربرت میدرر بنبون على ھیئة لعب 13/3/2000 2816 1991

جھاز لمعالجة انواع وقود المحرك  14/3/2000 2817 1992
ووقود التسخین المشتقة من الزیت 

 المعدني او من النباتات

د.كریستیان كن 
جورج غوترلمان 
 جورجي ستیورایك

- 

مادة تبطین خاصة باسطح ابتعاث لتولید  2/4/2000 2821 1993
موجات كھرومغناطیسیة وطریقة تحضیر 

 تلك المادة

 الماني ھیلموث رایشیلت

 بریطاني ولید غراھام تحلیة الماء 5/8/2000 2842 1994

عملیة العادة تولید مواد حفازة من نوع  23/10/2000 2853 1995
 سیلیكات التیتانیوم

جان بییر كلتینات 
 میشیل ستریبیل

 بلجیكي

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
1 
 

2865 
 

11/1/2001 
 

G03B4/1 
H04N1/00 
G01V9/04 

عمل عینة وإعادة تركیب 
مجاالت متوالدة 

 

فورمان اف نیدال 
المحامي/ زاھر طارق عریبي 

عبود 
(امریكي) 

واففیلد أیماك، أي ان سي 

 
2 
 
 
 

 
2871 

 
 
 

 
1/2/2001 

 
 
 

 
C22B5/14 

C21B12/02 
C21B13/00 
C21B7/00 

 
عملیة لالختزال المباشر لمادة 
دقائقیة محتویة على الحدید 

ووحدة لتنفیذ العملیة 
 
 

 
المھندس جیرھارد  .۱
المھندس كوتفرید روسمان  .۲
المھندس كونسیتانتن  .۳

میلیونز 
روي ھیوبرت ویب جي ار  .٤

المحامي/ مضر فرحان الراوي 
(نمساوي) 

 
فویست-البینھ اند ستریتال 

جیبو، جي،ام،بي،اج 
 

 
3 
 
 
 

 
2872 

 
 
 

 
3/2/2001 

 
 
 

 
B01D3/16 

 
 

 

 
طریقة للتخلص من ثاني أكسید 
الكاربون وإزالتھ من العملیات 

الغازیة 
 
 

 
ھورست جواشیم فرانز  .۱

اوغست ھیس 
ماثیاس حوانیتر سمیث  .۲
فرانسواز جاكو بوز د  .۳

وتویث 
المحامي/ مضر فرحان الراوي 

(جنوب افریقیا) 

 
ساسول تكنلوجي 
ابروبرتیاري لمتد 

 

 
4 
 

 
2874 

 

 
10/2/2001 

 

 
F24J2/02 
F24J2/24 

 
رصیف عائم لجھاز تجمیع 

طاقة اشعاعیة  
 

 
اآلن جیمس یوماتس 

المحامي /مضر فرحان الراوي 
(استرالي) 

 
المخترع نفسھ 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
5 

 
 

 
2876 

 
 

 
15/2/2001 

 
 

 
B29B9/08 

 
طریقة لتحبیب أو التخشین 

والجھاز الالزم 
 
 

 
روبن فیني 

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(كندي) 

 

 
ارمستون مابینك اند سمیلتنك 

كو لمتد 
 

6 
 
 

2877 
 
 

19/2/2001 
 
 

C02F1/44  منشأه لتحلیة المیاه بالتناضح
العكسي مجھزة بحجرات 

رئیسیة مضغوطة ذات دورة 
حركیة متواصل 

مانویل با ریتو افیرو 
المحامي/ د.اكرام الحق بكر 

(اسباني) 

المخترع نفسھ 
 

 
7 
 
 

 
2889 

 
 
 

 
5/4/2001 

 
 

 

 
A61B5/14 
A61M5/00 

 
محاقن 

 
 
 

 
مارك كوسكا 

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(بریطاني) 

 

 
ستار سبرنج لمتد 

 

 
 
8 
 

 
2923 

 

 
4/8/2001 

 

 
C07C5/32 
B01J23/82 

 
عملیة لتحضیر ایثرات ثالثي-
بیوتیل الكیل وثنائي البیوتین-
العادي من بیوتانات حلقیة 

د.فوانزنا یرلیخ  .۱
د.ولھیلم دروستھ  .۲
د.بول اولبریخ  .۳
د.ریتشارد مولر  .٤
د.والترنویتش  .٥

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(الماني) 

 
 

ھولزاكتنكیز لشاقت 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
9 

 
 

 

 
2924 

 
 

 

 
7/8/2001 

 
 

 

 
E21B17/08 

 
 
 

 
وصلة قارنة ومتطورة لقمیص 

البئر (عمود انابیب تغلیف 
البئر) 

 
 

 
كارلوفاجلیتي  .۱
فلوجنز بوقما أجالي  .۲
موربیرنو مورلوتي  .۳
ماریو باالدیني  .٤

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 

 
دالمین اس بي اي 

 
 

 
10 

 
2928 

 
 

 

 
15/8/2001 

 
 

 

 
B01J21/06 
B01J35/08 

 
 

 
عملیة النتاج جسیمات كرویة 

حفازة، جسیمات حفازة، 
واستعمالھا في التركیبات 

الكیمیاویة 
 

 
میشیل ستربیبل  .۱
ھلموت دیرلیث  .۲
كارل-ھاینز مویتز  .۳

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(بلجیكي) 

 
 

 
سولفاي 

 

11 2929 18/8/2001 A01N51/00 
C07D279/30 

 

 
تركیب مبید للحشرات 

 
ھانز المشودزي 

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

 
سیباكایكي اي جي 

 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

12 2977 10/10/2001 C0705/32 
B01J23/82 

عملیة لتحضیر اولیكومرات 
البیوتین من بیوتانات حقلیة 

د.فرانز نایرلیخ  .۱
د.یول اولبریخ  .۲
د.ولیم دروستھ  .۳
د.ریتشارد مولر  .٤
د.والتر تویش  .٥

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(الماني) 

 

دیكوزا خولزاكتنجیز لشافت 
 

13 2978 13/10/2001 C22C38/42,
44 

صلب غیر قابل للصدا ذو تركیز 
محلول كربوني فائق ولھ 
خواص میكانیكیة ممتازة 

ومقاوم للتاكل ومنتجات مصنعة 
منھ 

جیوسیب كومینو  .۱
ماسیموبا وتیري  .۲

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(ایطالي) 

د.املین اس.بي.اي 
 

14 2988 23/10/2001 A12C3/04 
1/06 
11/20 

A23P1/00 
B29B7/00 

عملیة لتحضیر مادة غذائیة  
بواسطة البثق 

میك ابرنست  .۱
جیرو میني اوسفالدو  .۲
بفالیر فیرلر  .۳

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(سویسري) 

 

سوسیتي دي برود وي نستلة 
اس .اي 

 

15 2992 28/10/2001 F25C3/04  اندرو بوید فرنج طریقة وجھاز لصنع الثلج
المحامي مضر فرحان الراوي 

(استرالیا) 
 

بولو تكنولوجیز انترناشیونال 
بتي لیمتد 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

16 2993 30/10/2001 C07C2/66 
2/68 

عملیة خاصة بانتاج 
ھیدروكربونیات الكیل العطریة 

الخطیة 

راد یسي بیرنیو  .۱
كوزي بیولویجي  .۲
اونتانوروزانا  .۳
زاتا اكو ستینو  .٤

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(ایطالي) 

 

كوندیا اوكوستا اس .بي .اي 
 

17 3011 8/12/2001 CO7D251/6
0 

جیر ھارد كوفال  عملیة لتبرید المیالمین
المحامي جواد علي عرب 

 

اجرولنیزمالمین 
جي.ام.بي.اتش 

18 3058 12/6/2002 A61b19/00  مفاعالت تشخیصیة وطرق
 تحضیرھا

 كوك-جین لیم .۱
 ھون اوه–جاي  .۲
 سونج-بنوم بو .۳
 مي-جي سون .٤
 سانج-ایك لي .٥

 المحامي زاھر طارق عریبي
 (كوریة)

 

 أل جي كیمیكال لیمتد

19 
 

3106 
 

14/10/2002 
 

B01D17/00  فصل السوائل
 

دین روبرت بتلر 
المحامي/ مضر فرحان الراوي 

 )أسترالي(
 

جیو لیمتد 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

20 
 
 
 

3119 
 
 
 
 

3/11/2002 
 
 
 
 

C08K5/52 
 

 

مركبات تتكون من البولي 
أولیفینات وطریقة لتحضیر 
وأستخدام ھذه المركبات 

 
 
 

-ماري بول كوالرد 1
-أیریك فاسیو 2
- ھنري ووثیر 3
-أیریك فاند یفایفید 4

المحامي/د.أكرام الحق بكر 
 )بلجیكي(

 
 
 

سولفاي شركة محدودة 
 

21 
 
 
 

3120 
 

 

4/11/2002 
 
 

 

C01B7/03 
C07C31/08 

 

طرق لتحویل االلكانات 
وااللكینات المنخفضة الى 

الكحوالت والدایوالت 

جورج ملیر 
المحامي /زاھر طارق عریبي 

 )أمریكي(
 
 

جي ال أم تكنولوجي لیمتد 
 

22 
 

3140 
 

1/12/2002 
 

B01D53/34  ازالة كاربونیل سلفاید من
 تیـــــــــار

ھیـــــــــــــدروكربوني مائعي 
مــــع اعــــــــــــــــــــــادة 

فعـــالیـــــــــــة محـــــلـــــــول 
الغـــــــســـــــــــــیل 

 

د.روبــــرت واكـــنو  -۱
راند ولـــف ھــــــیجو  -۲
 توماس .اس.ھولــست -۳

المحامي الدكتور اكرام الحـق 
بكر 
 )(الماني

 
 

 
باسف اكتنجیزلشافت 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
23 
 
 
 

 
3167 

 
15/1/2003 

 
B01D49/00 

 
ازالــــــــــــــــــــــة 

الـــــــمكونات الحامضـــــــــــیة 
من الغـــــــازات 

 
د.كروفمان كریستوف  -۱
 ھانزل كارل – ھاینـز -۲
 د.كوال ســــــادایتـــــر -۳
 د. اسبیرون نوربیرت -٤

المحامي الدكتـور اكرام الحق 
بكر 

(الماني) 

 
باسف اكتنجیزلشافت 

 
24 
 
 

 
3178 

 
 

 
2/3/2003 

 
 
 

 
H01R25/14 
H01 B1/06 
H02G5/04 
H02G5/035 

 
مجموعة االمداد الكھربائي 

 

جون اى.سنكلیر 
المحامي الدكتوراكرام الحق بكر 

(استرالیا) 

یونیفیرسال باورتراك بي تي 
واي لیمیتد 

 

 
25 
 

 
3186 

 
 

 
25/4/2004 

 
 

 
F24F6/04 
F25D7/00 
F24F3/14 

 
 

 
تحسین انتشار الماء في 

المبردات التبخیریة 
 
 

جیمز روبرت ھاریسون  .۱
مارك سایمون لیدسون  .۲
اندرو جورج رید  .۳

المحامي جواد علي عرب 
(استرالي) 

 

شركة اف اف سیلي 
نومینیزبي تي واى لیمتد 

 

26 
 

3221 
 

18/11/2007 
 

G08G3/00 
 

معلم مضیئ لمحیط غیر مناسب 
 

دنیس بوبدارد 
المحامي زاھر طارق عریبي 

عبود 
(فرنسي) 

دیرفوكس 
  

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
27 
 
 
 

 
3222 

 
 
 

 
21/11/2007 

 
 
 

A81K45/ 02 
C12P21/ 00 

 

تكوین محلول مائي خاص بألفا 
- انترفیرون 

 
 

یونج تشول كانج  .۱
سانج ھیون لي  .۲
كیو بویم ھان  .۳

المحامي زاھر طارق عریبي 
عبود 

(كوریا الجنوبیة) 

ال جي كیمیكال لیمتد 
 

 
28 
 
 
 

 
3253 

 
 
 

 
11/11/2008 

 
 
 

 
BO1D19 /02 
BO1J19 /42 

      
 

 

جھاز الحزمة االنبوبیة لمعالجة 
السوائل االكالة 
(المسببة للتاكل) 

 

جورجیو كاندولفي  .۱
جیوسیبا میریلي  .۲
اندریا سكوتو  .۳
جیان بیتروتیستا  .٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

سنابروكیتي 
اس بي اي 

 
 

 
29 
 

 
3256 

 

 
10/3/2009 

 

 
F25B1/00 
F25B9 /00    
F25J1 /00    
F25J3 /00    
       

 
طریقة لتبرید غاز مسال ،الغاز 
الذي یتم الحصول علیھ بھذه 

الطریقة ، ومنشاة تستخدم ھذه 
الطریقة 

 
بارادوسكي ھنري 

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(فرنسي) 

 

 
تیكنب- كوفلیكسب 

  

 
30 

 
 

 
3258 

 
 

 
23/3/2009 

 
 

 
F16H35 /00 

     
 

 
جھاز قیادة( تدویر )  

اندرو بوید فرینش 
المحامي زاھر طارق عریبي 

عبود 
(استرالي) 

 
المخترع نفسھ 

 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
31 
 

 
3275 

 
7/10/2009 

 
A61K31/402 
C07D207/32 

 
تركیب صیدلي مضاد للعصبیة 

الفطریة  

 
اباد ھایایا 
رام شانكار 

المحامي زاھر طارق عریبي 
 )( ھندي الجنسیة 

 
لوبین لیمتد 

 
32 

 
3284 

 
17/1/2010 

 
C07D231/14 

 
عملیة لتحضیر انیلینات 

 
ھارالد والتیر 
كامیال كورسي 

جوزیف ایھر ینفروند 
كلیمینز المبیرث 

ھانس توبلیر 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

( سویسري الجنسیة ) 

 
سینجینتا بارتیسیبیشنز اي 

جي 
 
  

33 
 

3316 
 

31/5/2011 C23C20/06 
E21B43/10 

طریقة لتمركز تكسیة تطبیقات 
ذات بروفیل ھزیل   

انجیلو كالدروني – میالن   .۱
زاوسا فایرزم – میالن   .۲

المحامي اكرام الحق بكر 
(ایطالي ) 

 اي  0بي 0ایني اس 
 

34 
 
 
 

3317 5/6 /2011 C08K5/00 
CO8K3/00 
CO9K21/00 
CO4B12/00 

جھاز معوق للحریق على 
الخزانات  

فرانز ستاھلباخر  
جین نایلیز  

ماركوس كریكزار 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

(نمساوي ) 

اكسیز انجنیرنك جي ام  بي 
اتش 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

35 
 
 
 

3327 31/7/2011 C02F1/14    
   

B01D61/00  
                     

                      

استخدام البرك الشمسیة 
والتناضح المباشر في عملیة 

فصل ومعالجة االنواع المختلفة 
 من المیاه الملوثة

عادل شریف  
المحامي/ نعمان شاكر نعمان 

(بریطاني ) 

سوري اكو اتكنولوجي لیمتد  
 

36 
 

3329 16/8/2011 A61k9/20 
A61k9/16 
A61k31/50 

تركیبات صیدالنیة تشمل على 
ایماتینیب ومؤخر االطالق 

مادھاف فاسانثافادا 
الكشمان بارثیبان  
واي - كین تونك 
ابم سیار جودین  

  بكرالمحامي الدكتور اكرام الحق
 (سویسري )

نوفارتس اي جي  
         

37 3359 30/11/2011 C10G33/00  طریقة الزالة المیاه والملوثات
من النفط الخام الذي یحتوي 

علیھما 

ستیف كریسنیاك  .۱
فرید شو /كندي  .۲

المحامي جواد علي عرب 
 (كندي)

 
 

كولت انجنیر ینغ كوربوریشن 
 

38 3386 4/4/2012 B66BI/06  التحكم في مصعد بدون ثقل
موزان باستعمال كتلة المصعد 

االجمالیة 

ھاوكنیس جیوفاني 
فلندي 

المحامي د. اكرام الحق بكر 
 (فلندي)

 
 

كون كوربوریشن 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

39 3387 16/4/2012 A61K31/00  تركیبات جالینیة من مركبات
عضویة 

ستیفن فاالزا   .۱
روبیرت فرانك واكنیر  .۲
سودھا فیبا كونتا  .۳

المحامي د. اكرام الحق بكر 
 (سویسري)

نوفارتس اي جي 
 

40 3388 17/4/2012 A61K31/165  أمیدات ثنائیة الحلقیة كمثبطات
للكیناز 

 جیدوبولد  -۱
 ھانز جورج كاربارو -۲
 جورجیو كارافاتني -۳
 اندریاس فلویر شایمر  -٤
 باسكال فوریت -٥
 بول دبلیو مانلي  -٦
 اندریا فاوبل  -۷
كارول بیسوت  -۸

 سولدزمان 
 فرنسوا جیسییر  -۹

-كرستیان شنیل  10
-امانداجین لتل وودز  11
-براساد كوتیسوار اكابا  12
-جوكندر اس باجوا  13
- زینكلونج جیانك  14

 
المحامي د.أكرام الحق بكر   

(سویسري) 

نوفارتس اي جي  



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
41 

 

 
3393 

 
23/5/2012 

 
B66B1/06 

 
طریقة لتركیب مصعد ، 

ومجموعة تركیبة ناقلة للمصعد 

 موستالھتي -۱
 اوالنكو -۲

أكرام الحق بكر 0المحامي د
(فلندي ) 

كون كوربوریشن 

 
42 

 
3394 

 
24/5/2012 

 
A61K39/00 

 
 PKCاستخدام مثبطات 

 
 والتر سجولیر -۱
 فرانك بي مایر -۲
 ماركوس وارموت -۳

اكرام الحق بكر 0المحامي  د
( سویسري ) 

 
نوفارتیس اي جي 

 

 
43 

 
3395 

 

 
27/5/2012 

 
A61K31/441 

A61K8/00 
G11B33/04
D G1B1/00 

 
توافق تعاوني 

 
-االیسون فوكس 1
-مارك ناش 2
-باندي سوھال 3
-ایلیوت لیلي 4

أكرام الحق بكر 0المحامي / د
( سویسري ) 

 
نوفارتیس اي جي 

 

 
44 

 
3399 

 
2/6/2012 

 
A61K31/715 
A61K33/26 
CO8B37/00 

 
مركبات معتمدة 

)COMPLEX 
COMPOUNDS  من 

 والكربوھیدرات IRONالحدید 
Carbohydrate 

 
-ستیفان ریم 1
-بیتر جیسر/ فیفور 2

المحامي نعمان شاكر نعمان 
( سویسري ) 

 
انترنشال اي جي 

 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
45 

 
3401 

 
12/6/2012 

 
E04B5/00 

 
عنصر لوحة سقف سابقة 
الصنع ومزودة بعارضة  

 
بیر ماثیاس اورنفیلت سفینسون  
المحامي زیدعصام عبد الوھاب 

(دنماركي )    

 
المخترع نفسھ 

 
46 

 
3402 

 
24/6/2012 

 
A01N63/00 

 
 مجامیع مبیدة لالفات  

 
 سالفیان نواكو اسكي  -۱
 بیث ھال  -۲
 ایدموند سیزتور -۳
 فالیري تایشكیفیج  -٤
 فیكتور بایوشبیكي  -٥
 اولكا بالود  -٦

 اكرام الحق بكر 0المحامي د
 بریطاني)  و(سویسري

 
 

سینجینتا بارتیسیبیشنز  .۱
اي جي 

 
سینجینتا لمتد  .۲

 

 
47 

 
3404 

 
26/6/2012 

 
A61K31/474

5 
C07D471/04 

 
-2امالح واشكال متبلورة من 

-اوكسو-2-میثیل 4-(2میثیل-
-2،3-یل-3-یل-3-كینولین-8

-4،5ثنائي ھیدرو ایمیدازو(-
C-یل)فینیل)-1) كینولین-

بروبیونیتریل) 

فرانك ستواسیر  -۱
ماركوس بانزكیر  -۲
سادھاكیر دیفیدسر او  -۳

 كاراد
المحامي  د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 
 

 نوفارتیس اي جي 
 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

48 3408 8/7/2012 C07K16/28 
A61K39/00 

طرق ومركبات لعالج االمراض 
االستھدافیة 

لیكون دونك  -۱
مارك ناسوف  -۲

د. اكرام الحق بكر  المحامي
(بیرمودا) 

 
 

آي آر أم ال سي 
 

49 3410 10/7/2012 A61KM11/0
0 

-لوال امار  1جھاز استنشاق دواء  
-مالھوتر اغینیا  2

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب  
(ھندي ) 

 
 
 
 
 

سیبال لیمتد 
  

 

50 3415 23/7/2012 F16L58/02   ترتیب تحكم ھیدرولیكي
 

  

این روجر بیت مان  
المحامي زید عصام عبد الوھاب  

(استرالي ) 
 
 
 

ریب لوك استرالي بتي لیمتد  



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

51 3416 31/7/2012 CO7F7/10   دایفد ھوك  -۱عملیة جدیدة 
 ثوماس روج -۲
 برنارد ریس -۳
 برنارد وایتفیلد  -٤
 كوتفرایدسید لمیریر -٥
 ماتیاس ناب -٦
 مرقص بانزیجر -۷
 ستیفن ھاوكیر -۸
 لیج سیزویسكي -۹

لیلدار مرلیداروایكول  -۱۰
 اكرام الحق بكر   0المحامي د

(سویسري ) 
 
 

نوفارتیس اي جي 
 

52 3420 8/8/2012 A61K31/55 
C07D487/20 

 وي لن جوزفین ونك  -۱مركبات عضویة  
 سھي ھواانج  -۲
 فیلیب كراستیل -۳
 سي یونك لیونك -٤
 الینك جوسیلین تان  -٥
 براین كي اس – یونك -٦

اكرام الحق بكر 0المحامي د
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي  
 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

53 3422 28/8/2012 B01J8/02 
B05B7/04 

جھاز لتحویل تیارسائل الى 
ذراذ بواسطة تیار غازي مشتت 

ولخلط المنتج المذري مع تیار 
غازي مناسب اخر في معدات 

خاصة باحداث تفاعالت اكسدة 
جزئیة حفزیة وعملیة اكسدة 

جزئیة حفزیة نسبیة  

 اندریا بارتولیني  -۱
 لوكا باسیني  -۲
جیانكارلو لوبي   -۳

 اكرام الحق بكر 0المحامي / د
( ایطالي ) 

ایني اس بي اي  
 

54 3423 29/8/2012 B21F43/00 
B21F27/00  

    

ألة النتاج الشبك المعدني بشكل 
متواصل  

غطاس یوسف القصیفي 
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
( لبناني ) 

المخترع نفسھ 

55 3427 5/9/2012 B66B1/06   ایسكو اوالنكو  -۱طریقة لتركیب مصعد ، ومصعد 
 جوراما موستاالھتي  -۲
 جوھانز دي یونك  -۳
بیكا رانتانین   -٤

 اكرام الحق بكر  0د المحامي
( فلندي ) 

 كون كوربوریشن
 

56 3429 10/9/2012 A61K31/448 
C07D213/76 

بیریدین اریل كمثبطات سینثاو 
الدوستیرون 

 كي یونك ھوو -۱
 سلفي جامون  -۲
جولین بابلون   -۳

 اكرام الحق بكر  0د المحامي
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

57 3430 11/9/2012 C08J3/00    
  C08J3/05   

 في PPTAطریقة الذابة 
حامض الكبریتیك باستخدام 
جھاز بثق مزدوج اللولب  

برناردس كویندرس  
 اكرام الحق بكر 0المحامي  د

( ھولندي ) 

تایجین توراون بي في 
 

58 3435 18/9/2012 G01C19/07  احمد الوثایمین بطاقة المعاملة المالیة
(السعودیة) 

مجموعة سامبا المالیة    
 

59 3438 20/9/2012 C07D403/04 
C07D401/14 
A61P35/06 

مركبات وتركیبات في صورة 
 الوصف الكامل  TRKمثبطات 

 واي فان -۱
 - جون لورین -۲
 فالینتینیا مولتیني -۳
بامیال الباوك  -٤
 كریكوري جوبیوك -٥
 جیفري سمث -٦

 الدكتور اكرام الحق يالمحام
بكر 

(بیرمودا) 
 

اي ار ام ال ال سي  
 

60 3442 26/9/2012 F67C3/10 
F17C5/00 
B67C3/82 

 فرانز ستولباجیر -۱طریقة لتعبئة وعاء بالغاز  
 ایرج ستولباجیر -۲
 كوسیفار جورج -۳

 الدكتور اكرام الحق يالمحام
بكر 

(النمساوي) 
 

سیبیم اس بي اي  
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

61 3443 27/9/2012 A61K31/55 
A61K9/107 

اشكال بلوریة وغیر بلوریة من 
میدوستورین وعملیات 

تحضیرھا  

 باسكال  ھویھن ثیري -۱
 بیرند كوخ -۲
 مایكل موتز -۳
 الدكتور اكرام الحق بكر يالمحام

(سویسري) 

نوفار تیس اي جي    

62 3444 30/9/2012 C10J3/1  طریقة ومنشاة النتاج غاز
طبیعي معالج ، قطفة 

ھیدروكربونیة تحتوي على 
 ذرات كربون وتیار 3اكثر من 

غني باالیثان  

ھنري بارادوفسكي 
 الدكتور اكرام الحق بكر يالمحام

(فرنسي) 

تكنیب فرنسا        
 

63 3445 15/10/2012 E21B43/12 
B01D53/58 
C02C1/12 

عملیة الستخالص االمونیا من 
تیار غازي 

 باولو كاسار -۱
 الیساندرو جیانازا -۲
 ایفانو میراكا  -۳
الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام

(ایطالي) 

سیبیم اس بي اي   
 

64 3446 16/10/201 B01J27/04 
B01J27/047 

عملیة لمعالجة تغذیة تحتوي 
على ھیدروكربونات/عملیة 

تكسیر المواد الصناعیة الخام 
المحتویة على ھیدروكربون 

لمنطقة المزج 

 ستانلي نیمك میالم  .۱
 میشیل انتوني راینولدز .۲
سكوت لیویلنكتون  .۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

شیل انترناشنال ریسرج 
ماتسجابي بي في 

 

65 3451 23/10/2012 B01J19/24 
B01J8/06 

 بیتیر  ھوبیرتوس كوستریسمفاعل للعملیات المحفزة 
الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام

 (سعودي)

الشركة السعودیة للصناعات 
االساسیة (سابك)     

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

66 3452 24/10/2012 E21B43/10  ، طریقة الصالح مبیت ببطانة
ووسیلة وقالب لتنفیذ ھذه 

الطریقة 

 لیجتون جیمس -۱
 نیكوالس فریدرك -۲
 ریو یوان -۳
 سالتیل بنجامین -٤
 تانجاي جوینال -٥
 ثیبوت سامویل -٦

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 

(فرنسي) 

سالتیل اندستریز  
 

67 3454 30/10/2012 C07D209/14  طریقة تصنیع امالح منN—
- (2-((2-(4-3ھیدروكسي -

-3- اندول -1Hمثیل -
 2Eیل)اثیل)امینو))مثیل)فنیل -

-بروبان امید 2-

 جویل سلید -۱
 دیفد جون باركر -۲
 جوجندر اس باجوا  -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي    

68 3455 31/10/2012 C01B17/16  عملیة الزالة جسیمات الكبریت
من محلول حفاز مائي والزالة 
سولفید الھیدروجین واستعادة 

الكبریت من تیار الغاز 

محمد رضي كاتاتي  -۱
خالد فورسات  -۲
رضي ھاشمي  -۳
حسین منافي فاركاني  -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایران) 

 

ریسیرش انستیتیوب اوف 
بترولیوم  اندستري (ار اي 

بي اي)    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

69 3456 1/11/2012 C10G2/00 
C10G45/00 

جھاز تفاعل تخلیق 
ھیدروكاربون ، نظام تفاعل 

تخلیق ھیدروكاربون 

یاسو ھیرو اونیشي  -۱
یوزورو كاتو  -۲
 ئیلجي یامادا -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل انجنییرنك كو  .۱
جابان اویل كاز اند میتلز  .۲

ناشنال 
كوربوریشن  .۳

       انبیكس كوربوریشن 
جابان بترولیوم  .٤

اكسبلوریشن كو لمتد 
كوزمو اویل كو لمتد  .٥

جي اكس نیبون اویل  .٦
كورببویشن 

 
70 3461 7/11/2012 A61K31/165 

C07C233/57 
مركبات عضویة /مشتقات 

امینو بیو تیرك مستبدلة 
كمثبطات نیبریلسین 

كاري مارك كوبوال  -۱
 -  یوكي الواكي 2
  - راجیش كاركي 3
توشیو كاوانامى  -٤
كاري میشیل كاساندیر  -٥
مونیتو موجل  -٦
روبیر سن  -۷

الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي   
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

71 
 
 

3462 8/11/2012 C02F1/28 
C02F1/68 
B01J20/26 
B01J20/22 

تركیبات الستعادة بقع الزیت 
ونظافة البیئة  

 
 

دیفید تشارلز  روبنسون 
المحامي زیدعصام عبد الوھاب 

الخطاب 
(استرالي ) 

 
 

المخترع نفسھ 
 

 
72 
 
 

 
3464 

 
12/11/2012 

 

 
C07D401/14 

405/14 
A61K31/506 

 
 عملیة لتخلیق مركبات عضویة 

 

 
ستیفان ابیل          .۱
كریستوف كریل  .۲
 بیر نھارد ایرب    .۳
مارك مایز نباخ  .٤
 جوزیف مك كینا    .٥
سونك زوي  .٦
 ماھا فیر براشاد   .۷
جوزیف سكالفاني  .۸
وین جونك شیاه   .۹
مورات اكیموكلو  .۱۰

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
(سویسري) 

 
 
 

 
نوفارتیس اي جي 

    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

73 
 

3467 
 
 

 

15/11/2012 
 
 
 

 

A61K31/343 
A61P25/20 

C07D507/77 
                 

 
 

 

عملیة النتاج مشتقات امین 
نشطة ضوئیا 

 

شینیشي اوریاما  .۱
یغو موتو  .۲

تسوشي انا كاكي  .۳
تا كاشي اوكادا  .٤
شیجھارو سوجیشاكي  .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 
(یاباني) 

 

 
تاكیدا فارما ماسیوتیكل 

كومبني لیمتد  
 

74 3470 20/11/2012 B01J27/04 
B01J27/047 

عملیة لمعالجة خام تغذیة 
تحتوي على ھیدروكربون 

-ستانلي نیمیك میالن 1
-میشیل انتوني ریانولدس  2
-سكوت لي ویلنكتون 3
-فریدریك ارنولد بوھرمان  4

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
( ھولندي ) 

 

شیل انترناشینال ریسیرج 
ماتسجابیج بي في 

   

75 3473 25/11/2012 B01J21/18 
B01J29/16 
C10G3/02 

نظام حفزي وعملیة للتحویل 
المائي لنواتج نفط ثقیلة  

-جیوسیبي بیلوسي  1
-جیاكو مو ریسبولي 2
-انجیال كاراتي 3

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 

ایني اس بي اي 
    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

76 3474 26/11/2012 B01J19/00 
C07C7/00 

جھاز تفاعل تخلیق 
ھیدروكربون ، نظام تفاعل 
تخلیق ھیدركربون وطریقة 

لتخلیق ھیدركربون 

 یاسو ھیرو اونیشي .۱
ئیلجي یامادا  .۲

 
المحامي  الدكتور اكرام الحق 

بكر 
(یاباني ) 

-نیبون ستیل انجنیرنك كو 1
لمتد 

-جابان اویل كاز اند 2
میتلزناشینل كوربوریشن 

-انبیكس كوربوریشن 3
-جابان بترولیوم 4

اكسبلوریشن كو لمتد لمتد 
-كوزمو اویل كولمتد  5
- جي اكس نیبون،اویل كو 6

بوریشن 
77 3475 27/11/2012 A61P35/00 

C07D417/14 
 - حامض 2 ، 1بیرولیدین – 

ثنائي كاربوكسیلیك 
 امید 2مشتقات – 

روبین الیك فایر  -۱
 ھارست

 فیتو كو اجنلنو -۲
 باتریسیا امباج -۳
 باسكال فور یت -٤
جورجیو كارا فاتي  -٥

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 
   

78     3476 28/11/2012 A61K31/418
4 

A61P3/O6 
C07D413/04 

مشتقات بنزیمیدازول واندول 
معوضھ باوكسادیازول واو 

 DGATIكسازول كمثبطات 

یونك شیني كواك  .۱
كاري مارك كوبوال  .۲

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 
 
 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

79 3479 4/12/2012 C07K16/00 
A61K39/00 

اجسام مضادة ل 
IL12R واستخدامھا في عالج

اضطرابات المناعة الذاتیة 
وااللتھابیھ  

جوس ام كاربالیدو  -۱
 ھیریرا 

 ستیفان ھارتلي  -۲
 كریستوف ھیوسیر  -۳
 لینكو كالجي  -٤
 كریستوف سجاویزلیر  -٥
 كابریالوجنك فیتروب  -٦
 اندریھ بولزیر -۷

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
 ( سویسري )

 
 
 

نوفارتیس اي جي 
    

80 3480 5/12/2012 B01D47/06  جھاز صدیق للبیئة لتقلیل
االحتباس الحراري والمعروف 
ایضا بنظام تنقیة االنبعاثات 

میكیل أنجل كار افیو مارتینیز  
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
( مكسیكي ) 

 
 
 
 
 

المخترع نفسھ 
 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

81 3481 6/12/2012 C10G2/00  جھاز تفاعل تخلیق
ھیدروكربون ،نظام تفاعل 

تخلیق ھیدروكربون ، وطریقة 
تفاعل تخلیق ھیدروكربون  

یاسو ھیرو اونیشي 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  

(یابان ) 

نیبون ستیل انجنییرنك كو  -۱
 لمتد 

جابان اویل،كاز اند میتلز  -۲
 ناشنال كوربوریش

 انبیكس كوربوریشن -۳
جابان بترولیوم  -٤

 اكسبلوریشن كولمتد 
 كوزمو اویل كو،لمتد  -٥
-جي اكس نیبون اویل 6

كوبوریشن   
82 3482 6/12 /2012 C10M145/0

0 
F17D11/7 

طرق تقلیل لزوجة المركبات 
اللزجة ، وتركیبات موائع 

المعالجة المستخدمة في ھذه 
الطرق 

 میشیل جون كرابتري  -۱
 دونالد انغالند  -۲
 نیكوالس جونكراوثر  -۳
 فیلب فلتشیر  -٤

المحامي  زیدعصام عبد الوھاب 
الخطاب 

(بریطاني ) 

ادفانسیدجل تكنولوجي لیمتد  
 

83 3483 9/12/2012 A61P35/00 
A61P35/02 

C07D401/12 

 دیفد جارلس ریس -۱مركبات صیدالنیة  
 كاري تریوارثا  -۲
 مالدین میلكوفیك  -۳
 باول كراھام ویات  -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(بریطاني ) 

استیكس ثیر ابیوتكس لمتد   
      



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

84 3484 10/12/2012 A61K31/425 
C07C235/56 

مركبات وتركیبات على شكل 
معدالت للممرات القنفذیة  

 وینكي جاو  -۱
 جایكنك جیانج  -۲
 یونككون وان  -۳
 داي جینج -٤
 دونج ھان  -٥
 اكس یو دبلیو یو  -٦
 شایفینج بان  -۷

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  
(بیرمودا ) 

 

اي ار ام ال ال سي 
       

85 3485 11/12/2012 A61K31/675   ناویكي واسیل مشتقات شیلدونین رباعي
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  

 ( النمسا )
 

المخترع نفسھ 
 

86 3486 12/12/2012 A61K31/404 
C07D209/14 

- Nاشكال متعددة من 
-2-(((4–( 3ھیدروكسي – 

-یل) 3-اندول-H1- مثیل-2(
-E2فنیل)-]إیثیل)أمینو)مثي)

 -بروبینامید2

 اسیمكلو مورات   .۱
جوجندر باجوا   .۲
 بایوتر كارینسكي  .۳
  دیمترس بابوتساكس .٤
 جویل سالد  .٥
فرانك ستواسیر   .٦

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
     



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

87 3487 13/12/2012 A61K31/661 
A61K31/397  

A61P35/00 

تركیبات تشتمل على معدالت 
مستقبل سفینجوزین 

 SIP فوسفات 1

 میشیل امبول  -۱
 كولین روكیر  -۲

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
 

88 3488 16/12/2012 A61K39/39 
C07K16/18 

مركبات وطرق استعمال 
مضادات  

)DICKKOPF-1( 

 جانین شولوك -۱
 فینج كونج  -۲
 مارك فشمان  -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
   

89 3491 18/12/2012 B01J23/42 
C10G45/10 

طریقةانتاج وقود سائل ونظام 
انتاج الوقود السائل  

ماري اواما 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

(یابان ) 

نیبون ستیل انجنییرنك  -۱
 كولمتد 

 جابان اویل كاز اند میتلز  -۲
 ناشینال كوربوریشن 

 انبیكس كوربوریشن  -۳
جابان بترولیوم  -٤

 كولمتد اكسبلوریشن
 كوزمواویل كو،لمتد  -٥
 اویل جي اكس نیبون -٦

كوبوریشن  
        



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

90 3493 19/12/2012 A01N43/72 
C07D413/10 

 بیتر رینولد -۱مركبات مبیدة للحشرات  
جیروم كاسایر   -۲
 مریم القاسمي  -۳
توماس بیترنا   -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 
 

 

  سینجنتا بارتسبیشنزایجي  -۱
سینجنتا لمتد   -۲
 
 

91 3494 20/12/2012 C10G7/00   كازیوھیكا تاساكا  طریقة تشغیل جھاز تجزئة
المحامي الدكتور اكرام الحق  

(یابان ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیبون ستیل انجنییرنك  -۱
 كولمتد 

جابان اویل كاز اند میتلز  -۲
 ناشنال كوربوریش

 انبیكس كوربوریشن  -۳
جابان بترولیوم  -٤

 اكسبلوریشن كولمتد 
 كوزمواویل كولمتد  -٥
جي اكس نیبون اویل  -٦

كوبوریشن  
 

   



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

92 3496 24/12/2012 A61P11/00 
C070403/12 

مشتقات غوانیدین الحلقیة 
كمحصرات قنوات الصودیوم 

 EnaCاالبیثیلیة 

 كوردب باھالي   -۱
  ایمابود -۲
  بیتیر جیدیك  -۳
  بیتیر ھات  -٤
  باول اوكلي  -٥
  كراھام جارلس بلومفیلد  -٦
 ن اولكولنكوود ي ستیف -۷
 اندریو دانستان  -۸
 لي ایدواردز  -۹

 كاثرین ھاوشام  -۱۰
  ثوماس انتوني ھانت -۱۱
نیكوالسمیث    -۱۲

المحامي الدكتور اكرام الحق 
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي 
 

93 3500 26/12/2012 F17C13/02  نظام تعبئة لتعبئة مادة في
حاویات 

ایرك جینسین 
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
(دنماركي) 

 

كوسان كرسبالنت اي اس 
   

 
 
 

 



 أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءةت 
93 3501 8/1/2013 C10G17/00  طرق لتحسین نوعیة تیارات

ھیدروكربونیة ملوثة 
 كیلي اي لیتز .۱
 تراسي ام جوردان .۲
 مارك ان روسیتي .۳
 جوناثان بي رانكین .٤
 جینیفر فریالند .٥

المحامي نعمان شاكر نعمان 
(امریكي) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اوتیرا،انك 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
94 3503 10/1/2013 C07D491/00 

A61K31/407 
مركبات سبیرو او كسیندول 
واستخدامھا كعوامل عالجیة 

 میخائیل جافیف .۱
 سلطان تشودھیري  .۲
 الرین فریسر .۳
 جینمن فو .٤
 جوناثان النجلي .٥
 شیفنج لو .٦
 جینوسن .۷
 شاأوي سن .۸
 سیرجیوسفردوف .۹
 مارك وود .۱۰
 عالء زینوفا .۱۱
 كي جیا .۱۲
 جین جاكیز سادیكس .۱۳
 سایمون جي كاثیر .۱٤
 ایمي فرانسیس دوكالس .۱٥
 توم ھسیھ .۱٦
 ناجاسري تشاكا .۱۷
 زوران سایكوجیفس .۱۸

المحامي زید عصام عبد 
الوھاب الخطاب 

(كندي) 
 
 
 

اكسینون فارماسیو 
تیكالز اي ان سي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
95 3506 15/1/2013 C10N30/06 

F16L15/04 
وصلة ملولبة انبوبیة لھا اداء 
محسن ذو عزم دوران عالي 

 كونیو جوتو .۱
 یاسوھیرو یاماوتو .۲

المحامي نعمان شاكر نعمان 

سومیتومو میتال  .۱
 اندستریز، لیمتد

فالوریاك مانسمان  .۲
اویل اند جاز 

فرانس 
96 3508 20/1/2013 B65D73/00 

B02D29/02 
جیمس ھیسلدین نشر جابیون 

المحامي زید عصام عبد 
الوھاب 

(بریطاني) 

ھیسكو باشن لیمیتد 

97 3509 21/1/2013 C07D487/04 
A61K31/41 
A61P9/12 

تركیبة صیدالنیة تشمل على 
-4-میثیل-3-داي ھیدرو-3،4

-د)-1،5اوكسوامیدازو(
-8-تترازین-1،2،3،5

كربوكسیالت 

یونفینغ وانغ 
المحامي زید عصام عبد 

الوھاب 
(صیني) 

تاین جین تاسلي غروب 
كو لیمتد 

98 5310 23/1/2013 A61K47/00 
A61K31/00 

المركبات العضویة/ التركیبات 
-امینو-4الصیدالنیة التي تضم 

-4-(6-(3-فلورو-5
اتش-1-وایال)-1میثیلیبیرازین-

-واي ال)-2بنزیمیدازول-
-2اتش-كینولین-1

مونوھایدرایت احادي الالكتات 
 
 
 

 جیوان ثاكور .۱
 زیھیو كیو .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
99 3511 24/1/2013 A61M5/32  غراھام جون مادن .۱جھاز لمنع وخز االبرة 

 مارك اندریو كوسكا .۲
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(بریطاني) 

ستار سیرنج لمتد 

100 3512 27/1/2013 A61K9/0026  صیغ جالینیة من المركبات
العضویة 

 سابن دیسیت .۱
 ستیفان ھایرسش .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

101 3513 28/1/2013 A61P35/00 
A61K31/404 

تراكیب من عوامل دوائیة لعالج 
السرطان 

 بیتر وسدم .۱
 وینلن شاو .۲
 كایبل باال .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

102 3514 28/1/2013 C07D209/16  عملیة لتصنیعN-ھیدروكسي-
-H1-مثیل –2-(2-((4-(3

 3اندول-
-E2یل)ایثیل)امینو)مثیل)فنیل)-

-بروبینامید ومواد بادئة لذلك 2

 جوجایندر اس باجوا .۱
 دایفد جون باركیر .۲
 جولو سالید .۳
 مورات اسیم كلو .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

103 3515 29/1/2013 A01N43/00  یومیكو كوزوكي .۱مستحلب مبید آفات 
 توشیرو اوتسوبو .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
 )(یاباني

 

سومیتومو كیمیكل 
كومبني لیمتد 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
104 3516 29/1/2013 B29C63/32  جھاز وطریقة للف انبوبة

مدفونھ تحت االرض او مدفونة 
جزئیا 

 آیان روجر بیتمان  .۱
 كریج انتوني میمان .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(استرالي) 

 
 

ریب لوك استرالیا بتي 
لیمتد 

105 3517 30/1/2013 A61K31/00 
C07D233/00 

مثبطات الكینیسین كعالجات 
للسرطان 

 تاینیا ابرامز .۱
 باول بارسانتي .۲
 دیفد دول .۳
 میشیل فاور .٤
 باول اي رینھو .٥
 انیت اولكا والتیر .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

106 3518 31/1/2013 A61K31/496 
A61P35/00 

C07D401/14 

اشكال بلوریة وشكلین مذابین 
-5-(3-فلورو-5-امینو-4من 

-یل)-1-میثیل بیبرازین -4(
H1- 2-بینزیمیدازول-

)-امالح H1(2یل)كینولین-
حمض الكتیك واحد 

 دانیلي جیرون  .۱
 والتیر ھامیر سجمدت .۲
 فیلیبي بایجون .۳
 جوھاني بوالسیك .٤
 اندریاس سجرینیر .٥
 فرانك ستووازیر .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
107 3520 31/1/2013 C10G2/00 

C10G45/02 
طریقة لتشغیل مفاعل معالجة 

جزء نافثا بالھیدروجین 
 یوشي تاناكا .۱
 ھیدیكاتسو ھوندا .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

جابان اویل كاز اند  .۲
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 انبیكس كوربوریشن .۳
جابان بترولیوم  .٤

 اكسبلوریشن كو لمتد
 كوزمو اویل كو لمتد .٥
جي اكس نیبون  .٦

اویل كوبوریشن 
108 3521 3/2/2013 C07D231/12 

C07D401/12 
 سارة سولزیر .۱ھیتیر وسایكل 

 كلیمنز المبیرث .۲
 الورا كوارانتا .۳
 ماثیاس ستیفان .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

سنجنتا بارتسبیشنز 
اي جي 

109 3522 4/2/2013 A61K31/427 
C07D417/04 

 سایمون بوشیل .۱االمینو ثیازوالت واستخداماتھا 
 ماثیو جي المارش .۲
 جینیفرلیدز .۳
 لویس وایدھید .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
110 3523 5/2/2013 C07C1/20 

C07C2/00 
C0G3/00 

عملیة للتحویل المباشر 
للمركبات المؤكسدة الى 

ھیدروكاربونات سائلة بھا 
محتوى اروماتي منخفض 

 ستیفانو رامیلو .۱
 جوسبي باباراتو .۲
 فرانكو ریفیتي .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 
 

 

ایني بي اي 

111 3524 6/2/2013 C07D40/04 
C07D239/28 

عملیات تصنیع لمشتقات 
البیریمیدین 

 جون فینسیت كالیني .۱
 مارلن دي الكروز  .۲
 دایتمار فلوباشیر .۳
 باوكنك جونج .٤
 براساد كوتیسوار كابا .٥
 بایوتراتش كاربنسكي .٦
 ھوي لیو .۷
 باسكال میشیل .۸
 راسموس موس .۹

 ماریا كاتیرینا تیستا  .۱۰
 لیالدار مورلیدار وایكول .۱۱

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
112 3529 12/2/2013 A61K31/501 

C07D405/04 
عملیة محسنة لتحضیر مركب 
كلیفودین كعامل مضاد لفیروس 

HBV 

 وو سیونك –جو .۱
 بارك ھیي كوانك .۲
 سونك كوانك ھو .۳
 ھان تاي ھي .٤
 كوو جانك ھیوا .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 
(كوري) 

 

بیوكوانك فارما كو ال 
تي دي 

113 3530 13/2/2013 A61K31/505 
C07D239/88 

مشتقات جوینوزولینون 
Quinazolinone مفیدة 

 Vanilloidكضخم فانیلوید 

 ویشون شین .۱
 ھونك-یونك كم .۲
 جیسكا لیانك .۳
 میشیل موتز .٤
 ماھافیر براشاد .٥
 جرستوفر تولیر .٦
 روكیو و .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

114 3531 14/2/2013 A61k31/19  تركیبات صیدالنیة من
ایبوبروفین للحقن 

 اكناسیو اورتوزار اندیتشاجا .۱
 ماریو اورتوزار كتایریز .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 
(اسباني) 

سبین فارما اس اي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
115 3532 17/2/2013 A61K31/506 

C07D401/14 
-N)-3)-4-میثیل –4امالح 

-5-آیل)-1میثیل-ایمیدازول-
-4-(3ثالثي فلورو-فنیل)-

-آیل 2-آیل-بیریمیدین-3بیریدین-
امینو)-بنزامید 

 باول دبلیو مانلي .۱
 وین-جونك شي .۲
 باول الن سوتون .۳
 بایوتر كاربنسكي .٤
 رایان او .٥
 ستیفان مونیر .٦
 جورج بروزیو .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 

نوفارتیس اي جي 

116 3533 18/2/2013 A61K38/00 
A61K31/57 

 دیفد تولي .FXR ۱تركیبات وطرق لتعدیل 
 باول فینست روكیر .۲
 فیلیب البیر .۳
 دانیل موتنك .٤
 دوناتیال جاینیلي .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(برمودا) 

 
 
 
 
 

اي ار ام ال ال سي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
117 3534 19/2/2013 A61K31/40 

A61P35/00 
 المبنیة Bمثبطات دي اسیتیالز 

على الھیدروكسامات 
 میشیل شولتر  .۱
 جریستین ھیو-تونك شین .۲
 لي جیانك .۳
 جینمي فان .٤
 جانج لیو .٥
 دایوتي ماجومدار .٦
 یونك شن شو .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

118 3535 20/2/2013 B01J8/22 
C10G2/00 

مفاعل عمود فقاعي وطریقة 
للتحكم في مفاعل العمود 

الفقاعي 

 یاسو ھیرو اونیشي .۱
 یوزورو كاتو .۲
 ایشي یامادا .۳
 اتسوشي موراتا .٤
 اوسامو واكامورا .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5
.جي اكس نیبون اویل 6

كوبوریشن 
119 3536 21/2/2013 A61K38/30 

C07K14/65 
ببتیدات متعددة عامل نمو شبیھ 

االنسولین المستقر 
 دیفد جوناثون كالس .۱
 مارا فورنارو .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
120 3538 25/2/2013 A61K31/40  مشتقات امینو بیس فینیل حمض

ینتانویك مستبدلة كمثبطات 
NEP 

 كاري مارك كوبوال .۱
 راجیشري جانیش .۲
 توشیو كاوانامي .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

121 3540 27/2/2013 A61P35/00 
A61K31/53 

C07D209/166 
 

تركیب یشتمل على مثبط 
ھیستون دي اسیتیلیز ومضاد 

لنواتج االیض 

بیتر اتادجا 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

122 3541 27/2/2013 F25J3/00  معالجة غاز ھیدروكاربوني /
معالجة غاز ھیدروكاربوني 

باستعمال عمود منفرد مع اعادة /
تدویر علوي في تركیب مدمج 

 جونك اندریو اف .۱
 لیویز دبلیو الري .۲
 تایلر ال دون .۳
 ویلكنسون جون دي .٤
 لینش جوي تي .٥
 ھودسون ھانك ام .٦
 كویالر كیل تي .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(امریكي) 

اورتلوف انجنیرز 
لمتد 

اس ام ئي 
برودكتس ال بي 

123 3542 28/2/2013 C07F1/02 
C07D207/26 

تخلیق مثبطات رنین تتضمن 
مركبات وسیطة من الكتون 

الكتام 

 كوتفراید سید لمیریر .۱
 اسیمولمو مورات .۲
 دومینیكیو كریملیر .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
124 3544 4/3/2013 A61K31/55 

C07C235/82 
عملیة وتركیبات وسطیة 

-ثاني 5لتحضیر مشتقات حمض 
-مثیلبنتانیوك 2-یل-4فنیل -

 دیفد ھوك .۱
 بیرنارد رس .۲
 دانیال كاوفمان .۳
 ماثیاس ناب .٤
 ایرھارد بابیرت .٥
 فیلیب بولیوكس .٦
 جونثان میدلوك .۷
 انتونیو زانوتي-جیروسا .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

125 3545 5/3/2013 C10G1/02  طریقة لتحسین مركبات
الھیدروكربون وجھاز لفصل 
تقطیر مركب الھیدروكربون 

 كینیشي كاوازوشي .۱
 یاسوماسا موریتا .۲
 یوشي تانكا .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5

.جي اكس نیبون 6
اویل كوبوریشن 

 
 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
126 3546 6/3/2013 C10G47/36  عملیة تكسیر ھیدروجیني

وعملیة النتاج نفط 
الھیدروكربون 

كاسوھیكو تاساكا 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5

.جي اكس نیبون 6
اویل كوبوریشن 

127 3547 7/3/2013 A61P35/00 
C07D209/14 

-3-ھیدروكسي -Nامالح –
-اندول-H1-مثیل-2-(2(((4(
-یل)ایثیل)امینو)مثیل)فنیل)-3

E2-2 بروبینامید

 اسیمو كلو مورات .۱
 فرانك ستوازیر .۲
 جوجیندر اس باجوا .۳
 بایوتر كاربنسكي .٤
 دیمترس بابوتساكس .٥
 جویل سالد .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

128 3549 11/3/2013 C09K8/62 
C09K8/80 

 تانكواي جرستوفرام .۱مادة لتدعیم الشقوق 
 كومار راجیش .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(االلماني) 

 

باسف اس اي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
129 3550 12/3/2013 A61k31/506 

C07D403/04 
مركبات وتركیبات كمثبطات 

كیناز بروتین 
 ابران كیو كوستالس .۱
 شینلن ھوانك .۲
 جیف اكزیانمنك جن .۳
 زوشنك لیو .٤
 سابینا بیسجي .٥
 جون تیلیو .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 

130 3551 13/3/2013 A61K31/519 
A61P35/00 

C07D487/04 

-بنتیل حلقي-7ملح (امالح)من 
-یل-بیریدین -1-بیبرازین-5-(2

-7H-یل امینو)-2
-6)بیریمیدین -D،2،3بیرولو(

حمض كربوكسیلیك ثاني مثیل 
امید وطرق تصنیعھا 

 جون فینسیت كالیني .۱
 كوانك-بي جین .۲
 باوكنك كونك .۳
 براساد كوتیسوارا كابا .٤
 فیشال ساكسینا .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري و بریطاني) 

 
 
 
 

نوفارتیس اي  .۱
 جي

استیكس  .۲
ثیرابیتكس لمتد 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
131 3552 18/3/2013 C07D295/13 

C07D211/14 
A61K31/403 

مشتقات رابع ھیدرو-بیریدو-
بیریمیدین 

 نیجل كراھام كوك .۱
 فرانك ستواسیر .۲
 انیت فوت مات .۳
 فریدیرك زیسري .٤
 باولو فرناندیس .٥
 كرستینا ھیباج .٦

 نادیج كرافیلیاو .۷
 جریجوري ھولنكوورث .۸
 الكسندر باكستیر سمث .۹

 نیكوالس سولدرمان .۱۰
 روس سترانك .۱۱
 نیكوال توفیلي .۱۲
 رومین وولف .۱۳
 كلیمنز ھوكینا ویر .۱٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

 نوفارتیس اي جي
 

132 3553 19/3/2013 C01B3/34 
C10G65/12 
C10G67/04 

عملیة لتحویل خزین تغذیة 
ھیدروكربوني ثقیل الى مقطرات 

مع انتاج ذاتي للھیدروجین 

 البیرتو دیلبیانكو .۱
 نیكولیتا باناریتي .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

ایني اس بي اي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
133 3554 20/3/2013 B01J27/04 

B01J27/047 
عملیة لمعالجة تغذیة تحتوي 
على ھیدروكربونات/ عملیة 
تكسیر المواد الصناعیة الخام 

المحتویة على ھیدروكربون التي 
توفر الھیدروجین لمنطقة المزج 

ولمزج الھیدروجین 

 ستانلي نیمك میالم  .۱
 میشیل انتوني رینولدس .۲
 سكوت لي ویلنكتون .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

شیل انتر ناشنال 
ریسرج 

134 3555 24/3/2013 A61P35/00 
A61K31/4439 

 ثنائیة / مركبات IAPمثبطات 
دایمریة تعمل كمثبطات لمثبط 

بروتینات االستمات 

 جریستوفر سیان ستراوب .۱
 زھولیانك جین .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

135 3557 27/3/2013 A61P29/00 
A61K31/437 
C07D471/04 

 ایفان كورنیال تاراسیدو .۱مشتقات ایمیدازوبیریدین 
 ریني ھیرسبیرجیر .۲
 وولفجانج میلتز .۳
 كالوس ویكاند .٤
 ایدموند مارتن ھارنكتون .٥
 ریني التمان .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

136 3559 28/3/2013 A61K31/519 
C07D87/04 

-N2-كلورو-5صور بلوریة من 
-4-میثیل-5-ایزوبروبوكسي-2(

-2-(N4-یل-فینیل)-4بیبریدین-
-سلفونیل)-فینیل-2(بروبان-

-ثنائي امین) 2،4بیریمیدین-

 لیلي فینج .۱
 بایوتر كاربنسكي .۲
 لیالدار مورلیدار ویكول .۳
 باوكنك كونك .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
137 3561 31/3/2013 A61k31/497 

A61k31/501 
A61k31/551 

مركبات بیرولوبیریمیدین 
واستخداماتھا 

 جلبرت بیسونك .۱
 جرستوفر توماس برین .۲
 كلینتون اي بروكس .۳
 مایلس ستوارت كونجریف .٤
 كالودیو داكوستن .٥
 جو ھي .٦
 ینك ھو .۷
 ستیفن ھاوارد .۸
 یو لي .۹

 ییبن لو .۱۰
 باول مورتینسون .۱۱
 تروي سمث .۱۲
 مو سونك .۱۳
 ستیفن وودھید .۱٤
 وجسیج رونا .۱٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري وبریطاني) 

 نوفارتیس اي جي .۱
استكس ثیرابیوتكس  .۲

لمتد 

138 3566 7/4/2013 A61k31/436 
A61P35/00 
A61k31/505 

 

اتحادات صیدالنیة لمشتق 
ایمیدازوكوینولین ومركب 

تفارغي مثبط للھدف الربامیسین 
في الثدییات 

 یان شین .۱
 اكز ھونك ھوانك .۲
 لیون مورفي .۳
 بیت نایفلر .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

 نوفارتیس اي جي
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
139 3567 8/4/2013 C07D241/20 

A61K31/497 
مشتقات بیرازین 

 ENaCكسادات
 جوردب باالي .۱
 لي ادواردس .۲
 كاثرین ھوشام .۳
 بیتر ھونت .٤
 نیكوال سمیث .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

140 3568 9/4/2013 A61P25/28 
C07D413/10 

مشتقات اوكسازین واستعماالتھا 
في عالج اضطرابات عصبیة 

 سانجامیش بادكیر .۱
 مورالي جیبرولو .۲
 ماثیاس فریدركسن .۳
 فیلیب ھولزیر .٤
 كونستانز ھورث .٥
 رینر مارتن لیوند .٦
 رینر ماشاور .۷
 ھینرك مویبتز .۸
 اولف نیومان .۹

 ریتا راموس .۱۰
 ھینریج روجر .۱۱
 مارینا تنتیلنوت بلوملي .۱۲
 سیم جاكوب فینسترا .۱۳
 ماركوس فوجتیل .۱٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
141 3570 11/4/2013 A61K47/14 

A61K47/22 
A61P25/02 

نبیلة سیكات محالیل صیدالنیة 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 

نوفارتیس اي جي 

142 3571 14/4/2013 A61K31/00  ماثیو جي المارج .۱امینوثیازوالت واستعماالتھا 
 سیمون بوشیل .۲
 لیوز وایتھید .۳
 میشیل باتان .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

143 3572 15/4/2013 A61K31/5377 
C07D413/10 
A61K31/501 

مشتقات او كسازین جدیدة 
واستخدامھا في عالج االمراض 

 رینر مارتن لیوند .۱
 رینر ماشاور .۲
 ھینرك رویجر .۳
 سیم جاكوب فینسترا .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

144 3573 16/4/2013 F25J1/00  بریندینك اینار .۱طریقة السالة غاز 
 نیكسا بیتر .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(النمساوي) 

سنفینت اي اس 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
145 3578 25/4/2013 C07C39/00 

C07B31/00 
عملیة لتحضیر مركبات فعالة 

بصریا باستخدام الھدرجة 
االنتقالیة 

 جریستیان ماثیس .۱
 میشیل فولكس .۲
 مارتن كیسیل كروبیر .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

146 3579 25/4/2013 A61K31/295 
A61K31/4453 

مركبات معقدة تحتوي على 
fe(III) لمعالجة والوقایة من 

اعراض نقص الحدید وحاالت 
انیمیا نقص الحدید 

 د.ثوماس بارك .۱
 د.ویلم بوھر .۲
 د.سوسانا بوركھاردت .۳
 د.مایكل بورجیرت .٤
 د.كامیلو كانسایني .٥
 د.فرانز دورنبیرجر .٦
 د.فلیكس فونك .۷
 د.بیتر اوتو جیسیر .۸
 د.اریس كالوجیر اكیس .۹

 د.سیمونا مایر .۱۰
 د.ایریك فیلیب .۱۱
 د.ستیفان ریم .۱۲
 د.دیانا سیبر  .۱۳
 د.جورج شمیت .۱٤
 د.كاترین شوارز .۱٥
 د.جورجن كلوتز .۱٦

المحامي نعمان شاكر نعمان 
(سویسري) 

فیفور انترنشنال اي 
جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
147 3580 28/4/2013 F16L15/06  مجموعة النتاج وصلة لولبیة

لحفر وتشغیل ابار 
الھیدروكربون وماینجم عن ذلك 

من التوصیل اللولبي 

 جرانجر سكوت .۱
 كارون اولیفر .۲
 فیرجر ایرك .۳

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

 
 

فالوریس مانیسمان  .۱
 اویل اند كازفرانس

سیو میتومومیتال  .۲
اندیستریس لمتد 

148 3581 29/4/2013 C07D471/04 
A61K31/4188 

مشتقات ایمیدازول جدیدة 
واستعماالتھا 

 كاري كاساندر .۱
 ایرك میریدث .۲
 الورین مونوفیج .۳
 جولین بابیلون .٤
 فاریبورز فیروزنیا .٥
 كي یانك ھو .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

149 3586 9/5/2013 C07D417/12  مشتقات اوكسازین بلوریة
جدیدة 

ریتا راموس 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
150 3587 12/5/2013 C10G2/00  ماساكي شینغو طریقة النتاج ھیدروكربونات

المحامي د.اكرام الحق بكر 
نیبون ستیل  .۱

 انجنییرنك كو لمتد
.جابان اویل كاز اند 2

میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5

.جي اكس نیبون 6
اویل اند اینیرجي 

كوبوریشن 
 
 
 
 

151 3588 12/5/2013 C10G47/06  تركیبة الھیدروكربون – التي
 0,0005تحتوي على االقل 

غرام من الكبریت لكل غرام من 
التركیبة 

 ستانلي بیمیك میالم .۱
 میشیل انتوني رینولدس .۲
 سكوت لي ویلنكتون .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

 
 
 

شیل انترناشونال 
ریسیرج 

ماتسجابیجي بي في 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
152 3590 14/5/2013 A61K31/41 

A61K31/31 
مركبات صیدلیة من مضاد 

لمستقبل انجیوتنسین ومثبط 
NEP 

 لیلي فینج .۱
 بایوتر كاربنسكي .۲
 باول الین سوتون .۳
 میشیل جي جیرجیس .٤
 سفین كودفریدسین .٥
 ماھافیر براشاد .٦
 بین ھو .۷
 یوجانج لیو .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

153 3591 14/5/2013 A61K39/00 
A61K39/38 

تركیبات من مركبات 
عضویة/تركیبة تطعیم ضد 

الزھایمر 

 بیتر اولرج .۱
 كاتجا بایر .۲
 جورجیس امبیرت .۳
 ماري جوس ھولنكیر .٤
 ماري- ایمانویل ریفیر .٥
 انا كراف .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
154 3592 15/5/2013 A61K37/00 

C012N15/00 
C07K13/00 

طرق عالج االضطرابات 
 FGF21المرتبطة بـ

 شاري ال كابالن  .۱
 بریان ار بویتجر .۲
 دوكالس اس دانیلس .۳
 بیرنارد اتش جیرستانجیر .٤
 نوریو ھاماماتوس .٥
 ستوارت لیجت .٦
 اندریاس لویو .۷
 ستیفن كرایج ویلدون .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري و بیرمودي) 

 
 
 

 نوفارتیس اي جي .۱
اي ار ام ال ال سي  .۲

155 3594 19/5/2013 C10G47/02 
C10G65/12 

عملیة لمعالجة التغذیة الحاویة 
على الھیدروكربون 

 ستانلي نیمیك میالم .۱
 میشیل انتوني رینولدس .۲
 سكوت لي ویلنكتون .۳
 ایسوار سانتوش رانجاناثان .٤
 ون سم شان .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

 
 
 
 

شیل انترناسونال 
ریسیرج ماتسجابج بي 

في 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
156 3595 20/5/2013 F25J3/08  معالجة غاز ھیدروكربوني

باستعمال دفق مرتجع مجزأ في 
تركیبة مدمجة 

 جونك اندریو اف .۱
 لویس دبلیو الري .۲
 تایلر ال دون .۳
 ویلكنسون جون دي .٤
 لینش جوي تي .٥
 ھودسون ھانك ام .٦
 كوریالر كیل تي .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 

اورتلوف انجنییرز،  .۱
 لمتد

اس ام ئي  .۲
برودكتس ال بي 

157 3596 30/5/2013 E21B49/00  ، جھاز تدعیم لمعدة داخل بئر
وعملیة لتثبیتھ وعملیة لوضع 

ھذه المعدة 

 سالتیل جین لویس .۱
 سالتیل بنجامین .۲
 ثایبات سامویل .۳
 تانجاي كونایل .٤
 نیفیو رومین .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب  
(فرنسي) 

 

سالتیل اندستریز 

158 3597 2/6/2013 C07D413/12  مركبات مبیدة للحشرات معتمدة
على مشتقات ایزوكسازولین 

 جیروم یفیس كاسسایر  .۱
 بیتر رینولد .۲
 مریم القاسمي .۳
 توماس بیترنا .٤
 جولي كلیمنتن .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

سنجنتا بارتسبیشنز اي 
جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
159 3598 3/6/2013 A61K31/295 

A61P7/06 
مركبات معقدة تحتوي على 

Fe(III) لمعالجة والوقایة من 
الحاالت المرضیة المرتبطة 
بنقص الحدید وانیمیا نقص 

الحدید 

 د.فرانز دورنبیرجر .۱
 د.سوسانا بوركھاردت .۲
 د.بیتر اوتو جیسیر .۳
 د.ویلم بوھر .٤
 د.فلیكس فونك .٥
 د.ستیفان ریم .٦
 د.ایریك فیلیب .۷
 د.ثوماس بارك .۸
 د.مایكل بورجیرت .۹

 د.كامیلو كانسایني .۱۰
 د.اریس كالوجیر اكیس .۱۱
 د.سیمونا مایر .۱۲
 د.دیانا سیبر  .۱۳
 د.جورج شمیت .۱٤
 د.كاثرین شوارز .۱٥

المحامي نعمان شاكر نعمان 
(سویسري) 

 
 
 
 
 
 
 

فیفور انترنشنال اي 
جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
160 3599 3/6/2013 A61K31/00 

C07C251/00 
C07D417/14 

مشتقات اوكزیم في صورة 
 مساعدة GPR119عوامل 

 كیم یونغ كوان .۱
 جوو ھیون وا .۲
 كیم میونغ یول .۳
 بارك ھیو سول .٤
 لي تاي ھي .٥
 كواك یاو شین .٦
 شین دونج سوب .۷
 تشوي اون سیل .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(كوري) 

 
 
 
 
 
 

ال جي الیف ساینس 
لمتد 

161 3600 6/6/2013 E01F15/06  تونكس مارك .۱حائل أمان للطریق 
 ھاریمان ماثیو .۲
 ویلس ستیف .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(بریطاني) 

 
 
 

ھل اند سمث لمتد 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
162 3601 9/6/2013 A61P9/10 

A61K31/506 
C07D401/14 

-4مركبات عضویة ( مشتقات 
-الكیل 1بنزیل امینو-

كربوكسیلیك –بیبیریدین 
 فعالة لعالج CETPكمثبطات 

االمراض كفرط الدھون في الدم 
او التصلب العصیدي 

 مونیتو موجي .۱
 ایجیرو اومیمورا .۲
 وایكي ایواكي .۳
 ھونكبو كواین .٤
 ھایدیتومو ایماسي  .٥
 كین یامادا .٦
 كایو یاسوشیما .۷
 توشیو كاوانامي .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

136 3602 10/6/2013 A61K31/00  أزا- بیسیكلونونان 1مشتقات-
واستخدامھا كربیطات كولینیة 

لمستقبل اسیتیل كولین 
النیكوتیني 

 دومنیك فیورباج .۱
 ماثیاس فریدیریكسین .۲
 برنارد لوسین روي .۳
 بیتریس واكنیر .٤
 كونستانزي ھورث .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
164 3603 12/6/2013 A61K31/00  بروتینات ثنائیة الوظیفة لعالج

االضطرابات االیضیة 
 براین ار بویتشر  .۱
 شاري ال كابالن .۲
 سوزان اي سیلیتي .۳
 دوغالس اس دانییلس .٤
 نوریو ھاماماتوس .٥
 بیرناند ھوبیرت جیرستانجیر .٦
 ستوارت لیشت .۷
 اندریاس لویو .۸
 ستیفن كریج ویلدون .۹

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري وبیرمودي) 

 

 نوفارتیس اي جي .۱
اي ار ام ال ال سي  .۲

165 3605 17/6/2013 E21B43/24  طریقة تسییل حراري للزیوت
الثقیلة فوق منطقة المیاه 

القاعدیة 

 فرید شنایدر .۱
 جریج كوران .۲

شركة الطارق للملكیة الفكریة  
(جزر القناة) 

 

ریسورسیز اینوفیشینز 
لیمتد 

166 3606 18/6/2013 C12N1/00 
C07C11/00 

 اندریو بول .۱جزيء الحمض النووي 
 روبیرت مور .۲
 جریجوري نولیس .۳
 جیان كن .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(صیني) 

 

دبلیو دبلیو سي سي 
لمتد 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
167 3608 19/6/2013 C10G2/30  االنتفاع الحراري والكیمیائي

للمواد االساسیة الكربونیة وعلى 
وجھ الخصوص لتولید الطاقة 

الخالي من االنبعاث 

میكیل رودلنجیر 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 
 
 

ار في الیزنز اي جي 

168 3609 19/6/2013 A61K31/4427 
C07D405/14 

مركبات عضویة واستعماالتھا 
/مركبات ھتیرواریل 

واستعماالتھا 

 باول بارسانتي .۱
 اكسادونك لن .۲
 كیث بي بفستر .۳
 مارتن سیندزك .٤
 جینك خو .٥
 جیف جن .٦
 روبرت كیس .۷
 روبرت كوكیجكو .۸
 یوي بان .۹

 جیمس سوتون .۱۰
الیفنج وان  .۱۱

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
169 3610 20/6/2013 E21B43/00  انظمة وطرق النتاج البترول

و/أوالغاز 
 جوھان جیكوب فان دروب .۱
 میشیل زفي كولومبوك .۲
دوجالس شارلتون  .۳

 میكاموون
 توماس میكوس .٤
 الیكساندر میشیل مولنجر .٥
 بیرندان دیرموت میوري .٦
 ایرك جوھانس بیوك .۷
 راؤول فالدیز .۸
 ولیام فان فارك .۹

دین تشین وانغ  .۱۰
المحامي زید عصام عبد الوھاب  

(ھولندي) 
 
 
 
 

شیل انترناشونال 
ریسیرج ماتستشابي بي 

في 

170 3611 23/6/2013 F25J1/02  طریقة وجھاز لتبرید تیار
الھیدروكربونات 

 كارت ساندر .۱
 مارك انتونیوس .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب  
(ھولندي) 

 
 
 

شیل انترناشونال 
ریسیرج ماتستشابي بي 

في 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
171 3612 1/7/2013 A61P25/00 

C07D487/04 
 وولفجانج میلتز .۱مشتقات بیرازولو بیریمیدین 

 بیرندت اوبیرھاوسر .۲
 اندریا فاوبیل .۳
 جوراج فیلسكي .٤
 كالوس ویكاند .٥
 راجیندر ریدي لیلیتي .٦
 یوجانج لیو .۷
 زھینكمنك دو .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

172 3614 3/7/2013 C10M103/02  وصلة انبوبیة لھا اداء محسن
 عند عزم الدوران العالي

 كونیو جوتو .۱
 یوجي تاناكا .۲
 یاسوھیرو یاماموتو .۳

المحامي نعمان شاكر نعمان 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
نیبون ستیل اند سو  .۲

میتومو میتال 
كوربوریشن 

 
173 3618 9/7/2013 F25J1/02  طریقة وجھاز السالة تیار غاز

طبیعي 
 كورنولیز بوجس .۱
 ولیام دام .۲
امیلیوس كارلوز جونس  .۳

 نیكوالس
المحامي زید عصام عبد الوھاب  

(ھولندي) 

شیل انترناشونال 
ریسیرج ماتستشابي 

بي في 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
174 3619 9/7/2013 C01C1/12 

B01D53/58 
طریقة الستخالص االمونیا من 

تیار غازي 
باولو كاسارا 

المحامي د.اكرام الحق بكر 
 )(ایطالي

 
 
 

سیبیم اس.بي.اي 

175 3620 10/7/2013 F24J2/10 
F24J2/14 

ھیكل اخدود شمسي ، الجزء 
والطریقة 

 ویربر كریج روي .۱
 ویرنر كورت جیمس .۲
 فیونال جون .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(امریكي) 

 
 
 

وینر اكستریوشن 
سولیوشنز ال ال سي 

176 3623 15/7/2013 C07K16/18 
A61K39/395 

 C5تراكیب وطرق لبروتین 
المتمم یستھدف االجسام 

المضادة 

 بیت دیفینباش سترایبر .۱
 برایدون جارلیس جولد .۲
 یونك ان كم .۳
 میشیل روكوسكا .٤
 اكور سبالوسكي .٥
 ادینا ایبیرث .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
177 3624 16/7/2013 A61K31/506 

C07D403/14 
مركبات وتراكیب كمانعو كاینیز 

KINASE 
 توماس اتش مارسلجي  .۱
 وینسنو لو .۲
 بي جین .۳
 اكساوھوي ھي .٤
 كونیونك یانك .٥
 جریستین جو ھوا لي .٦
 سونكجون جیانك .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(بیرمودي) 

 

اي ار ام ال ال سي 

178 3625 17/7/2013 G01L1/00  وصلة ملولبة للتجھیزات
االنبوبیة في الدول المنتجة 

للزیت 

 ماساھیرو اوشیما .۱
 شین یوجاي .۲
 تاكاشي اوكادا .۳
 ماسایوشي ساساكاي .٤
 سوجورو یاماجوتشي .٥
 ماساكي سوجینو .٦

المحامي نعمان شاكر نعمان 
(فرنسي ویاباني) 

 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
نیبون ستیل اند سو  .۲

میتومو میتال 
كوربوریشن 

179 3626 18/7/2013 B01J20/10 
C09K3/32 

فرانز جوزیف فیلیب طریقة النتاج عامل ربط زیت 
المحامي زید عصام عبد الوھاب  

(نمساوي) 
 
 

كومیرشالبانك 
ماتیرسبیرغ امبیرغالند 

اكتینجیسال شافت 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
180 3627 21/7/2013 A61K31/00  فیلیبي بویلوت .۱صیاغات مثبطة للمناعة 

 ایمیرك ریناود .۲
المحامي د.اكرام الحق بكر 

 (سویسري)

نوفارتیس اي جي 

181 3628 22/7/2013 A61K31/00  المركبات المشتقة من االیمیدازو
كینولینات مقبولة صیدالنیا 

 یو كاو .۱
 وولفجانك ھاكل .۲
 بنك لي .۳
 شوفینك لي .٤
 تحسین میرزا .٥
 ھارتموت زیندیر .٦
 جیاھاو زھو .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

182 3629 22/7/2013 A61K31/165 
A61P9/12 

مركبات جالیتسیة من مركبات 
عضویة ( تركیبة الیسكیرین 

ملفوفة مضغوطة) 

 اندریاس مایر  .۱
 جین –كالود بیانشي .۲
 ھیكو بوسیس .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

183 3630 23/7/2013 G01B3/16 
G01B3/26 
G01B3/48 

طریقة وجھاز لتفحص مسننات 
لولبیة لوصلة انبوبیة تستخدم 

في صناعة النفط 

 جیرومي دیوریفالت  .۱
 نیجیل كروس .۲
 فلوراین بیشوت .۳

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 

(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي 
دي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
184 3631 24/7/2013 C10M103/02 

C10N40/00 
F16L15/04 

وصلة ملولبة انبوبیة لھا اداء 
محسن عند درجات الحرارة 

المنخفضة 

 كونیو جوتو .۱
 ماسایوشي ساساكي .۲

المحامي نعمان شاكر نعمان 
(یاباني وفرنسي ) 

 
 
 
 

سومیتو مو میتال  .۱
 اند ستریز ال تي دي

فالوریك مانسمان  .۲
اویل اند غاز فرانس 

185 3633 5/8/2013 A61k31/517 
C07C229/64 

-كوینازولین -H1دایونات –
- لالستعمال في معالجة داء 4و2

لیبوفوسیني سیروید عصبي 

 ھانس اولجیر .۱
 یفیس اوبیرسن .۲
 دیفید كاركاشي .۳
 فیلیب فلورشیم .٤
 جریستیل جوبوردینش .٥
 وولفجانج فرویستل .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
186 3636 7/8/2013 A61K31/7034  جریجوري ریموند بیبیرنیتز  .۱مشتقات جلیكوسید واستعماالتھا 

 مارك جي بوك .۲
 دومباال سرنیفاس ریدي .۳
 اتول كاشیناث ھاجاري .٤
 فیندو فیافاھاري .٥
 ساندیب باوساھیب بوسالي .٦
 سوریش ایكناث كورھاد  .۷
 نادیم اس شایك  .۸
 دیبانث بونیا .۹

 فینكادا بالي .۱۰
 لیلي فینج .۱۱
 جیسیكا لیانج .۱۲
 فیدیش سالونكي .۱۳

 المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
187 3639 18/8/2013 B01j35/02 

C10G2/00 
B01J8/22 

 یاسو ھیرو اونیشي .۱جھاز فصل حفاز 
 ایشي یامادا .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5
.جي اكس نیبون اویل 6

اند اینیرجي كوبوریشن 
 

188 
 

3640 19/8/2013 B01D37/00 
B01J8/00 

نظام تفاعل تخلیق لمركب 
ھیدروكربون ،وطریقة الزالة 

جسیمات حفاز على ھیئة 
مسحوق 

 یاسو ھیرو اونیشي .۱
 یوزورو كاتو .۲
 اتسوشي موراتا .۳
 ایشي یامادا .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5
.جي اكس نیبون اویل 6

اند اینیرجي كوبوریشن 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
189 3641 20/8/2013 B66B9/00  كوالنكو ایسكو .۱مصعد 

 موستاال ھتي جورما .۲
 دي جونج .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
 
 

كون كوربویشن 

190 3642 21/8/2013 C07C273/04  مفاعل الحداث تفاعالت ثنائیة
الطور غاز-سائل 

 لینو كارلیسي .۱
 الیساندرو جیانازا .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 

سیبیم اس بي اي 

191 3643 22/8/2013 A61M5/00 
A61M3/00 

غراھام جون مادن ابر لحقن االدویة 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(بریطاني) 
 
 

ستار سیرینج لمتد 

192 3649 29/8/2013 A61K31/40 
A61P3/06 

صیغة صیدالنیة في صورة 
اقراص ثنائیة الطبقات تشتمل 

 HMG-CoAعلى مثبط النزیم 
رید كتاز واربسارتان 

 یونغ اي كیم .۱
 یونغ جین ان اي .۲
 مین جنك كیم .۳
 یونغ ھین كیم .٤
 جاي ھاین بارك .٥
 جونغ سوو وو .٦

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(كوري) 

ھانمي ھولدنكز ال تي 
دي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
193 3650 1/9/2013 C09B69/00  صبغات بیریلین مرتبطة ببولیمر

وتركیبات تحتوي علیھا 
 توماس تایلر .۱
 سیسیل باسكوایر .۲
اورولین جورجیس جین  .۳

 كومیریوك
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 

سیسبا ھولدنك اس اي 

194 3654 5/9/2013 A61K31/505 
C07D239/34 

 تارو تیراوشي .۱مركبات بروبان دائري 
 ایومي تاكیمورا .۲
 تاكاشي دوكو .۳
 یو یوشیدا  .٤
 توشیاكي تانكا .٥
 كیشي سوریماشي .٦
 یوشیمیتوس ناوي .۷
 كارتسین بیوكمان .۸
 یوجي كازوتا .۹

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(یاباني) 

ایاسي ار اند دي 
مانجمنت كو ،لمتد 

195 3655 8/9/2013 C09D5/08 
F16L57/00 

نھایة طرفیة ملولبة لمكون 
انبوبي الشكل لحفر او تشغیل 

آبار الھیدروكربونات، والتوصیل 
الناتج 

 بینیل ایلیت .۱
 جارد ایرك .۲
 بیتیت میكائیل .۳

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي 
دي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
196 3656 9/9/2013 G10G2/00  یوشي تاناكا .۱طریقة تشغیل وحدة تجزئة 

 ھایدیكاتسو ھوندا .۲
المحامي د.اكرام الحق بكر 

 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5
.جي اكس نیبون اویل 6

اند اینیرجي كوبوریشن 
 

197 3657 10/9/2013 F16L15/04  وصلة انبوبیة محكمة مستخدمة
في صناعة النفط 

 باتریاو كلیر .۱
 تارتار اولیفر .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال اند  .۲

ستریز ال تي دي 
198 3658 11/9/2013 C10M125/22 

F16L15/00 
تركیبة تزلیق ذات معامل احتكاك 
یمكن مواءمتھ ،لعنصر ملولب 
الحد مكونات وصلة انبوبیة 

ملولبة 

 بینیل ایلیت .٤
 جارد ایرك .٥
 بایدن نیكوالس .٦

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

 
 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي 
دي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
199 3670 29/9/2013 E02D5/00  جیمس ھیسیلدین حاجز واقي

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(بریطاني) 

ھیسكو باسیشن 
لیمتد 

200 3671 29/9/2013 A61K31/19  اقراص مشتتة تشتمل على
مشتقة حمض بنزویك 

كارین دیفنز 
المحامي نعمان شاكر نعمان 

(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

201 3672 29/9/2013 F16L15/04  وصلة انبوبیة محكمة مستخدمة
في صناعة النفط وطریقة النتاج 

الوصلة المذكورة 

 فیرجر ایرك .۱
 بیجینكس سلفین .۲
 دالي دالي .۳
 میلون بیرتراند .٤

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي 
دي 

202 3681 13/10/2013 C07D417/04 
C07D209/96 

مشتقات ذات حلقات مختلفة ، 
 CO-Aمثبطة لنشاط ستیاریل 
دیساتیوراز 

 سولتان جودوري  .۱
 ناتالي دالیس .۲
 جولیا فوناریف .۳
 جیانمن فو .٤
 دوانجي ھو .٥
 ناتالي بوكروفسكایا .٦
 زیھوي زھانك .۷
 كي جیا .۸
 فیشنومورتي كودومورو .۹

 شاوي سن .۱۰
المحامي د.اكرام الحق بكر 

 نوفارتیس اي جي .۱
زینون فارما  .۲

سوتیكال انك 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
203 3682 14/10/2013 F16L15/06  توصیل انبوبي مع تسنین ذاتي

القفل مستخدم في صناعة النفط 
 مارتن بیري  .۱
 فیرجر ایرك .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي دي 
204 3683 15/10/2013 G01B3/40 

G01B3/48 
طریقة ومقیاس لفحص لولب 
ذاتي الغلق في وصلة انبوبیة 
مستخدمة في صناعة النفط 

 بیسي جین جالیومي .۱
 موریاو ریجس .۲
 كولون جین لوك .۳
 باكالماین بیري یفیس  .٤
 مارتن بیري .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال  .۲

اند ستریز ال تي 
دي 

205 3684 15/10/2013 B01D5/00  عملیة الزالة المكونات القابلة
للتكثف من مائع 

 واین ان ماكي .۱
 جیمس مادوكس .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(كندي) 

المخترعون انفسھم 

206 3685 22/10/2013 C07D401/12  مركبات جدیدة- صور بلوریة
جدیدة 

 باول الین سوتون .۱
 میشیل جي جیرجیس .۲
 جیسیكا لیانج .۳
 ماھافیر براشاد .٤
 ایدوین بیرنارد فیلھاویر .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
207 3692 24/11/2013 A61K31/4985 

A61P35/00 
صیغ تحتوي على اكتیناسیدین 

وسكرید ثنائي 
 غول دیلیب .۱
 ویلیامز ینكا .۲
 غالفو سالف بیالر .۳
 توبیو باریرا ماریا .٤
 بیربیل باوتیسا بیدرو رامون .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(اسباني) 

 

فارما مار اس اي 

208 3708 3/12/2013 A61K31/444 
A61P35/00 

مثبطات كیناز ومعدالت 
الستخداماتھا 

 ماثیو بورجیر .۱
 جیونك الن .۲
 جیسیل نیشیكیوشي .۳
 ووسیوك ھان .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

209 3709 4/12/2013 A61K31/496 
A61K31/501 
C07D403/141 

مشتقات بایریدازینیل في صورة 
 SMOمثبطات 

 فینج ھي .۱
 ستیفان بیوكیرت .۲
 كارین میلیر-موسلین .۳
 نعیم یوسف .٤
 زھولیانك شین .٥
 بھارات الكو .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
210 3710 4/12/2013 A61K38/15 

C07K11/02 
الدبسیبیبتیدات الحلقیة 

واستخداماتھا 
 فیلیب كراستیل .۱
 جوزیف كوتفرید مینكاسنیر .۲
 بریجیتا-ماریا لیشتي .۳
 ایسثر سجمیت .٤
 ایرون باول سجر ینر .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي 

211 3711 4/12/2013 C07C233/47 
A61K31/21 

مشتقات امینوبرونیك مستبدلة 
كمثبطات نیبریلیسین 

 كاري مارك كوبوال .۱
 یوكي ایواكي .۲
 راجیش كاركي .۳
 توشیو كاوانامي .٤
 كاري میشیل كساندیر .٥
 مونیتو موجي .٦
 روبیرت سن .۷

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

212  3712 5/12/2013 F16L15/06 
E21B17/02 

مانع للتسرب محسن بین 
االنابیب 

 ھاینت آیان .۱
 وینو كاتسو .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(اماراتي) 

 

ھاي سیلد اند كوبلد 
اتش اس سي اف 

زت سي او 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
213 3713 5/12/2013 F25J1/02 

B63B25/08 
طریقة لتبرید تیار المواد 

الھیدروكربونیة وسفینة عائمة 
لذلك 

 ولیام میلن غاري .۱
 ریني سبارمان .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(ھولندي) 

شیل انترناشونال 
ریسیرج 

ماتستشابي بي في 

214 3714 8/12/2013 A61K47/10  اندري  مكیوالسك .۱صیغ صیدالنیة شبھ صلبة 
 باتریك فازیكاس .۲

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(ھنغاري) 

ایجز 
جیوجایزیرجیار 

نایلفانسان میوكودو 
ریسفینتاراساج 

215 3715 8/12/2013 21B48/28 
E21B43/243 

عملیة استخالص مطورة 
بواسطة الحریق في الموقع 

وباستخدام بئر افقیة واحدة لرفع 
الزیت وغازات االحتراق الى 

السطح 

ایاس كونراد 
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

(كندي) 

ارتشوون 
تیكنولوجیز ال تي 

دي 

216 3716 9/12/2013 B01J19/00 
C07C2/00 

جھاز تفاعل تخلیق 
الھیدروكربونات ،ونظام تفاعل 

التخلیق ،وطریقة لتخلیق 
الھیدروكربونات 

 ایشي یامادا .۱
 یوزورو كاتو .۲
 یاسوھیرو اونیشي .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
 

نیبون ستیل  .۱
 انجنییرنك كو لمتد

.جابان اویل كاز اند 2
میتلز ناشنال 
 كوربوریشن

 .انبیكس كوربوریشن3
.جابان بترولیوم 4

 اكسبلوریشن كو لمتد
 .كوزمو اویل كو لمتد5
.جي اكس نیبون اویل 6

اند اینیرجي كوبوریشن 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
217 3718 10/12/2013 A61K31/00 

C07D213/00 
تركیبات وطرق لتعدیل مسار 

 مراجع خاصة WNTاشارة 
بطلبات ذات عالقة 

 شینك دي .۱
 ھان دونك .۲
 جاو وینكي .۳
 بان شیفینك .٤
 كوباو زانك .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(بیرمودي) 

 

اي ار ام ال ال سي 

218 3720 11/12/2013 A61K31/436 
A61K45/06 

اتحاد من مثبط فوسفاتیدیل 
) P13K-كیناز (3اینوسیتول -

 MTORومثبط 

 جریستین فریتسج  .۱
كارلوس كارسیا – .۲

 ایشیایفیریا
 زیزھونك ھوانك .۳
 ساوفیور-میشیل ماریا .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

219 3721 11/12/2013 A61K31/445 
C07D401/14 
C07D487/04 

مشتقات حلقیة غیر متجانسة 
ثنائیة الحلقة لعالج ارتفاع ضغط 

الدم الرئوي الشریاني 

 ان بروسي .۱
 سیلفي جاموین .۲
 ستیفین باول .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري وبیرمودي) 

 
 
 

 نوفارتیس اي جي .۱
اي ار ام ال ال  .۲

سي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
220 3722 12/12/2013 C12N15/13 

A61P19/10 
C07K16/18 

التركیبات والطرق ذات 
االستخدام بالنسبة لالجسام 
المضادة ضد سكلیروستین 

 جوزیف براسلیر .۱
 میشیل كنیسل .۲
 جرستین ھالكیوس .۳
 شو-ایھ ھو .٤
 بیت دیفینباش-ستریبر .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 

221 3728 16/12/2013 A61P37/00 
A61K31/505 

مشتقات بیریمیدین واسالیب 
الستخدامھا 

 بییر –یافیز میشیلیز .۱
 ویي بي .۲
 توماس مارسایجي .۳
 وینشو لو .٤
 بي جین .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(بیرمودي) 

 
 

اي ار ام ال ال سي 

222 3729 17/12/2013 A61K31/403 
A61P31/22 

C07D401/14 

مركبات عضویة لعالج حاالت 
 Cاالصابة بفیروس الكبد 

 تریكسي براندل .۱
 براكاش رامان .۲
 باسكال ریكولیر .۳
 موھیندرا سیبیرساود .٤
 اولیفیر سیمیك .٥

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
223 3731 19/12/2013 A61N1/34  (التسكین) جھاز وطریقة للقمع

السریع لأللم الناجم عن اعتالل 
االعصاب واالورام واالالم 
االطفال المقاومة لالفیونات 
والطرق التقلیدیة للتسكین 

بالكھرباء 
 

جوسیبي مارینو 
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(االیطالي) 

المخترع نفسھ 

224 3732 19/12/2013 A61K31/4184 
A61K31/567 

استخدام مثبطات االروماتاز 
لعالج قصور الغدد التناسلیة 

واالمراض المتعلقة 

 ان تایلور .۱
 الیود بي كلكستین .۲

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 

225 3733 19/12/2013 A61K31/519 
C07D487/04 

مركبات بیرولو بیریمیدین 
 الستخدامھ CDK4/6كمثبطات 

في عالج االمراض السرطانیة 

 جریستوفر توماس برین  .۱
 یونك شن جو .۲
 جون ویلیام جیرالدیس .۳
 بھارات الكو .٤
 جولیان لیفیل .٥
 میشیل لوزیو .٦
 الورنس بالس بیریز .۷
 یابنك وانك .۸
 فان یانك .۹

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
226 3734 22/12/2013 A61K31/4375 

C07D471/04 
مركبات وتركیبات كمثبطات 

 KIT-Cكیناز 
 ینسي بیھ .۱
 زیاولین لي .۲
 زاودونك لیو .۳
 جون جریستوفیر لورین .٤
 فالینتینا مولتبني .٥
 جولیت ناباكا .٦
 باو نكیوین .۷
 ھانك میشیل جیمس بیتراسي .۸

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(بیرمودي) 

 

اي ار ام ال ال سي 

227 3735 22/12/2013 E21B43/24 
C09K8/58 

طریقة ونظام لتحسین استخراج 
) بواسطة ادخال EORنفط (

ماء معالج الى تكوین حامل 
للنفط  

البرت جوزیف ھیندرك  .۱
 جانسین

 جولیو الیكساندرسجر ادیر .۲
باولوس ھنریكوس جوانیس  .۳

 فیربیك
المحامي د.اكرام الحق بكر 

(ھولندي) 

شیل انترناشینال 
ریسیرج ماتسجابي 

بي في 

228 3736 22/12/2013 C07D47/04 
A61K31/00 

مركباتى جدیدة كمثبطات 
-اي) /سي 17ھیدروكسیلیز (
 -لیاز 2،17

 مارك جي بوك .۱
 جریستوف كاول .۲
 فینكاتیشوار راو جومادي .۳
 ساومیترا سینكوبتا .٤

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
229 3737 23/12/2013 C01G11/05 

B01J29/00 
عملیة تكسیر المواد الصناعیة 

الخام المحتویة على 
ھیدروكربون الممزوجة عند 
درجة حرارة مختارة تتراوح 

 500 مئوي الى 375مابین 
مئوي 

 
 
 

 ستانلي نیمیك میالم .۱
 میشیل انثوني رینولدس .۲
 سكوت لي ویلینكتون .۳

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

شیل انترناشینال 
ریسیرج ماتسجابي 

بي في 

230 3738 23/12/2013 A61K31/00 
A61P9/00 

-4صیغة االطالق الفوري من 
-بیریدینیل)-3-(4-((3میثیل -

-5-(N-بیریمیدینیل)امینو)-2
-1-ایمیدازول -1H-میثیل-4(

-(ثالثي فلورو میثیل)-3یل)-
فینیل)بنزامید 

 اوبكار بھاردواج .۱
مانكیش ساداشیف  .۲

 بورداویكار
 ان ریس كومفورت .۳
 بنك لي .٤
 شوفینج لي .٥
 الیكسي ماكاروف .٦

المحامي د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 
 
 
 
 

نوفارتیس اي جي 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة  ت
231 3739 26/12/2013 E21B17/08 

F16L15/04 
وصلة ملولبة تشتمل على 

عنصر ملولب واحد على االقل 
بھا حافة طرفیة النبوبة معدنیة 

 فیرجر ایرك .۱
 بیجینكس سلفین .۲
 دالي دالي .۳
 میلون بیرتراند .٤
 باترو كلیر .٥
 اواموتو میتشھوكو .٦
ناكامارا كیتشي سوجینو  .۷

 ماساكي
 یاماكوشي ساكورا .۸

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو میتال اند  .۲

ستریز ال تي دي 

232 3740 26/12/2013 E21B19/16 
G01B3/40 
G01B3/48 

طریقة وجھاز لفحص لولبة 
الوصلة االنبوبیة المستخدمة في 

صناعة النفط 

 جیرومي دیرفالت .۱
 نیجیل كروس .۲
 فلوراین بیشوت .۳
 انتوني ابلنكورت .٤

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
(فرنسي ویاباني) 

فالوریك مانسمان  .۱
اویل اند غاز 

 فرانس
سومیتو مو  .۲

میتال اند ستریز ال تي 
دي 
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