
 ۷۲۰۱دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱ 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسية أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانه اسم االختراع التصنيف الدولي تاريخ المنح

۱ ٤۸۰۹ ۹/۱/۲۰۱۷ F16L15/04 
F16L58/04 
F16L58/18 

 اوكو  يوسوكي  -۱  ۰وصلة ملولبة النابيب فوالذية 
 سوجينو ماساكي  -۲

 اوتا فومبو  -۳

 نيبون ستيل & -۱
 كوربوريشنميتال سوميتومو

 فالوريك  اويل & كاز فرانس- ۲
 

  ةياباني
 ة فرنسي

۲ ٤۸۲۰ ۱٦/۱/۲۰۱۷ C07K14/435  طرق وتركيبات استخدام بولي
ببتيدات صورة متغيرة من 

KLOTHO   
 

 دونكلن  كوو  -۱
 جيكوندو ابيبونجو  -۲

 ةسويسري نوفارتس اي جي

۳ ٤۸۲۱ ۱۷/۱/۲۰۱۷ E21B29/08   صمام أمان آلبار استخراج
  ۰الهيدروكاربونات 

 باولو فيرارا  -۱
 جايوسسيبي دي كراند  -۲

 اندري بايوندي  -۳
 

 ايطالي ايني اس بي اي
 

٤ ٤۸۲۲ ۱۷/۱/۲۰۱۷ A01N43/38  
C07D209/52  

تركيبة  مصاغة مناسبة 
للسيطرة أو منع االضرار 

المرضية في نباتات تشتمل على 
عنصر فعال صلب واحد على 

األقل ، ذو قابلية ذوبان في الماء 
مكروغم / لتر  ۱۰۰التزيد عن 

 م   ۲٥في درجة 
متعادل بكمية التقل  PHعند 
% من الوزن ، اساس ۱عن 

الوزن الكلي للتركيبه المصاغة 
۰  
 
 

 جايسون كايبر  -۱
 جوشوا  كون  -۲
مايكل جايمس  -۳

 هوبيكنسون 
 جون دي راينولدز-٤
 جينيفر بيترسون -٥ 

 روي بويكن  -٦
 جورج سينيروس -۷
 

 سينجينتا بار تسيبيكايشنس 
 ي جي ا

 ةسويسري
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٤  ٥۸۲۳ ۱۷/۱/۲۰۱۷ C07K16/3038   تركيبات وطرق الالجسام
 المضادة المستهدفة لــــ

BMP6 

 فينك كونك  -۱
 ويليام ديتريج  -۲
 ناتالي جورج  -۳
 دنكولي اليو  -٤
 اشور سجاجتر  -٥

 ادتي  سونيا  -٦
 جنك زو  -۷

 
 

    نوفارتس اي جي
 
 
 
 
 

 

 ةسويسري

٤ ٦۸۲٤ ۱۷/۱/۲۰۱۷ A61K47/48  
A61K47/4856

1 
C07K16/28  

 تانيا ابراماس  -۱ ۰مترافقات عقار جسم  مضاد 
 ستيفن  كون  -۲

 جايسون داميانو  -۳
 كليمنس دوور  -٤
 توماس هوبر  -٥
 دانيال  مينيزس  -٦

 كاثي  ميلر  -۷
 كاثرين ريندال  -۸
 جين  مايكل ريني   -۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    نوفارتس اي جي
 
 
 
 
 

 

 ةسويسري
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۷ ٤۸۲٦ ۱۸/۱/۲۰۱۷ A61K47/48  
C07K14/475 

نية جديدة أحماض ده
واستخدامها باالقتران مع 

 ۰جزيئات حيوية 

 ديفد وينكر  -۱
 كين يامادا -۲

 جيكويندو ابيبو نجو  -۳
 الوكيش دوتورايو  -٤

 لويس كارك  -٥
 اليكسندرا مارشال  -٦
 ايمي ريكاردسون  -۷

 فريدريك زكريا  -۸
 جون يونك  -۹
 جانكانك لوي -۱۰

 ارون كانتر-۱۱
 افيروب بوز  -۱۲

 

    نوفارتس اي جي
 
 
 
 
 

 

 ةسويسري

۸ ٤۸۲۹ ۲۳/۱/۲۰۱۷ G01R33/44 
G01V3/32 

وسائل وطرق للتحليل متعدد 
  ۰الوجهة لطفلة الحفر

 
 

 )۲۰۱٥اسبيكت  انترناشونال ( يوري بنيامين رابوبورت 
 بريفيت ليمتد 

 سنغافورية 

۹ ٤۸۳۲ ۲٤/۱/۲۰۱۷ B01D29/66 
B01D35/12 

نظام مرشح للغسل العكسي ذو 
 ۰تحكم مؤازر

 ند كليمينتس مايكل روال -۱
 بروكزيك جون هنري  -۲

 انابيل كريغ جايمس -۳
 
  

 أمريكية  ايتون كوربوريشن 

۱۰  ٤۸۳۳ ۲٥/۱/۲۰۱۷ A61K39/395 
C07K16/18 

األجسام المضادة لشبه  
 4(  4 –األنجيوبوييتين 

ANGPTL) 
 ۰وطرق استخدامها 

 

 جون تريكير  -۱
 اندري ليكوروفج  -۲

    نوفارتس اي جي
 
 

 

 ةسويسري



 ۷۲۰۱دليل البراءات االجنبية لسنة 

٤ 

 

۱۱ ٤۸۳٤ ۲٥/۱/۲۰۱۷ A61K31/52 
C07D401/14  

 ون  -٤-مشتقات كينازولين 
 ۰مستبدلة 

 سامويل هينتر مان  -۱
 كونستانز هيرث  -۲
 سيبستيان جاكوار  -۳

 هينرك موبيتز  -٤
 نيكوالس صولدر مان  -٥
 اليكساندر كسوجوفانك -٦

  

    نوفارتس اي جي
 
 

 

 ةسويسري

۱۲ ٤۸٤۱  ۲/۲/۲۰۱۷ A61K31/137 
A61P3/04 

تركيبات وطرق لتقليل 
ات السلبية العظمى المضاعف

  ۰للقلب واالوعية الدموية 
 

 بريستون كالسن -۱
 كريستين تايلور  -۲

 أمريكية اوريكسيجين ثيرابتيكس ، أنك 

۱۳ ٤۸٤۲ ٥/۲/۲۰۱۷ A47K10/38 
A47K10/3818 
A47K10/3836  

 

يتضمن مؤشر مستوى  موزع 
  ۰لمنتج ا

 بوجاك سمسر -۱
 

 

آبيك كاجيت صنايعي في تكاريت 
 انونيم سيركتي

   ةتركي
 

۱٤ ٤۸٦ ٤٤/۲/۲۰۱۷ A61K39/395 
C07K16/24 

منتجات صيدالنية وتركيبات 
سائلة ثابتة من االجسام المضادة 

 IL-17 لـ 
 

 سوزان جورج  -۱
 كاثرين سينوشيرش  -۲

    نوفارتس اي جي
 
 

 

 ةسويسري

۱٤ ٥۸٥۱ ۱۳/۲/۲۰۱۷ B63J2/12 
F25J1/02 

هيكل عائم يتضمن حزمة رافع 
يب هذا ماخذ مياه وطريقة لترك

الهكيل العائم وطريقة النتاج 
تيار مواد هيدروكربونية مسالة 
وطريقة النتاج تيار ابخرة مواد 

  ۰هيدروكربونية 
 
 

 كويبر غيدو ليون  -۱
فان تيتس ادريان ويليم  -۲

 فريدريك 

شيل انترناشيونال ريسيرج 
 ماتستشجابج بي في 

 هولندية 
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۱٤ ٦۸٥٦ ۱۹/۲/۲۰۱۷ C23C4/08  
F16L58/1072 

شبكةأنابيب أساسه حديد  عنصر
لخط أنابيب مطمور يشتمل على 

 ۰طلية خارجية 
 

 باسكال الكساندر  -۱
 جيرارد نويل  -۲

 فرنسية  كوباين بام  -ساينت

۱۷ ٤۸٥۷ ۱۹/۲/۲۰۱۷ C23C4/08 U 
F16L58/1072U 

U تدقيق 

مشتقات بيرازولو بيريميدين 
 ۰جديدة 

 كارول بايسوت  -۱
 جين كونكارد  -۲
 اجم سكالباك  -۳
 اوليفر سيمك  -٤

 مارينا تنتيلينوت  -٥
 توماس زوالر -٦

 

    نوفارتس اي جي
 
 

 

 ةسويسري

۱۸ ٤۸٦۸ ۱/۳/۲۰۱۷  C02F1/66 
C02F1/50 

نظام تطهير محلي للمسطحات 
  ۰المائية الكبيرة

 
 

 كريستال الكونز (كواراكاو ) فيشهمان ،فيرناندو بنجامين 
 بي .في. 

 كواركاوية 

۱۹ ٤۸۹۲ ٤/٤/۲۰۱۷  H02K15/00 ة ملولبة مزودة وصلة انبوبي
بطالء معدني على االسنان 
الملولبة وعلى السطح المانع 

  ۰للتسرب 
 

 

 ارنود فيرلين  -۱
 نيكوالس بودن  -۲
 سيدريك فوكت   -۳

 عادل جعفر  -٤

 فالوريك اويل اند كاز فرانس  -۱
نيبون ستيل اند سوميتومو  -۲

 ميتال كوربوريشن  

 فرنسية 
 و

 يابانية 

۲۰ ٤۸۹۳ ٤/٤/۲۰۱۷  A61K2039/50
7 

C07K16/28  

تركيبات وطرق استخدامها 
الستجابة مناعية مرتفعة 

  ۰،وعالج السرطان

 ديبورا اي ني  -۱
 جينيفر بروجن  -۲

 فـــــي وانـك  -۳
 
 
 

 سويسرية     نوفارتس اي جي
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۲۱ ٤۸۹٤/٤ ٤/۲۰۱۷  C07D405/14   مركبات تراي ازولو بيريميدين
  ۰واستخداماتها

 هو مان جان  -۱
 زانك جو حوستن جو  -۲

  يانك هوانك -۳
 لنك الي  -٤
 يوان ماي  -٥
 وي كاي  -٦

 مارتن سندزك  -۷
 يونكفنك سن  -۸

 لونك وانك  -۹
 زينكتن يو -۱۰
 هايلونك زانك -۱۱
 جاي يو -۱۲
 مان زانك  -۱۳
 كيونك زانك  -۱٤
 كيهاو زاو -۱٥

 

 سويسرية     نوفارتس اي جي

۲۲ ٤۸۹۸ ۱۱/٤/۲۰۱۷  B28B19/00 
C04B28/14  

 تن جيرعن مار -۱  ۰طريقة النتاج الواح جبسية 
 ستيرغيوس كاراكوسيس  -۲

 كارلو كنوف  -۳
 اليكساندر هارتمان  -٤
 جيورجي باراسكوف  -٥

 كوسبيرت كريبنير  -٦
 

 المانية  كنوف كيبس كي جي 

۲۳ ٤۹۱۱ ۱۹/٤/۲۰۱۷  C10M17/00 
E21B17/042  

عنصر أنبوبي ملولب مزود 
بطالء معدني مضاد لالهتراء 

  ۰وطبقة زيت تشحيم 
 

 

 ارنود فيرلين  -۱
 نيكوالس بودن  -۲
 سيدريك فوكت   -۳

 عادل جعفر  -٤

 فالوريك اويل اند كاز فرانس  -۱
نيبون ستيل اند سوميتومو  -۲

 ميتال كوربوريشن  

 فرنسية 
 و

 يابانية 
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۲٤ ٤۹۱۲ ۲۰/٤/۲۰۱۷  C10M171/00 
E21B17/042  

عنصر أنبوبي ملولب مزود 
 بطالء معدني مضاد للتآكل 

  ۰ومضاد لالهتراء 
 

 

 ارنود فيرلين  -۱
 نيكوالس بودن  -۲
 ريك فوكت  سيد -۳

 عادل جعفر  -٤

 فالوريك اويل اند كاز فرانس  -۱
نيبون ستيل اند سوميتومو  -۲

 ميتال كوربوريشن  

 فرنسية 
  

۲٤ ٥۹۱۳ ۲٤/٤/۲۰۱۷  A61K31/4745  تركيبة  صلبة فموية تحتوي
على ارينوتيكان وطريقة 

  ۰العدادها 
 

 

 بارك كاليب هيونغ مين  -۱
 جنغ  ميونغ كي  -۲
 كيم جين تشول  -۳

 11كيم يونغ  -٤
 بارك جاي هيون  -٥

 ووجونغ سوو  -٦
 

 كورية  هانمي فارم .كو. ال تي دي 
  

۲٤ ٦۹۲۳ ۳۰/٤/۲۰۱۷  C10G2/00  
C10G2/342  

جهاز منتج للهيدروكربونات 
 وطريقة منتجة
 ۰للهيدروكاربونات

 
 

 يوكيفوماي ايشياتو  -۱
 جونيجاي اينوي  -۲
 ماساكي شاينكو  -۳
 هاروكي ناكانو  -٤

 كازوهايوكي  تاساكا  -٥

لز ال كاز ميتجابان اوي -۱
 ناشنال كوربوريشن

 انبكس كوربريشن -۲
 كوزمو اويل كو،لميتد -۳

 اند سيمو ميكين  نيبون ستيل -٤
 ،لمتديرينك كوانج

جي اكس نيبون اويل اند  -٥
 اينرجي كوربريشن

 جابان بتروليوم اكسبلوريشن - ٦
 كو ، لمتد  

 

 يابانية 
  

۲۷ ٤۹۲۷ ۷/٥/۲۰۱۷  E02B7/10 
E02B3/14 
B02B3/10 

جز للحماية من قالب ،وحا
التدفق ،وطريقة النتاج حاجز 

  ۰من هذا النوع 
 

 نمساوية  ريسكو  كو نسلتنغ جي ام بي اتش  هليموت شيركل
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۲۸ ٤۹٤٥ ۷/٥/۲۰۱۷  F21B17/042   توصلية ملولبة قابلة لالنفصال
 ۰مع طلية التماثلية 

 ماركوس سكافيير  -۱
 بيتر وينكلر  -۲
 رينهارد ليتنر  -۳

 توماس سكالخامير  -٤
 
 

 ستالين تويالرز جي ام بي اج فو
 اند كو كي جي 

 نمساوية

۲۹ ٤۹٥۰ ۲۸/٥/۲۰۱۷ A47K10/38 
A47K10/3818 
A47K10/3836  

 

ماكينة تحضير مشروب 
وكبسولة مناسبة ليتم استخدامها 

ماكينات تحضير مشروب  في 
۰  

 ايار اوكلو امري -۱
 كوندوز نايهات -۲

 كوبان عمر بوراك -۳
 
 

   ةتركي ارجيليك انونم 
 

۳۰ ٤۹٥۲ ۳۱/٥/۲۰۱۷  B60M1/30   سير موصل لنقل الطاقة
  ۰الكهربائية الى قطار 

 
 

 بوناسيينا ليفيو  -۱
 فورمنتي ليوناردو  -۲

 باساني فيليس  -۳
 بورميتي كريستيان  -٤
 
 

 فرنسية  الستوم ترانسبورت تيكنولوجيز  
  

۳۱ ٤۹٥۳ ۳۱/٥/۲۰۱۷  F23B3/18  
F23N5/02 

 

مدفأة تشتمل على طفاية اشتعال 
 ۰تلقائياً تعمل 

 كورية باسيكو كو، ال تي دي  IIهونغ  سون 

۳۲ ٤۹٥٤ ۳۱/٥/۲۰۱۷  F16L55/00  نظام انابيب مياه وطريقة للتحكم
 ۰فيه 

 يانغ جاي كو  -۱
 اوه جاي ووك  -۲
 يانغ جي سوك  -۳

 
 
 

 
 

 فلوتيك كو ،ال تي دي  -۱
 يانغ ، جاي كو  -۲

 كورية
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۳۳ ٤۹٦۳ ۷/٦/۲۰۱۷  A61K31/4704  
C07D215/227  
C07D413/12  

أدوية ريباميبايد تحضيرية 
جديدة طريقة تحضيرها 

 ۰واستخدامها 

 جو اوي وان  -۱
 جوي سونك جو  -۲

 لي سونك وو  -۳
 شين هي جونك  -٤

 وون هوسوك  -٥
 لي جاي ونك  -٦
 جو يونك هو  -۷
 كيم يوان تاي  -۸

 سونك وون  -۹
 يون جونك -۱۰
 بارك كاي -۱۱
 نام هوو-۱۲
 بارك هوو -۱۳

 

سامجين  -۱۰
 فارماسيتيكال كو. ال تي دي 

أستك كو . ال تي  -۱۱
 دي 

 كورية

۳٤  ٤۹٦۸ ۷/٦/۲۰۱۷  A61K38/10  
A61P9/04  
C07K/08  

حيوية من بولي مقترنات 
 ۰ببتيدات أبيلين مخلقة 

 جون يون  -۱
 فريدريك زكري  -۲

 فيليب كروش  -۳
 هونكجوان زاو  -٤
 اندري كولوسوف  -٥

 كايو ياسوشيما  -٦
 ديفيد توماس  -۷

 ايريك سي بيترس  -۸
 ايمي ريكاردسون  -۹

 كابلن  شاري ال-۱۰
 ارون كانتر -۱۱
 كاررال كيوماريز -۱۲
 جانجانج لو -۱۳

 

 نوفارتس اي جي  -۱
 اي ار ام ال ال سي  -۲

 سويسرية 
 و

 برمودية 
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۳٤  ٥۹۸۳ ۹/۷/۲۰۱۷  H02P7/00  نظام لمحرك متغير السرعة
،وطريقة لتشغيل نظام محرك 

 متغير السرعة
وطريقة لتبريد تيار 

 ۰هيدروكربوني
 
 

مايكل بيتر فير  -۱
 ست هول

مايكل الفونس فير  -۲
 هولست  

شيل انترناشيونال ريسيرتش 
 ماتستشابج بي.  في .

 

 هولندية 

۳٤ ٦۹۸٤ ۹/۷/۲۰۱۷  B32B5/26 
B32B7/14 

 

االلياف االساسية للمنتجات 
النسيجية وحيدة االستعمال 

 والمنتجات
النسيجية وحيدة االستعمال التي 

 ۰تستخدم هذه االلياف
 
 

 يابانية  ماداكيكيو يا كيكيو يامادا

۳۷  ٤۹۸٥ ۱۰/۷/۲۰۱۷  B32B5/26   
   B32B7/14 

 

صيغة اطالق متعددة النماذج 
للدوكسيالمين والبيريدوكسين 

 و/أو نواتج
 ۰أيض أو أمالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مانون فرانديك  -۱
 ميشيل غالو-۲

 كندية  دو تشسناي انك
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۳۸ ٥۰۲۰ ۱٤/۸/۲۰۱۷ B01J8/22 
B03B5/28   
 C10G2/00  

    
 

از تفاعل  تخليق جه
 ۰الهيدروكربون

 ايسوشي مورانا    -۱
 ايكو يامادا -۲

 كازوكي موراشي   -۳
 يوزورو كاتو-٤  -٤
 ياشيرو اوناشي -٥

 

جابان اويل كاز ميتالز  -۱
 ناشنال كوربوريشن

 انبكس كوربريشن -۲
 كوزمو اويل كو،لميتد -۳
نيبون ستيل انسيموميكين   -٤

 انجيرينك كو،لمتد
جي اكس نيبون اويل اند  -٥

 وربريشناينرجي ك
جابان بتروليوم  - ٦

  اكسبلوريشن كو ، لمتد
 

 يابانية 

۳۹  ٥۰۳۰ ۱٦/۸/۲۰۱۷ C02F1/5209 
B01D21/01 

جهاز لمعالجة الماء المحتوي 
على سيليكا ،ونظام معالجة 
ماء،وطريقة لمعالجة الماء 

 ۰المحتوي على سيليكا 

 ايجي امامورا  -۱
 يويتشيرو توبا  -۲

 ميتسونوري شيمورا  -۳
 هارا ماسايو شينو -٤

 توشينو اماهاما  -٥
 هيوناه كيم  -٦

۷-  

 يابانية  تشويدا كوربوريشن 

٤۰  ٥۰۳۱ ۱۷/۸/۲۰۱۷ A61K31/713   تركيبات وطرق لتثبيط التعبير
(اوكسيداز  HAO1الجيني عن 

(اوكسيداز ۱حمض هيدروكسي
  ۰جليكوالت)

 وليام كيربس  -۱
 كيفن فيتزجيرالد  -۲
 بريان بيتنكورت  -۳

 ابيجيل ليبو  -٤
 ديففيد في .ارب -٥

 
 
 

 أمريكية  النيالم فارماسيوتكلز ,انك 
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۱۲ 

 

٤۱ ٥۰۳٥ ۲۰/۸/۲۰۱۷ A01N37/18     
  C07C233/13 

 

شكل معدل بلوري 
 ۰للبروبانيل 

 بيرجا شانكير -۱
جايديف راجنيكانت  -۲

 شروف
فيكرام راجنيكانت  -۳

 شروف
 

 هندية   يو بيه ال ليمتد 
 

٤۲ ٥۰٥۱ ٦/۹/۲۰۱۷ A61K31/167 
A61K33/04 

 

لباراسيتامول قابلة من اتركيبات 
 ۰للحقن 

 كيتان آر.باتيل  -۱
 ميالن أر.باتيل -۲
 اشيل كي.باتيل  -۳
براكاشتشاندرا  -٤

 جي.شاه 
 

فارماسيوتكالز لمتد ترويكا   هندية  
 

٤۳ ٥۰٥۲ ٦/۹/۲۰۱۷ B63J2/12 
F25J1/02  

هيكل عام يتضمن حزمة رافع 
 ۰مأخذ مياه

 كويبير كويدو ليون  -۱
فان تيتس ادريان ويليم  -۲

 فريدريك 
 

يل انترناشيونال ريسيرتش ش
 ماتستشابج بي.في.

 هولندية 

٥ ٤٤۰٥۲ ٦/۹/۲۰۱۷ B04B15/06 
B07B1/10 

جهاز الجراء معالجة تحضيرية 
  ۰للرواسب

 تشنغوو اينيرجي اند انفايرونمنت  كيم يونغ هون 
   اند .كو ، ال تي دي 

 

 كورية 

٥  ٤٥۰۷٦ ۲٥/۹/۲۰۱۷ F25J3/08  جونكي اندرو اف  -۱ ۰معالجة الغاز الهيدروكربوني 
 جو تي النج  -۲

 هانك ام هيودسون  -۳
 كايل تي سوالر  -٤
 لويس دابليو الري  -٥
 ويلسون جون دي  -٦
 
 

 أمريكية  اورتلووف انجنيرز ال تي دي 
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۱۳ 

 

٥  ٤٦۰۷۹ ۲۷/۹/۲۰۱۷ C077C2/00  طريقة محسنة لنزع الهيدرجة
من الهيدروكربونات االروماتية 
المحتوية على االلكيل بغرض 

ت اروماتية انتاج مونمرا
  ۰محتوية على الفينيل

 

 ماريو لوجينين  -۱
 ارماندوكاليوتي  -۲

 ايطالية  فيرسالر اس بي اي 

٤۷  ٥۰۸۱ ۲۸/۹/۲۰۱۷ B29B9/06  طريقة لفصل البوليمرات ذات
التلدن الحراري عبر قالب ذو 

 ۰حلقة مائية 
 
 

 اليساندرو كازليني  -۱
 ماوري زايو سايو  -۲
 فرانسسكو بسكوالي  -۳

 داينو فيري  -٤

 ايطالية  رسالر اس بي اي في

٤۸ ٥۰۸۲ ۲/۱۰/۲۰۱۷ A6K31/496  
A61P35/00 

-4-سيانو  -N)5جسيمات من 
ميثوكسي اثيل )أمينو  -2((

-فورميل -7-يل )-2-)بيريدين 
أوكسو -2-ميثل -4((-6

 -3,4-يل) ميثل) -1-بيرازين
-نفثيريدين -1،8-ثاني هيدرو

2H (1-  ۰كربوكساميد 

 نيكول بوشمان  -۱
 روبن الس  -۲

 باسكال فورت  -۳
 بو هان  -٤

 توماس نوبفيل  -٥
 كاثرين ليبالنس  -٦

 لف الياو  -۷
 روبيرت ماه  -۸
 فرانك مالت  -۹
 جولي مارتيز -۱۰
 كان وانك -۱۱
 جنك زونك -۱۲
 زنكالنك زاو -۱۳

 
 
 

 سويسرية     نوفارتس اي جي



 ۷۲۰۱دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱٤ 

 

٤۹ ٥۱۰۲ ۲۳/۱۰/۲۰۱۷ C02F9/00  
E02B15/04  
E02B15/06  

نظام بحيرة عائمة وطرق 
مياه ضمن بحيرة معالجة ال

 ۰عائمة 
 

 كريستال الغونس (كوراكاو ) فرناندو بنجامين فيشمان 
 بي . في. 

 هولندية 

٥۰ 
 
 
 
 
 
 

٥۱۱۲ ۲۹/۱۰/۲۰۱۷ A61K31/42  
C07D261/08 

مركبات حمض 
ايزوكسازولهيدروكساميك  على 

 Lpxc ۰هيئة مثبطات 

 جايبانك فو  -۱
 زايمنك جن  -۲

 سبرامانيان كارور  -۳
 كوليوم البوينت  -٤
 ن ماري ماديرا آ -٥

 زكاري كيفن  -٦

 سويسرية     نوفارتس اي جي

٥۱ ٥۱۱٤ ۳۱/۱۰/۲۰۱۷ C07C51/12 
C07C51/44 
C07C53/08 

عملية وجهاز النتاج حمض 
 ۰االسيتيك 

 
 

 هيرويوكي  ميورا  -۱
 يوشيهيسا ميزوتاني  -۲

 يابانية  دايسل كوربوريشن 

٥۲ ٥۱۱۸ ۷/۱۱/۲۰۱۷ F04B49/10 فة نظام مواسير مياه مزود بوظي
اخماد الطرق المائي باستخدام 

تأثير قاذف ووصلة خزان 
  ۰ضغط لها 

 

 يانغ جاي كو  -۱
 يانغ جي سوك  -۲
 اوه جاي ووك -۳
 يانغ جاي يول  -٤

 كورية  فلوتيك كو ، ال تي دي 

٥۳ ٥۱۱۹ ۷/۱۱/۲۰۱۷ A61K31/205 
C07C227/08 
C07C229/12  

 -N–كربوكسي  -3استخدام 
داي ميثيل بروبان  N-،Nايثيل 
نيوم أو ملح مقبول امي-1-

صيدالنياً منه في الوقاية من أو 
  ۰عالج مرض السكر 

 ايفارس كلفينز  -۱
 مايجا دامبروفا  -۲
 هيلينا سيرول  -۳
 ايلينا ماكاروفا  -٤
 ادغارس ليبينز  -٥
 ايغا ميسان  -٦

           

 التيفية  كرينديكس ،اجوينت ستوك كومباني 
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۱٥ 

 

٥ ٥٤۱۲۰ ۷/۱۱/۲۰۱۷ B29B17/00 
B29B17/41 
B29B20/48 

 كالوس فيشتيغر  -۱ ۰جهاز لمعالجة مادة بوليمرية 
 مانفريد هاكل  -۲

اريما انجيننيرينغ ريسيكلينغ 
ماسشينن أوند أنالجين جيسيلزشافت 

 ام .بي .اتش 
 

 سويسرية 

٥ ٥٥۱۲۱ ۷/۱۱/۲۰۱۷ C06B45/10  هيكل بناء تركيبي واعمدته
 ۰ُمشيدة من  مواد مركبة 

  سيدات سيتسنداغ
 
 

ولوجيليري رينكو كومبوزيت تيكن
 سانايعي في تيكاريت ليميتد سيركيتي 

 تركية 

٥ ٥٦۱۲۲ ۱۳/۱۱/۲۰۱۷ C04B35/043 
F27B9/32 

طوب معلق بسقف معلق لقمين 
نفقي ، ويكون للسقف المعلق 
طوب معلق وطوب داعم ، 

ويكون للقمين النفقي سقف مدعم 
 ۰واستخدام طوب حراري

 

 اوي شوماخر  -۱
انغ جورن  –ديبل  -۲

 بوك 
 تر كيزيو ديي–رولف  -۳

 المانية  ريفر اتشنيك هولدينغ جي أم بي اتش 

٥۷ ٥۱۳۹ ۲۰/۱۱/۲۰۱۷ A61K9/20 بايند هو مادهافان  -۱ ۰قرص ريبوسيكليب
 كوروراجان 

 ارنود كرانديور  -۲
 روي كوستا  -۳

 

 سويسرية     نوفارتس اي جي

٥۸ ٥۱٤۱ ۲۱/۱۱/۲۰۱۷ H05B3/44 
F24H1/10 

F24H1/105 

جهاز وطريقة لتسخين  سوائل 
ي خط  أنابيب باستخدام  تيار ف

 ۰ثالثي المراحل 
 

 المانية ندا  اي  جييل كورت  ايدر

٥۹ ٥۱٤۷ ۲۳/۱۱/۲۰۱۷ E05C19/00 
E06B7/18 

نظام فتح أطارات غير قابل 
 ۰لالختراق

 
 
 

غريغوريوز 
 زافيروبوليوس

 يونانية  غريغوريوز زافيروبوليوس
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۱٦ 

 

٦۰  ٥۱٥۲ ۲٦/۱۱/۲۰۱۷ C10G5/06 
F25J1/02 

الة محماة ونظام ضغط نظام از
 –يوظف هذا النظام الزالة 

المحماة و طريقة النتاج خليط 
مضغوط ومتكثف جزئياً على 
  ۰األقل من مواد هيدروكربونية 

 

 امامخان بريان رضا -۱
 كيسلز باس   -۲

شيل انترناشنال ريسيرتش ماتستابج 
 بي.في.

 هولندية 

٦۱ ٥۱٥۳ ۲۷/۱۱/۲۰۱۷ B01D69/08 
B01D67/0079 

ديدة العداد أغشية تقنيات ج
مصفوفة بوليمرية ومختلطة 

متعددة الطبقات وجهاز تقطير 
  ۰الغشاء
 

 دمحم رسول قطيشات  -۱
 سعد المطيري  -۲

 ميمبران ديستياليشن ديسالينايشن 
 ال تي دي كو 

 أردنية 

٦۲ ٥۱٥٤ ۲۷/۱۱/۲۰۱۷ E02B5/02  طريقة و اداة لتصريف الماء
المتسرب تحت القنوات 

  ۰المفتوحة
 

 جي اس اي جيو سينتيك  البرتو  سكويرو
 انفستمنت بي في 

 هولندية 

٦۳ ٥۱٥۷ ۲۸/۱۱/۲۰۱۷ B01J19/24 
C08F2/34 
C08F8/02 

طريقة وجهاز لتحضير بولي 
 ۰أولفين 

 اندريس مينسوينكل  -۱
 هيلموت فرايتز  -۲
 هانس جورج زاندر -۳
 أنطون كريزنكر  -٤
 جوزيف فريسزنكر  -٥
 كان الوباي  -٦
 والتر هيش -۷
 توماس وينكلر  -۸
 ا   وول  انين -۹

 
 
 

 المانية ليندا  اي  جي



 ۷۲۰۱دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱۷ 

 

 

٥ ٦٤۱٦۹ ۱۱/۱۲/۲۰۱۷ C07K16/28  3جزيئات جسم مضاد لــ- 
LAG  ۰واستخداماتها 

 فريدريك ترابيل  -۱
 جرستيلي بركنون  -۲
 وولتر أي بالتلير  -۳
 جينيفر ماتارازا -٤
 كاثرين اني ساباتوس  -٥
 هواي وين جانج  -٦
 جيرارد جون فري  -۷

 
 

 نوفارتس أي جي 
 ايموتبب أس أي 

 سويسرية 
 فرنسية 

٥  ٦٥۱۸۰ ۲٤/۱۲/۲۰۱۷ C10G32/02 
C1033/02 

B01J19/08  

لمعالجة طريقة وجهاز 
مغناطيسية /كهربية/ 

كهرومغناطيسية للسوائل تضم 
ثالث مراحل:مرحلة المعالجة 

،مرحلة الخلط ومرحلة 
االستخدام  وهي منفصلة زمانياً 

ومكانياً االسناد الترافقي 
  ۰الصلة لتطبيقات البراءة ذات 

 –بروفيشينالز فور أنيرجي  زائر ابو حمور 
 انفايرونمنت اند  ووتر سوليوشنز 

 ال تي دي. كو 

 اردنية 
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