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 03 الحماية الممنوحة بيانات وثائق 

 17 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل

 19 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها 

 20 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلها 

 22 قائمة بطلبات وثائق الحماية المرفوضة 

 47 الحماية الساقطةقائمة بطلبات وثائق 

 58 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبها 

 59 براءات االختراع المنشورة قائمة بطلبات
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 م  الطلب  رقم العنوان  الحماية   وثيقة رقم

 1 516380521 تخليقية  الببتيد خماسي إلنتاج طريقة 6824

 2 517381065 ثانوية كمجمعات منها ألكوكسيالت ومركبات متفرعة كحوالت استخدام 6825

6826 
 عوامل  باستخدام زمنيا مجدولة مثلى  استفادة لتحقيق ونظام طريقة

 طاقة  استهالك
516371577 3 

 4 516371597 لتحضيره وطريقة النانو،  بحجم طبيعية لمواد معلق 6827

 5 516380628 الضوئية  الفولتية نموذج مغلف 6828

6829 
 مرتبط غدي عن تعبر مزدوجة مضاد جسم بنيات تتضمن تركيبات

 واستخداماتها بفيروس
516380285 6 

 TAU 515361031 7 البشري للبروتين المناعية المعالجة 6830

 8 516370507 الستخدامها  وطرق   غاطسة احتراق ُمصهرات 6831

6832 
  حلقة بتجميعة خاص ضغط مانع يف منفاخ اسطوانة غلق إلحكام تجهيزة

 ضغط 
516370596 9 

 10 516370445 اإلرتطام لتخميد وسادة 6833

 11 116380110 لصنعه  وطريقة االنبعاثية  منخفض  مطلي منتج 6834

 12 117380881 طاقة  نقل جهاز لمراقبة وجهاز طرق 6835

 13 517382302 مادة عن للكشف وجهاز طريقة 6836

 14 517381500 زيلين-بارا لتحضير عملية 6837

 15 516371515 الموائع لمعالجة وطرق أنظمة 6838

 16 517380691 ماصة ووسيلة للماء ماص راتنج 6839

6840 
 الحرارة لدرجات ومقاومة عالية مرونة ذات ايثيلين متعدد تركيبة

 األنابيب إلنتاج مناسبة المرتفعة
516371380 17 

6841 
كل  لتثبيط مائية  مستحلبات  سيليكون بوليمرات على تحتوي التآ

 للماء  آلفة بمجموعة منشطة
517380772 18 

 19 517380669 ماصة ووسيلة للماء ماص راتنج 6842

6843 
  بالرنين تصوير يف لالستخدام جديدة جادولينيوم كالبية مركبات

 المغناطيسي 
517390476 20 

 21 516370632 متعددة بثقوب مزودة صنفرة ألقراص بشقوق مزودة تدعيم حشوة 6844

 بيانات وثائق الحماية الممنوحة

 هـ 12/1441/ 29هـ إىل 09/1441/ 01 :خالل الفترة من
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 22 516380366 المدرعة الكهربائية الكبالت مع المستخدمة التجهيزات 6845

ي  صمام 6846  23 515361210 كُم�

6847 

 عنصر  من األقل على واحد يتضمن شبكي ذراع شبكي،  سارية عنصر

  ذراع من  األقل على  واحد تتضمن ورافعة النوع هذا من شبكي سارية

 النوع هذا من شبكي

515361215 24 

 25 516380143 الهيموجلوبين أمراض لعالج وطرق تركيبات 6848

 26 516380102 لعمله  وطريقة التيتانيوم كربيد من كساء 6849

 27 516380006 الطبقات  متعددة رقاقة 6850

 28 117380732 األصابع  بصمة لتصنيف طريقة 6851

6854 
  خزانات لقياس التدرج منخفض مغناطيسي برنين بئر أداء تسجيل

 خفيفة  هيدروكربونات
117380286 29 

6855 
 مثبطات مثل  بنزوميدازول [A-5 ، 1] بيرازولو  -4H  من مركبات نظائر

PARP (بوليمرات ريبوز بويل ADP) 
516380051 30 

 31 516371116 المحسنة   الشخصية للعناية وجهاز طريقة 6856

6857 
  خاليا لمجموعات الوراثية بالهندسة  ومعالجة واستنبات،  عزل،  طرق

 بالتبني  للعالج مناعية
516380118 32 

 33 515361171 الثقيل  الزيت  مخلفات  لمعالجة وعملية نظام 6858

 34 117380428 واستخدامها  لعملها وطرق الكابازيت،  من معدلة ممتزة تركيبات 6859

 35 517381440 صوتية إلشارات البارامتري المزج 6860

 36 515360960 الساخن الهواء تدفق إنتاج على تعمل الطعام لطبخ آلة 6861

6862 
  بنزين مركبات واستخالص لتحضير عطريةC8-C10تغذية  تيارات معالجة

 ميثيل  بتراي معالجة
517381469 37 

6863 
 هيدروجيني أس مثبت أو أوساط تبادل أجل من فائق ترشيح وحدة

 بروتين  محلول من مستمر
516371679 38 

 39 516370384 استخدامها  وطرق عالجياً  فّعالة مركبات 6864

 40 516380311 تنظيمي  كيان عند للتشغيل قابلة السلكي إتصال وطريقة جهاز 6865

 41 117380337 التعزيزية  الضغط تأرجح امتزاز تكنولوجيا يف للتسخين جهاز 6866

 42 515370250 الحجارة  لقطع جهاز 6867

 43 516371927 لجهاز التشفير تقنيات لتحويل وطرق أنظمة 6868

 44 516370700 نفايات أو التدوير إلعادة قابلة مادة  لحرق احتراق جهاز 6869

 45 516370370 تجسيمي  تصويري معياري رؤية نظام 6870

 46 516371027 السلكي طريف وجهاز الرئيسية،  للمحطة  جهاز الالسلكي،  لالتصال نظام 6871
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6872 
 مواد هيئة  على فوسفيت داي أون -2- بنزوفيوران - فينيل -3  مشتقات

 مثبتة 
517380827 47 

 48 516371524 لطائرة  متدخل  غير كامل لفحص وطريقة نظام 6873

6874 
  ، (PSMA) للبروتستاتا معين غشاء لُمستضد مصنفة مثبطات

 البروستاتا سرطان لعالج صيدالنية وكعوامل تصوير كعوامل استخدامها
516370842 49 

 50 517381228 مائع ضغط لرصد مستشعر جهاز 6875

 51 517380667 بالسلفيد  اإلجهادي التكسير مثبطات 6876

 52 116370326 الحديدية  السكك لعربات قرصية لمكابح حشية 6877

 53 516380052 ضوئية  ڤولطية للوحات دعم قاعدة 6878

 C 516370735 54-بقضيب ربط جزء لتثبيت تجميع ونظام تثبيت عنصر 6879

6880 

  رابطة مواد لتحضير استخدامها يمكن بتيومين-بوليمر من أولية مخاليط

 المخاليط هذه من  عليها الحصول تم ومنتجات بتيومين، -بوليمر من

 األولية

516371502 55 

 56 517380867 التأثير  قصير VII لعامل ببتيدات عديد 6881

 57 516370763 تتبعها  أو لتعيينها الذخيرة  على عالمة لوضع وجهاز طريقة 6882

 58 516370646 المصاعد  يف  للتحكم وطريقة  مصعد تجهيزة 6883

6884 
  لوصلة توصيل حالة ادارة طريقة للتسرب،  مانع عضو  أنبوبية،  وصلة بنية

 أنبوبية لوصلة توصيل حالة ادارة وجهاز  أنبوبية، 
516370892 59 

 60 516370588 إلكترود نظام يف تالمس ألغلفة ضغط  حلقة  تجميعة 6885

 61 516370799 معدنية  أجزاء لتوصيل طريقة 6886

 62 516380155 الشمسية  األلواح تنظيف نظام وغلق إرساء نظام 6887

 63 117380728 رطبة  غاز مخاليط  من الرطوبة إلزالة عملية 6888

6889 
 نظام باستخدام مؤكِسدة أسترة تفاعل من الموضع يف الماء إلزالة عملية

 مقترن  تقطير عمود- مفاعل
517381376 64 

 65 516380349 واستخدامها  الحريق من حماية تركيبة 6890

 66 516371289 لتصنيعها  وطرق الكيميايئ أو البيولوجي للتحليل حيوية مستشعرات 6891

 67 516380070 العملية  تيار  معالجة وطرق حفزية أنظمة 6892

 68 517380997 كربون  حاوية مع ميكروبات  مضادات التقاط نظام 6893

 69 517390502 الفيديو  لتشفير ألوان لوحة التفاف صناديق تجميع 6894

 70 515360591 ليجنين  أساسها طالء تركيبات 6895

 71 516380426 البناء لمواد الماء تسرب منع تعزز إضافة مواد إلنتاج طريقة 6896
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 72 117380467 للحاويات  غطاء 6897

 73 516380068 بالهيدروجين فويق بنزين بمعالجة سيكلوهكسان لتحضير عملية 6898

 74 516370797 معدنية  شفة وصلة  حشوة 6899

 75 516370854 للتشغيل قابل مقيد بمسار صمام 6900

 76 516380347 نقل  مرحلة باستخدام (ICE) مدمجة حسابية عناصر وضع 6901

 77 516370535 الدعمي  الحشو  مادة  توصيل يف  تدريجية تغييرات لتوفير طريقة 6902

 78 516371096 بالنقر  قفلها  يتم تجميعة لها للنقل قابلة غاز اسطوانة مقبض 6903

 79 516380145 جديدة  بوتيل مطاطيات لتحضير كمخفف بروبين1-فلورو تترا3- ، 3 ، 3 ، 2 6904

 80 516380146 جديد  تسلسلي بتوزيع بيوتيل من مطاط 6905

 81 118390641 إلكترونية  تنبيه بدائرة مزودة اإلطار عجلة لربط صامولة 6906

 GYROMILL 516370521 82 نوع من رياح بتوربين مزود رياح قدرة توليد برج 6907

 83 516371845 أداة  لصنع وجهاز تصميم طريقة 6908

6909 
كتساب نظام  لإلقران كهريب  مجال مستشعر  على مشتمل جزيئ تفريغ ا

 السعوي 
516380300 84 

 85 516380444 خزان  لتحفيز تركيبي تسجيل 6910

 86 516380249 بالصلب مكسوة منتجات إلنتاج طرق 6911

 87 516370760 تعّقبها  أو عنها التعريف بهدف الذخيرة لتحديد ووسيلة طريقة 6912

 88 517381863 تخليقي  سكر لبروتين بالسكر معالجة  يف للتحكم طريقة 6913

كريليك  من مسحويق لطالء راتنجية أنظمة لتصنيع عملية 6914  89 516380139 أ

 90 517380975 النطاقات  هذه عن ناتجة وقنطرة نطاق تتخطى دائم موجه  نقل طريق 6915

 91 517382060 غشاء  مبيت لجسم معياري توزيع رأس 6916

 92 516380459 كولين  جليسروفوسفوريلL-a تنقية عملية 6917

6918 
  لتعزيز السطحي للتوتر خافضة بمادة متعاقبة معالجة  عمليات

 تصديع مائع استخالص
516370616 93 

 94 516370703 الحفرة أسفل غاز فاصل 6919

6920 
  على الحصول  يمكنها والتي النطاق واسعة هوائيات مصفوفة منصة

 واالرتفاع السمت زوايا على إتجاه
517382126 95 

 96 517380764 عليه  تحتوي نووية قدرة  ومحطة سلبية حرارة إزالة نظام 6921

 97 515370319 الدعمي  الحشو  مادة تركيز لتغيير وطريقة نظام 6922

 98 517381162 نووية قدرة محطة 6923
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 99 516370946 عليه  يشتمل بخار  ومولد بخار لمولد حراري مبادل 6924

 100 516370943 حرارية لدنة بينية بنية لتصنيع ووسيلة طريقة 6925

 101 516370944 حرارية لدنة بينية بنية لتصنيع ووسيلة طريقة 6926

 102 516380246 بالجلد  عناية تركيبة 6927

 103 516370805 ألكانوات  ألكيل من غاز طور إنتاج 6928

 104 517381207 دواء  بتوزيع للتحكم تحكم نظام 6929

 105 517382046 محلي   ري طريقة 6930

 106 517390411 أولية  إسعافات طقم وعلبة لصوق توزيع أداة 6931

6932 
  تحضير ماكينات يف لالستخدام مالئمة وكبسولة مشروبات تحضير ماكينة

 المشروبات 
516371396 107 

 108 516380360 لخرطوم  خرطومية وصلة  لعمل طريقة 6933

 109 517390015 طعام  محضرة 6934

 110 516371808 صرف  وجهاز مائع،  لتفريغ صرف جهاز لتحضير طريقة 6935

 111 517381649 طاقة  توليد محطة 6936

 112 516380544 كابل   توزيع نظام 6937

 113 516370947 التجميع ذايت إصالح مائع  لتوصيل تدخل أداة 6938

 114 517381403 هيدروكربونات خزان محاكاة لبيانات التخزين تحسين 6939

 115 117380398 البري  النقل على األنماط متعدد التوقعي اإلشراف 6940

 116 516370607 الشمسية  األلواح تنظيف لنظام الطاقة واستعادة النزول يف للتحكم نظام 6941

 117 517381452 وفاصل  مستمر تيار دائرة قاطع 6942

6943 
 بتروفيزيائية نمذجة بيئة يف درجة 360 بقلب ضوئية صورة وتفسير دمج

 األبعاد ثالثية
516371898 118 

 517381458 119 (IL-6) 6-إنترلوكين ضد  محسنة مضادة أجسام 6944

 120 516380063 ِمالط  يف حيوي مبيد 6945

6946 
 نظام باستخدام مؤكِسدة أسترة تفاعل من الموضع يف الماء إلزالة عملية

 مقترن  تقطير عمود- مفاعل
517381377 121 

 122 516370895 التشغيل  خط  على الضغط عالية تشحيم تجهيزة الستبدال أداة 6947

 123 516380611 الكابالت  لتثبيت أداة 6948

 124 516380243 بالترشيح  للمعالجة وطريقة بالترشيح المعالجة نظام 6949
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6950 

  هيدروجين  كبريتيد تغذية تيارات لمعالجة  محسنة كبريت استعادة عملية

 اإليثيل  التولوين،  البنزين،  مع المولية النسبة متوسطة إىل منخفضة

 كالوس  وحدة يف الزيلين أو بنزين، 

516380032 125 

 126 516370801 للغمر  قابلة تمعجية مضخة 6951

 127 517381758 عابرة   كهرومغناطيسية قياسات على بناءً  أرضي لتكوين هجين صورة 6952

 128 516380018 ذلك  من  مصنوع مشكل ومنتج الطبقات متعدد البوليستر من غطاء 6953

 129 517381058 دقيق  مائع من  رقاقة بأساس عام،  تخثر تجربة 6954

 130 516380576 محفز  حبيبات  من غبار انبعاث لتقييد طريقة 6955

 131 516371000 الطبقات  متعدد  مريئ ملف تنسيق تصميمات 6956

 132 516380468 للضبط قابلة كواشف مع تسجيل أداة باستخدام  للتسجيل وطرق نظم 6957

6958 
  مختلفة كُُمون ألهداف المتعدد والوصول المزامنة  لمضاعفة وجهاز طريقة

 الخفيف  التحكم طريق عن
516380320 133 

 134 517380703 فائق  بشكل عليه االعتماد يمكن وصلة تصميم 6959

 135 517390520 عالٍ  نطاقٍ  ذات إشارة توليد 6960

6961 
  اتصال شبكات يف مستخدمين تخصيصات إشارات إلرسال وأجهزة طرق

 المستخدمين  متعددة السلكية
516380226 136 

 137 516380317 الخفيف  التحكم باستخدام التداخل من للتخفيف وطريقة جهاز 6962

 138 516380391 متعدد بناقل متزامنة غير اتصاالت 6963

 139 516380314 رفيعة   تحكم وسيلة باستخدام التداخل لتخفيف وطريقة جهاز 6964

 140 516380030 ذايت حراري  مصلح تسخين أجل من عملية 6965

 141 517381400 موحدة  هيكلية بنية 6966

 142 517380680 الكهرباء  وإنتاج الحامض غاز الحتراق الكالسيوم كبريتات تدوير دورات 6967

 143 117380831 الطبيعية  جاما أشعة تسجيل قياسات لتصحيح طريقة 6968

 144 515370166 المنتج والجبن جبن،  إلنتاج طريقة 6969

6970 
 مزودة فصل  وحدة باستخدام وقشور دقيقة كائنات وإزالة لقتل طريقة

 دوارة  بمغنطيسات
516380104 145 

 146 517381012 مايئ وسط من النيتروجين إلزالة طريقة 6971

6972 
  جزيئات  من خليط أو نباتية مستخلصات  من خليط على تحتوي تركيبة

 المذكورة  النباتات يف محتواة
517380987 147 

6973 
  متعلق لحمل  استجابة يتغير كهربايئ نقل خط متغير يتضمن مستشعر

 بالمركبات
515360982 148 

 149 516371256 الغذائية والصناعة الزراعة يف  لالستخدام للفوسفات مصدر 6974
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 150 516380307 سائل لتخزين جهاز 6975

 151 515360603 باالنسولين  شبيه  نمو  لعامل مثبتة ببتيدات بويل 6976

 152 516370408 جانبية  بئر لحفرة حارف  تجميعة 6977

 153 516370432 جانبية  بئر لحفرة حارف  تجميعة 6978

 154 516380185 خام نفط من  عطرية مركبات إلنتاج عملية 6979

 155 517380692 للماء الماص الراتنج إلنتاج وطريقة للماء ماص راتنج 6980

 156 516371957 رشاش  مع واألكسجين باألمونيا معالجة مفاعل   إىل األمونيا لتزويد عملية 6981

 157 516380061 الكربونيل مركبات إلزالة نظام 6982

6983 
  على تحتوي لمادة الطبيعية الحيوية الكيميائية الخواص لتعديل عملية

 األسبستوس 
516380184 158 

 159 116370714 التشغيل  وطريقة الخاليا لزراعة التلقايئ الجهاز 6984

6985 
  سائلة ماصة مادة من كربون أكسيد ثا� واستخالص  دوامية بفرازة فصل

 مسخنة 
517381623 160 

 161 516380431 ديول- 2 ، 1-وإيثان ميثيل داي أوكساالت إلنتاج وسيلة ونظام طريقة 6986

 162 516380613 االستنشاق  عند تعمل منها وآلية جاف لمسحوق استنشاق وسيلة 6987

 163 117380406 اإلبل لبن من  مخمر ألبان منتج لصنع طريقة 6988

 164 116380163 البكتيريا من  أصفر بلون صبغة إلنتاج عملية 6989

 165 516371646 مرنة  عبوة 6990

 166 117380465 -كابروالكتون - عديد إيثوكسيلي دهني حمض تساهمية بوليمرات 6991

6992 
  نطاق كمثبطات يستخدم استبدال به متجانس غير مشتق من تركيبات

 البرومو 
516370965 167 

 168 516371224 مغناطيسية   شاملة عجلة 6993

 169 516371225 معيارية  متحركة فحص مركبة 6994

 170 517382201 األطوار متعدد مائع تركيب لقياس وجهاز طريقة 6995

 171 516371268 بهيكل متصلة ُمصفحة مركبة 6996

 172 516380037 أمونيا  لمحطة أمامية واجهة لتجديد طريقة 6997

 173 516370863 االستعمال  مأمونة الفلطية لتحديد تجزيئي منظم دائرة 6998

 174 516370501 سطحية  تحت لبنية جيولوجي تمثيل لتهيئة طريقة 6999

 175 117380506 التشعب  ثنائية بريتونية قسطرة 7000

 176 117380577 األسماك  غذاء تركيبة 7001
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 177 516371011 التكوين  مختلفة  بجينات ُمَسل�َحةُ  للورم حالة غدية فيروسات 7002

 178 517380671 ُمحسنة  طاقة ذو دوامي تيار قياس وطرق أنظمة 7003

 179 515370204 معالق  احتجاز وأداة  مشترك مائع ضخ  غاطس 7004

 180 116370651 حقن  وطريقة مصرف،  غاز معالجة ونظام احتراق نظام تجهيزة 7005

 181 516371286 متجانسة  غير مواد على المحتوية الحاويات لفتح وطريقة وسيلة 7006

 182 517382142 أنابيب خط لفحص وطريقة جهاز 7007

7008 
  هذا على  يحتوي الزيت يف مغمور ومحول الذائب الغاز لقياس جهاز

 الجهاز
116370953 183 

 184 516371317 الطعام  لمنتجات عبوة 7009

 185 516371510 فوسجين  مولد وإغالق تشغيل لبدء طريقة 7010

 186 516380533 إلنتاجها وطريقة يوريا تركيبة 7011

 187 516380138 الزجاج وتنعيم لصهر ووسيلة عملية 7012

7013 
  على منهما توليفة أو الكربون أكسيد ثا� أو الكربون،  أكسيد أول تحويل

 هجين   محفز
517380701 188 

 189 516370515 عقار  -مضاد  جسم ومتقارنات CXCR4 ضد مضادة أجسام 7014

 190 517380744 بالقولبة الستخدامها راتنج تركيبة 7015

7016 
ن استدالل   تشفير يف NOOUTPUTOFPRIORPICSFLAG لـ ُمحس�

 فيديو 
516371455 191 

 192 516380306 زيت  بحقل خاصة لتطبيقات لحمض منتجة مادة تغليف 7017

 193 419410242 مائدة ِصَحاف 8174

 194 420410488 قالئد 8175

 195 420410481 أقراط 8176

 196 420410489 أقراط 8177

 197 419410194 سائلة أو غازية مواد خزانات 8178

 198 419400676 مركبات  مقصورات 8179

 199 419400675 مركبات  مقصورات 8180

 200 419400673 مركبات  مقصورات 8181

 201 420410504 الطبية  لألغراض إبر 8182

 202 420410569 لباد 8183

 203 420410619 ترامس  8184
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 204 420410549 ألطفال  بالونات 8185

 205 420410553 ألطفال  بالونات 8186

 206 420410533 شاي 8187

 207 420410468 قوارير  8188

 208 420410356 تجميل  مستحضرات قوارير 8189

 209 420410346 سيارات 8190

 210 420410329 سيارات 8191

 211 420410328 ] ألعاب[ سيارات 8192

 212 420410308 محمولة هواتف محافظ 8193

 213 420410310 محمولة هواتف محافظ 8194

 214 420410298 محمولة هواتف 8195

 215 419410267 محمولة هواتف محافظ 8196

 216 419410167 مدرعة  مركبات 8197

 217 419410074 هواء  منقيات 8198

 218 419400680 مركبات  مقصورات 8199

 219 420410578 أدوات  مقابض 8200

 220 420410577 قوارير  8201

 221 420410555 ألطفال  بالونات 8202

 222 420410309 محمولة هواتف محافظ 8203

 223 419410280 مطبخ  مناديل لفائف ماسكات 8204

 224 419410206 للشحن  قابلة بطاريات 8205

 225 419410172 تسوق  عربات 8206

 226 419410185 ] آيل حاسب شاشة مخطط[  رسومية  مستخدم واجهات 8207

 227 419410235 سفر  حقائب 8208

 228 419410239 محمولة هواتف محافظ 8209

 229 419410238 محمولة هواتف محافظ 8210

 230 420410311 محمولة هواتف محافظ 8211

 231 420410312 محمولة هواتف محافظ 8212
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 232 420410347 ] ألعاب[ سيارات 8213

 233 420410392 علب  8214

كياس 8215  234 420410466 ] تعبئة[ أ

 235 420410547 ألطفال  بالونات 8216

 236 420410548 ألطفال  بالونات 8217

 237 420410550 ألطفال  بالونات 8218

 238 420410551 ألطفال  بالونات 8219

 239 420410552 ألطفال  بالونات 8220

 240 420410554 ألطفال  بالونات 8221

 241 420410556 ] للتعبئة[ صناديق 8222

 242 420410574 قفازات  8223

 243 420410307 محمولة هواتف محافظ 8224

 244 419400411 شمسية  خاليا 8225

 245 420410674 ] كهرباء[ مفاتيح 8226

 246 420410672 ] كهرباء[ مفاتيح 8227

 247 419400413 شمسية  خاليا 8228

 248 419400414 شمسية  خاليا 8229

 249 419400674 مركبات  مقصورات 8230

 250 419400654 ] ركائز[ دعامات 8231

 251 419400656 ] ركائز[ دعامات 8232

 252 419410189 شمسية  نظارات 8233

 253 419410190 شمسية  نظارات 8234

 254 419410234 حقائب  8235

 255 419410245 ظاهرية  أنماط 8236

 256 420410656 ]كهرباء[ مقابس 8237

 257 420410669 ] كهرباء[ مفاتيح 8238

 258 420410676 مقابس  8239

 259 420410655 ]كهرباء[ مقابس 8240
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 260 420410641 ساعات  8241

 261 420410639 ]مائدة[ سكاكين 8242

 262 420410634 ]آلة أجزاء[ والحلويات للشوكالته قوالب 8243

 263 420410636 بالط  8244

 264 420410635 ]آلة أجزاء[ والحلويات للشوكالته قوالب 8245

 265 420410633 ]آلة أجزاء[ والحلويات للشوكالته قوالب 8246

 266 420410631 قفازات  8247

 267 420410620 ]آلة أجزاء[ والحلويات للشوكالته قوالب 8248

 268 420410595 طبية أجهزة 8249

 269 420410592 منحوتات  8250

 270 420410581 الوجه  حماية أقنعة 8251

 271 420410579 والنوافذ  لألبواب إغالق أجهزة 8252

 272 420410573 مرضى  كراسي 8253

 273 420410572 ] كهربائية[  ماء سخانات 8254

 274 420410496 ]كهرباء[ مقابس 8255

 275 420410492 مالعق  8256

 276 420410479 أساور  8257

 277 420410446 أساور  8258

 278 420410437 رأس غطاء 8259

 279 420410339 المركبات  لمقاعد أمان أحزمة 8260

 280 420410322 حاويات  8261

 281 420410315 قوارير أغطية 8262

 282 419410281 مطبخ  مناديل لفائف ماسكات 8263

 283 419410266 محمولة هواتف محافظ 8264

 284 419410265 محمولة هواتف محافظ 8265

 285 419410253 محمولة هواتف محافظ 8266

 286 419410246 يد  حقائب 8267

 287 419410226 أسنان فرش 8268
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 288 420410690 ترامس  8269

 289 420410691 ترامس  8270

 290 420410673 ] كهرباء[ مفاتيح 8271

 291 420410670 ] كهرباء[ مفاتيح 8272

 292 420410668 ]كهرباء[ مقابس 8273

 293 420410667 أدوات  مقابض 8274

 294 420410638 أمواس  8275

 295 420410474 سيارات 8276

 296 420410350 سيارات 8277

 297 419410318 بالط  8278

 298 419410292 بالط  8279

 299 419410254 حقائب  8280

 300 420410722 الوجه  حماية أقنعة 8281

 301 420410708 لألسنان  خاصة أدوات 8282

 302 420410689 ترامس  8283

 303 420410687 تجميل  مستحضرات قوارير 8284

 304 420410684 بالستيكية  أو معدنية أو ورقية مواد من شرائح 8285

 305 420410599 مباخر  8286

 306 420410600 مباخر  8287

 307 420410660 تسوق  عربات 8288

 308 420410663 معصم  ساعات 8289

 309 420410671 ] كهرباء[ مفاتيح 8290

 310 420410677 مقابس  8291

 311 420410675 ] كهرباء[ مفاتيح 8292

 312 420410681 قوارير  8293

 313 420410596 بخور  8294

 314 419400579 شعر  تجعيد كوايات 8295

 315 419410117 للهواتف محافظ 8296
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 316 419410157 شعر إزالة أجهزة 8297

 317 419410156 شعر إزالة أجهزة 8298

 318 420410319 مبا� 8299

 319 420410321 مبا� 8300

 320 420410333 سيارات 8301

 321 420410358 زينة 8302

 322 420410399 شمسية  نظارات 8303

 323 420410405 دينية مالبس 8304

 324 420410536 سيارات 8305

 325 420410587 سيارات 8306

 326 420410597 بخور  8307

 327 420410598 مباخر  8308

 328 420410601 مباخر  8309

 329 420410602 مباخر  8310

 330 420410637 كهربائية أمواس 8311

 331 420410657 النقالة للهواتف حامالت 8312

 332 420410658 النقالة للهواتف حامالت 8313

 333 420410699 طاوالت  8314

 334 420410700 ] أثاث[ طاوالت 8315

 335 420410716 أطفال  كراسي 8316

 336 420410726 يد  حقائب 8317

 337 420410739 أقراط 8318

 338 420410740 قالئد 8319

 339 420410742 أقراط 8320

 340 420410743 يد  حقائب 8321

 341 420410745 يد  حقائب 8322

 342 420410746 جدارية زينة 8323

 343 420410457 ] والبصرية السمعية الوسائل باستثناء[ تعليمية وسائل 8324
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 344 420410494 سيارات 8325

 345 420410629 ] بناء[ تثبيت مكونات 8326

كياس 8327  346 420410644 ] تعبئة[ أ

 347 420410665 طاوالت  8328

 348 420410679 وسائد 8329

 349 420410686 قوارير  8330

 350 420410725 نسائية شنط 8331

 351 420410724 تصريف فتحات/  المياه بالوعات 8332

 352 420410731 سجاد 8333

 353 420410734 ] طب[  تعقيم أجهزة 8334

 354 420410741 خواتم 8335

 355 420410747 تهوية  مراوح 8336

 356 420410754 تنفس  أقنعة 8337

 357 420410759 تجميل  مستحضرات قوارير 8338

 358 420410761 مصغرة   مجسمات 8339

 359 420410775 خواتم 8340

 360 420410776 خواتم 8341

 361 420410777 أقراط 8342

 362 420410774 سيارات 8343

 

 ولالطالع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة

https:\\www.saip.gov.sa 
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بعد التعديل االسم  تاريخ التعديل   م  رقم الطلب  االسم قبل التعديل  

1441/10/25 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 ايفونيك ديجوسا جي ام يب اتش

Evonik Degussa GmbH 
113340565 1  

1441/10/25 
أوبريشنز جي إم يب إتشإيفونيك   

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي ام يب أتش 

Evonik Degussa GmbH 
117380728 2  

1441/10/08 

 عبدالمجيد مطيران عماش الشمال�

ABDULMAJEED MUTAIRAN AMMASH 

ALSHMLANI 

 عبدالمجيد مطيران عماش العنزي 

ABDULMAJEED MUTAIRAN AMMASH 

ALANAZI 

119400341 3  

1441/10/18 

أوبشتيستفو اس أوجرانيتشينوج 

 أوتفيتستيفنوست يو "دب 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ 

OTVETSTVENNOST YU "WDS 

أوبشتيستفو اس أوجرانيتشينوج 

  أوتفيتستيفنوست يو"دبل

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ 

OTVETSTVENNOST YU WDS 

419410226 4  

1441/10/16 
 .بليندتجت انك

BlendJet Inc. 

 .بليندتجت, انك

BlendJet, Inc. 
420410645 5  

1441/11/29 
 كومسكوب كونيكتيفيتي بيلجم يب يف يب ايه

CommScope Connectivity Belgium BVBA 

 ايه دي سي كزيش ريبوبليك اس . ار. او

ADC Czech Republic, S.R.O. 
515370138 6  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش 

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516370694 7  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش 

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516370710 8  

1441/11/29 
 كومسكوب كونيكتيفيتي بيلجم يب يف يب ايه

CommScope Connectivity Belgium BVBA 

 ايه دي سي كزيش ريبوبليك اس . ار. او

ADC Czech Republic, S.R.O. 
516370798 9  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش 

Evonik Operations GmbH 

جي إم يب إتش  إيفونيك ديغوسا  

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516371147 10  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516371195 11  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش 

Evonik Operations GmbH 
 جي إم يب إتش  إيفونيك ديغوسا

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516371280 12  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش 

Evonik Operations GmbH 
 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
516371337 13  

1441/10/17 
 كويست دياجنوستيكس انفيستمينتس إنك

Quest Diagnostics Investments Inc 

كويست دياجنوستيكس انفيستمينتس  

 انكوربوراتيد

Quest Diagnostics Investments Inc 

516380291 14  

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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1441/11/29 
  ايه دى سى تشيك ريبببلك، اس.ار.او

ADC Czech Republic, S.R.O. 

 ايه دي سي كزيش ريبوبليك اس . ار. او

ADC Czech Republic, S.R.O. 
516380348 15  

1441/11/29 
سى تشيك ريبببلك، اس.ار.اوايه دى    

ADC Czech Republic, S.R.O. 

 ايه دي سي كزيش ريبوبليك اس . ار. او

ADC Czech Republic, S.R.O. 
516380544 16  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517381156 17  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517381762 18  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517381763 19  

1441/10/25 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 ايفونيك ديجوسا جي ام يب اتش

Evonik Degussa GmbH 
517381919 20  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517382213 21  

1441/10/16 

 ثايسنكريب اندستريال سوليوشينز أيه جي 

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 

SOLUTIONS AG 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517390241 22  

1441/12/02 
 .سابك جلوبال تيكنولوجيز ىب . ىف

SABIC Global Technologies B.V. 

كيميكال فيزيكس، داليان انستيتوت اوف 

كاديم  تشينيـز ا

DALIAN INSTITUTE OF CHEMICAL 

PHYSICS, CHINESE ACAD 

517390439 23  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
517390631 24  

1441/10/25 
كوربوريشن  جيه جي سي هولدينجز  

JGC HOLDINGS CORPORATION 

 جيه جي سي كوربوريشن

JGC Corporation 
518391229 25  

1441/10/17 
 كويست دياجنوستيكس انفيستمينتس إنك

Quest Diagnostics Investments Inc 

كويست دياجنوستيكس انفيستمينتس  

 انكوربوراتيد

Quest Diagnostics Investments Inc 

518391425 26  

1441/10/16 
 إيفونيك أوبريشنز جي إم يب إتش

Evonik Operations GmbH 

 إيفونيك ديغوسا جي إم يب إتش 

EVONIK DEGUSSA GMBH 
518391658 27  

1441/12/19 
 شركة "درايف" المساهمة المغلقة 

Closed-Up Joint-Stock Company Drive 

 كلوسد آب جوينت ستوك كمبا� درايف 

Closed-Up Joint-Stock Company Drive 
518392040 28  

1441/12/05 
 .تيليدين ديتكون، إنك 

Teledyne Detcon, Inc. 

 ديتكون، إنك 

Detcon, Inc. 
518392176 29  

1441/11/29 
 كومسكوب كونيكتيفيتي بيلجم يب يف يب ايه

CommScope Connectivity Belgium BVBA 

ار. او ايه دي سي كزيش ريبوبليك اس .  

ADC Czech Republic, S.R.O. 
518400111 30  
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 تاريخ تغيير الملكية  المالك الجديد  المالك السابق  رقم الطلب  م 

1 115360185 
 هيتاشي، ليمتد 

Hitachi, Ltd . 

 هيتاشي إندرستريال برودكتس، ليمتد.

Hitachi Industrial Products, Ltd. 
1441/09/19 

2 115360550 
 يونج كي مون

Young Kee Moon 

 باثويل سي أوه.،ليمتد

.PATHWEL Co., Ltd 
1441/12/05 

3 116370226 
 هيتاشي، ليمتد 

Hitachi, Ltd . 

 برودكتس، ليمتد. هيتاشي إندرستريال

Hitachi Industrial Products, Ltd. 
1441/09/19 

4 119400778 
 بندر سعود حمود الدحيم 

bander saud hamoud aldoheim 

 جامعة الملك سعود

King Saud University 
1441/11/14 

5 119400779 
 بايوثيريب سيرفيسيز ليمتد. 

Biotherapy Services Ltd 

 بايوثيربيوتكس أم دي ليمتد 

BIOTHERAPEUTICS MD LIMITED 
1441/09/09 

6 416370469 
 منصور مهدي فارس ياسين 

Mansoor Mehdi Fares Yassine 

 منصور مهدي فارس ياسين 

Mansoor Mehdi Fares Yassine 
1441/11/30 

7 515360668 
 باير هيلثكير ال ال سي 

BAYER HEALTHCARE LLC 

 كواجيوالنت ثيرابيوتكس كوربوريشن

Coagulant Therapeutics Corporation 
1441/10/18 

8 517380867 
 باير هيلثكير ال ال سي 

BAYER HEALTHCARE LLC 

 كواجيوالنت ثيرابيوتيكس كوربوريشن

Coagulant Therapeutics Corporation 
1441/10/25 

9 517390540 

تكنولوجيـز جي ام إي يب سي إنجينيرينج آند 

 يب اتش

EPC ENGINEERING & 

TECHNOLOGIES GMBH 

 سي بلس جي ام يب اتش 

Cyplus GmbH 
1441/11/23 

10 518391229 

 جيه جي سي هولدينجز كوربوريشن 

JGC HOLDINGS 

CORPORATION 

 جيه جي سي كوربوريشن

JGC CORPORATION 
1441/10/29 

11 518392111 

 بايوساينسيز، إنك. كابيال 

CAPELLA BIOSCIENCES, INC. 

 ستيم سيل ثيرانوستيكس، إنك.
STEM CELL THERANOSTICS, INC. 

 أورانسا إنك 

AURANSA INC 

 إس سي يت الثا� ال ال سي 

SCT II LLC 

1441/10/15 

12 519401241 
 اى او ىت . نيكست ( بتى) ليمتد 

IOT.NXT (PTY) LTD 

 (يب يت واي) ليمتد  يت هولدينجز 10

10T Holdings (PTY) Ltd 
1441/10/12 

13 519401716 

 أشوك شيتي

Ashok SHETTY 

 داروين جيه. بروكوب 

Darwin J. PROCKOP 

 ذى تكساس ايه اند ام يونيفيرستي سيستم 

The Texas A&M University System 
1441/11/17 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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 م  رقم الطلب  تاريخ التغيير  الوكيل القديم  الوكيل الجديد 

 1 119400778 1441/10/10 ال يوجد شركة كدسه للملكية الفكرية 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/11/22 120410558 2 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/09/12 518392261 3 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/09/12 518392262 4 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/09/12 518392308 5 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/09/12 518392312 6 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

ابراهيم مكتب المحامي سليمان 

 العمار
1441/09/12 518392314 7 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/10/21 519410758 8 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/10/21 519410759 9 

العالمات شركة الهدف لخدمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/10/21 519410857 10 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/10/21 520410926 11 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/09/24 520411229 12 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/09/12 520411681 13 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/09/25 520411864 14 

التميمي ومشاركوه للمحاماة   شركة بيانات للملكية الفكرية 

 واإلستشارات القانونية
1441/12/26 520412012 15 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/11/24 520412087 16 

     

 وكيلهاقائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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الفكرية شركة بيانات للملكية  مكتب المحامي/ محمد بن صالح  

 العطيشان 
1441/10/12 520412104 17 

مكتب المحامي/ محمد بن صالح  شركة بيانات للملكية الفكرية 

 العطيشان 
1441/10/15 520412105 18 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/11/01 520412260 19 

مكتب المحامي/ محمد بن صالح  شركة بيانات للملكية الفكرية 

 العطيشان 
1441/11/07 520412331 20 

مكتب المحامي/ محمد بن صالح  شركة بيانات للملكية الفكرية 

 العطيشان 
1441/11/10 520412332 21 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/11/20 520412349 22 
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 تاريخ الرفض  تاريخ االيداع  رقم الطلب  م 

1 115360683 1436/10/20 1441/11/28 

2 116370217 1437/04/06 1441/11/03 

3 116370245 1437/04/16 1441/12/21 

4 116370246 1437/04/16 1441/12/21 

5 116370921 1437/12/03 1441/11/01 

6 116380023 1438/01/10 1441/12/21 

7 116380050 1438/01/16 1441/10/18 

8 116380095 1438/02/07 1441/12/01 

9 116380099 1438/02/09 1441/10/22 

10 116380120 1438/02/20 1441/12/29 

11 117380240 1438/04/03 1441/11/21 

12 117380261 1438/04/10 1441/12/29 

13 117380312 1438/04/21 1441/10/19 

14 117380400 1438/05/14 1441/10/21 

15 117380480 1438/06/09 1441/11/22 

16 117380541 1438/07/02 1441/11/25 

17 117380556 1438/07/03 1441/12/29 

18 117380597 1438/07/16 1441/10/18 

19 117380601 1438/07/19 1441/12/20 

20 117380654 1438/08/06 1441/12/29 

21 117380688 1438/08/22 1441/12/21 

22 117380741 1438/09/20 1441/12/21 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية المرفوضة 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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23 117380742 1438/09/20 1441/12/21 

24 117380755 1438/09/28 1441/12/02 

25 117380770 1438/10/16 1441/11/25 

26 117380778 1438/10/24 1441/12/01 

27 117380786 1438/11/02 1441/12/20 

28 117380791 1438/11/03 1441/11/25 

29 117380803 1438/11/15 1441/10/21 

30 117380844 1436/09/27 1441/12/21 

31 117380861 1438/12/19 1441/10/14 

32 117380877 1438/12/28 1441/10/24 

33 117390043 1439/01/23 1441/10/18 

34 117390080 1439/02/09 1441/12/01 

35 117390154 1439/03/17 1441/12/21 

36 117390180 1439/03/29 1441/10/18 

37 117390222 1439/04/13 1441/12/21 

38 118390223 1439/04/14 1441/11/05 

39 118390233 1439/04/16 1441/11/25 

40 118390235 1439/04/17 1441/11/25 

41 118390249 1439/04/23 1441/09/17 

42 118390256 1439/04/28 1441/12/01 

43 118390269 1439/05/04 1441/12/01 

44 118390276 1439/05/07 1441/11/25 

45 118390278 1439/05/07 1441/12/01 

46 118390288 1439/05/12 1441/12/25 

47 118390314 1439/05/17 1441/11/22 
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48 118390330 1439/05/20 1441/12/25 

49 118390331 1439/05/21 1441/11/22 

50 118390335 1439/05/22 1441/11/22 

51 118390337 1439/05/23 1441/12/01 

52 118390339 1439/05/23 1441/11/25 

53 118390340 1439/05/24 1441/12/01 

54 118390341 1439/05/24 1441/10/16 

55 118390342 1439/05/25 1441/10/16 

56 118390350 1439/05/27 1441/12/20 

57 118390351 1439/05/27 1441/12/20 

58 118390370 1437/11/22 1441/11/17 

59 118390373 1439/06/04 1441/10/21 

60 118390384 1439/06/10 1441/12/01 

61 118390393 1439/06/12 1441/10/16 

62 118390429 1439/06/23 1441/10/18 

63 118390464 1439/07/05 1441/12/20 

64 118390476 1439/07/11 1441/12/20 

65 118390493 1439/07/15 1441/11/07 

66 118390496 1439/07/16 1441/12/02 

67 118390499 1439/07/17 1441/10/21 

68 118390502 1439/07/17 1441/11/22 

69 118390517 1439/07/24 1441/12/20 

70 118390590 1439/08/24 1441/11/29 

71 118390606 1439/08/29 1441/11/25 

72 118390615 1439/07/17 1441/11/22 
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73 118390630 1439/09/08 1441/12/01 

74 118390663 1439/09/19 1441/10/19 

75 118390678 1439/09/23 1441/12/27 

76 118390679 1439/09/25 1441/10/29 

77 118390709 1439/10/25 1441/10/19 

78 118390715 1439/10/17 1441/09/06 

79 118390717 1439/11/02 1441/10/21 

80 118390720 1439/11/03 1441/12/20 

81 118390765 1439/11/23 1441/12/20 

82 118390773 1439/11/26 1441/12/27 

83 118390782 1439/11/29 1441/11/25 

84 118390832 1439/12/29 1441/10/21 

85 118390845 1439/12/30 1441/11/01 

86 118400017 1440/01/02 1441/10/19 

87 118400049 1440/01/15 1441/10/29 

88 118400056 1440/01/16 1441/10/19 

89 118400102 1440/02/03 1441/09/13 

90 118400142 1440/02/19 1441/10/19 

91 118400154 1440/02/23 1441/12/21 

92 118400162 1440/02/26 1441/12/20 

93 118400166 1440/02/26 1441/11/22 

94 118400170 1440/02/27 1441/12/02 

95 118400174 1440/02/28 1441/11/07 

96 118400183 1440/03/01 1441/10/19 

97 118400213 1440/03/11 1441/12/20 



 

 

26 

98 118400214 1440/03/11 1441/12/27 

99 118400245 1440/03/20 1441/11/25 

100 118400266 1440/03/28 1441/11/25 

101 118400268 1440/03/28 1441/11/25 

102 118400292 1440/04/12 1441/12/20 

103 118400299 1440/04/14 1441/11/21 

104 118400315 1440/04/20 1441/09/06 

105 118400318 1440/04/21 1441/10/15 

106 118400325 1440/04/24 1441/10/16 

107 118400326 1440/04/24 1441/10/18 

108 119400344 1440/05/01 1441/10/11 

109 119400345 1440/05/02 1441/11/25 

110 119400347 1440/05/03 1441/10/16 

111 119400358 1440/05/04 1441/12/21 

112 119400378 1440/05/11 1441/10/24 

113 119400392 1440/05/21 1441/10/29 

114 119400394 1440/05/21 1441/10/14 

115 119400397 1440/05/21 1441/12/27 

116 119400410 1440/05/23 1441/12/29 

117 119400413 1440/05/24 1441/10/16 

118 119400430 1440/05/30 1441/10/29 

119 119400433 1440/06/02 1441/11/22 

120 119400444 1440/06/05 1441/12/20 

121 119400446 1440/06/06 1441/11/29 

122 119400459 1440/06/11 1441/11/15 
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123 119400464 1440/06/12 1441/12/27 

124 119400465 1440/06/12 1441/12/29 

125 119400468 1440/06/13 1441/11/21 

126 119400470 1440/06/14 1441/12/28 

127 119400487 1440/06/19 1441/10/29 

128 119400493 1440/06/20 1441/11/17 

129 119400505 1440/06/23 1441/12/29 

130 119400527 1440/07/02 1441/11/29 

131 119400536 1440/07/04 1441/12/01 

132 119400540 1440/07/04 1441/12/29 

133 119400563 1440/07/12 1441/12/28 

134 119400599 1440/07/23 1441/11/06 

135 119400627 1440/08/03 1441/11/17 

136 119400647 1440/08/08 1441/12/20 

137 119400653 1440/08/10 1441/10/24 

138 119400669 1440/08/15 1441/10/29 

139 119400671 1440/08/16 1441/11/03 

140 119400677 1440/08/17 1441/12/28 

141 119400679 1440/08/18 1441/10/29 

142 119400686 1440/08/19 1441/11/15 

143 119400706 1440/08/25 1441/11/22 

144 119400716 1440/08/29 1441/11/03 

145 119400719 1440/08/30 1441/12/28 

146 119400729 1440/09/03 1441/11/17 

147 119400735 1440/09/07 1441/10/14 
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148 119400740 1440/09/09 1441/10/24 

149 119400762 1440/09/22 1441/11/21 

150 119400763 1440/09/22 1441/12/20 

151 119400776 1440/09/26 1441/12/29 

152 119400803 1440/10/20 1441/12/29 

153 119400806 1440/10/27 1441/12/29 

154 119400831 1440/10/20 1441/12/20 

155 119400834 1440/10/27 1441/11/29 

156 119400838 1440/10/27 1441/10/14 

157 119400844 1440/10/28 1441/11/09 

158 119400845 1440/10/22 1441/12/29 

159 119400856 1440/11/18 1441/11/02 

160 119400859 1440/11/21 1441/12/02 

161 119400878 1440/11/26 1441/12/20 

162 119400880 1440/11/26 1441/10/24 

163 119400884 1440/11/26 1441/11/22 

164 119400902 1440/12/01 1441/12/20 

165 119400909 1440/12/04 1441/12/20 

166 119400930 1440/12/17 1441/12/29 

167 119400933 1440/12/19 1441/12/20 

168 119400935 1440/12/21 1441/10/22 

169 119400943 1440/12/23 1441/12/20 

170 119400945 1440/12/24 1441/12/20 

171 119400946 1440/12/24 1441/12/20 

172 119400947 1440/12/24 1441/12/20 
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173 119400957 1440/12/28 1441/10/14 

174 119400961 1440/12/29 1441/12/20 

175 119410005 1441/01/03 1441/12/20 

176 119410006 1441/01/04 1441/12/20 

177 119410011 1441/01/04 1441/12/20 

178 119410013 1441/01/05 1441/12/20 

179 119410023 1441/01/06 1441/12/28 

180 119410030 1441/01/09 1441/11/03 

181 119410037 1441/01/12 1441/12/20 

182 119410041 1441/01/15 1441/12/20 

183 119410052 1441/01/19 1441/12/20 

184 119410069 1441/01/26 1441/12/20 

185 119410070 1441/01/27 1441/12/20 

186 119410076 1441/01/29 1441/12/20 

187 119410100 1441/02/08 1441/10/19 

188 119410162 1441/03/04 1441/12/20 

189 119410170 1441/03/07 1441/12/20 

190 119410176 1441/03/08 1441/12/20 

191 119410177 1441/03/08 1441/12/20 

192 418390890 1439/12/02 1441/12/26 

193 419400708 1440/11/25 1441/11/24 

194 419400709 1440/11/25 1441/11/25 

195 419400742 1440/12/13 1441/12/26 

196 419400743 1440/12/13 1441/12/26 

197 419400744 1440/12/13 1441/12/26 
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198 419400745 1440/12/13 1441/12/26 

199 419410006 1441/01/06 1441/11/25 

200 419410018 1441/01/11 1441/12/26 

201 419410026 1441/01/12 1441/11/25 

202 419410030 1441/01/16 1441/11/25 

203 419410048 1441/01/20 1441/12/26 

204 419410049 1441/01/20 1441/12/26 

205 419410050 1441/01/20 1441/12/26 

206 419410051 1441/01/20 1441/12/26 

207 419410052 1441/01/20 1441/12/26 

208 419410053 1441/01/20 1441/12/26 

209 419410054 1441/01/20 1441/12/26 

210 419410055 1441/01/20 1441/12/26 

211 419410056 1441/01/20 1441/12/26 

212 419410057 1441/01/20 1441/12/26 

213 419410058 1441/01/20 1441/12/26 

214 419410059 1441/01/20 1441/12/26 

215 419410060 1441/01/20 1441/12/26 

216 419410061 1441/01/20 1441/12/26 

217 419410084 1441/02/04 1441/11/25 

218 419410096 1441/02/10 1441/11/25 

219 419410104 1441/02/12 1441/12/26 

220 419410122 1441/02/21 1441/11/25 

221 419410127 1441/02/23 1441/12/26 

222 419410143 1441/03/02 1441/12/26 
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223 419410144 1441/03/02 1441/12/26 

224 419410159 1441/03/05 1441/11/25 

225 419410160 1441/03/07 1441/12/26 

226 419410169 1441/03/10 1441/11/25 

227 419410171 1441/03/13 1441/11/25 

228 419410192 1441/03/20 1441/12/26 

229 419410193 1441/03/20 1441/12/26 

230 419410197 1441/03/23 1441/12/26 

231 419410218 1441/03/29 1441/12/26 

232 419410219 1441/03/30 1441/12/26 

233 419410220 1441/04/01 1441/12/26 

234 419410221 1441/04/01 1441/12/26 

235 419410222 1441/04/01 1441/12/26 

236 419410223 1441/04/01 1441/12/26 

237 419410227 1441/04/04 1441/12/26 

238 419410228 1441/04/05 1441/12/26 

239 419410236 1441/04/08 1441/12/26 

240 419410255 1441/04/18 1441/12/26 

241 419410256 1441/04/18 1441/12/26 

242 419410257 1441/04/18 1441/12/26 

243 419410258 1441/04/18 1441/12/26 

244 419410260 1441/04/19 1441/12/26 

245 419410262 1441/04/19 1441/12/26 

246 419410263 1441/04/19 1441/12/26 

247 419410268 1441/04/21 1441/12/26 
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248 419410270 1441/04/22 1441/12/26 

249 419410271 1441/04/22 1441/12/26 

250 419410272 1441/04/22 1441/12/26 

251 419410274 1441/04/24 1441/12/26 

252 419410277 1441/04/25 1441/11/10 

253 419410278 1441/04/26 1441/12/26 

254 419410283 1441/04/26 1441/11/03 

255 419410287 1441/04/26 1441/12/26 

256 419410290 1441/04/27 1441/12/26 

257 419410293 1441/04/28 1441/12/26 

258 419410294 1441/04/28 1441/12/26 

259 419410297 1441/04/29 1441/12/26 

260 419410300 1441/05/05 1441/12/26 

261 420410313 1441/05/10 1441/12/26 

262 420410318 1441/05/13 1441/12/26 

263 420410325 1441/05/21 1441/12/26 

264 420410357 1441/06/06 1441/12/26 

265 420410359 1441/06/09 1441/12/26 

266 420410361 1441/06/11 1441/12/26 

267 420410369 1441/06/11 1441/12/26 

268 420410376 1441/06/14 1441/12/26 

269 420410381 1441/06/15 1441/12/26 

270 420410385 1441/06/25 1441/12/26 

271 420410387 1441/06/25 1441/12/26 

272 420410398 1441/06/30 1441/12/26 
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273 420410400 1441/07/02 1441/12/26 

274 420410401 1441/07/02 1441/12/26 

275 420410413 1441/07/07 1441/12/26 

276 420410415 1441/07/07 1441/12/26 

277 420410416 1441/07/07 1441/12/26 

278 420410418 1441/07/02 1441/12/26 

279 420410419 1441/07/02 1441/12/26 

280 420410420 1441/07/09 1441/12/26 

281 420410421 1441/07/10 1441/12/26 

282 420410422 1441/07/10 1441/12/26 

283 420410423 1441/07/10 1441/12/26 

284 420410424 1441/07/10 1441/12/26 

285 420410438 1441/07/13 1441/09/04 

286 420410440 1441/07/14 1441/12/26 

287 420410444 1441/07/14 1441/12/26 

288 420410451 1441/07/17 1441/12/26 

289 420410456 1441/07/20 1441/12/26 

290 420410465 1441/07/23 1441/12/27 

291 420410493 1441/08/04 1441/12/26 

292 420410505 1441/08/08 1441/12/26 

293 420410559 1441/08/16 1441/12/26 

294 420410560 1441/08/16 1441/09/14 

295 420410564 1441/08/18 1441/12/26 

296 420410565 1441/08/20 1441/12/26 

297 420410575 1441/08/28 1441/09/04 
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298 420410582 1441/09/02 1441/12/26 

299 420410583 1441/09/03 1441/12/26 

300 420410584 1441/09/03 1441/12/26 

301 420410586 1441/09/05 1441/09/10 

302 420410604 1441/09/11 1441/12/26 

303 420410610 1441/09/11 1441/12/26 

304 420410611 1441/09/11 1441/12/26 

305 420410621 1441/09/16 1441/10/10 

306 420410623 1441/09/19 1441/10/10 

307 420410659 1441/10/07 1441/10/10 

308 515360523 1436/08/17 1441/11/03 

309 515360582 1436/08/26 1441/09/10 

310 515360716 1436/09/15 1441/09/10 

311 515360825 1436/10/12 1441/12/02 

312 515360893 1436/10/27 1441/09/21 

313 515360902 1436/11/01 1441/09/21 

314 515361008 1436/11/23 1441/12/29 

315 515361119 1436/12/01 1441/11/17 

316 515361145 1436/12/02 1441/11/24 

317 515361229 1436/12/09 1441/12/29 

318 515370105 1437/01/23 1441/12/21 

319 515370329 1437/03/17 1441/11/17 

320 516370400 1437/04/04 1441/12/21 

321 516370423 1437/04/09 1441/12/21 

322 516370437 1437/04/11 1441/10/21 
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323 516370438 1437/04/11 1441/10/21 

324 516370451 1437/04/14 1441/12/21 

325 516370452 1437/04/14 1441/12/21 

326 516370459 1437/04/15 1441/10/23 

327 516370463 1437/04/15 1441/10/16 

328 516370478 1437/04/17 1441/12/21 

329 516370479 1437/04/17 1441/10/21 

330 516370480 1437/04/17 1441/12/21 

331 516370482 1437/04/17 1441/12/21 

332 516370513 1437/04/22 1441/10/18 

333 516370549 1437/04/28 1441/12/01 

334 516370579 1437/05/07 1441/11/23 

335 516370583 1437/05/09 1441/12/21 

336 516370603 1437/05/13 1441/12/29 

337 516370633 1437/05/19 1441/10/16 

338 516370650 1437/05/21 1441/12/21 

339 516370652 1437/05/21 1441/12/21 

340 516370730 1437/06/04 1441/12/29 

341 516370738 1437/06/05 1441/11/17 

342 516370790 1437/06/13 1441/12/21 

343 516370857 1437/06/25 1441/10/15 

344 516370862 1437/06/25 1441/10/23 

345 516370888 1437/06/29 1441/10/15 

346 516370980 1437/07/13 1441/10/18 

347 516371009 1437/07/17 1441/12/01 
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348 516371059 1437/07/27 1441/10/16 

349 516371060 1437/07/27 1441/11/17 

350 516371062 1437/07/27 1441/11/17 

351 516371074 1437/07/28 1441/11/22 

352 516371173 1437/08/14 1441/11/01 

353 516371177 1437/08/14 1441/11/01 

354 516371178 1437/08/14 1441/11/01 

355 516371246 1437/08/25 1441/12/21 

356 516371274 1437/09/03 1441/12/01 

357 516371279 1437/09/04 1441/11/17 

358 516371341 1437/09/11 1441/11/01 

359 516371398 1437/09/17 1441/12/21 

360 516371443 1437/09/25 1441/12/01 

361 516371450 1437/09/28 1441/11/05 

362 516371482 1437/10/08 1441/12/21 

363 516371483 1437/10/08 1441/10/22 

364 516371499 1437/10/12 1441/12/21 

365 516371520 1437/10/16 1441/11/30 

366 516371541 1437/10/19 1441/11/17 

367 516371547 1437/10/19 1441/12/21 

368 516371561 1437/10/21 1441/10/22 

369 516371598 1437/10/28 1441/12/02 

370 516371732 1437/11/22 1441/11/28 

371 516371743 1437/11/22 1441/12/29 

372 516371752 1437/11/25 1441/12/02 
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373 516371757 1437/11/25 1441/10/11 

374 516371772 1437/11/28 1441/11/01 

375 516371773 1437/11/28 1441/11/17 

376 516371799 1437/12/05 1441/10/15 

377 516371807 1437/12/06 1441/11/30 

378 516371819 1436/04/20 1441/11/28 

379 516371833 1437/12/14 1441/11/30 

380 516371844 1437/12/16 1441/11/15 

381 516371860 1437/12/18 1441/12/29 

382 516371871 1437/12/20 1441/12/21 

383 516371873 1437/12/20 1441/09/17 

384 516371875 1437/12/21 1441/11/09 

385 516371876 1437/12/21 1441/12/29 

386 516371914 1437/12/26 1441/12/01 

387 516380008 1438/01/01 1441/12/29 

388 516380029 1438/01/04 1441/10/16 

389 516380031 1438/01/05 1441/10/16 

390 516380042 1438/01/05 1441/11/15 

391 516380079 1438/01/12 1441/10/26 

392 516380111 1438/01/19 1441/11/28 

393 516380115 1438/01/22 1441/11/17 

394 516380119 1438/01/22 1441/12/29 

395 516380207 1438/02/01 1441/10/16 

396 516380208 1438/02/01 1441/11/23 

397 516380220 1438/02/03 1441/10/15 



 

 

38 

398 516380224 1438/02/03 1441/12/21 

399 516380229 1438/02/03 1441/12/21 

400 516380230 1438/02/05 1441/12/02 

401 516380232 1438/02/05 1441/09/10 

402 516380272 1438/02/10 1441/12/01 

403 516380298 1438/02/14 1441/11/15 

404 516380316 1438/02/16 1441/12/01 

405 516380343 1438/02/21 1441/11/22 

406 516380376 1438/02/24 1441/10/18 

407 516380393 1438/02/29 1441/12/01 

408 516380461 1438/03/09 1441/12/01 

409 516380466 1436/06/18 1441/11/28 

410 516380467 1438/03/09 1441/11/15 

411 516380469 1438/03/09 1441/10/29 

412 516380500 1438/03/15 1441/11/22 

413 516380530 1438/03/20 1441/12/01 

414 516380545 1438/03/21 1441/12/01 

415 516380549 1438/03/21 1441/10/15 

416 516380555 1438/03/21 1441/12/01 

417 516380561 1438/03/22 1441/11/22 

418 516380574 1438/03/23 1441/10/26 

419 516380603 1438/03/26 1441/11/22 

420 516380626 1438/03/30 1441/12/21 

421 517380646 1438/04/03 1441/10/16 

422 517380652 1438/04/04 1441/11/15 
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423 517380653 1438/04/04 1441/11/15 

424 517380654 1438/04/04 1441/11/15 

425 517380656 1438/04/05 1441/10/16 

426 517380666 1438/04/07 1441/10/15 

427 517380682 1438/04/10 1441/11/23 

428 517380687 1438/04/10 1441/10/15 

429 517380688 1438/04/10 1441/10/15 

430 517380705 1438/04/14 1441/11/30 

431 517380707 1438/04/14 1441/12/29 

432 517380755 1438/04/23 1441/12/29 

433 517380768 1438/04/25 1441/11/15 

434 517380771 1438/04/25 1441/11/15 

435 517380776 1438/04/24 1441/11/22 

436 517380785 1438/04/26 1441/12/21 

437 517380789 1438/04/26 1441/11/22 

438 517380841 1438/05/08 1441/11/23 

439 517380849 1438/05/09 1441/12/21 

440 517380851 1438/05/10 1441/11/15 

441 517380874 1438/05/12 1441/10/24 

442 517380875 1438/05/12 1441/11/22 

443 517380906 1438/05/18 1441/12/21 

444 517380912 1438/05/19 1441/11/23 

445 517380917 1438/05/19 1441/11/15 

446 517380929 1438/05/23 1441/11/15 

447 517380991 1438/05/30 1441/10/24 
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448 517381011 1438/06/02 1441/12/01 

449 517381037 1438/06/06 1441/12/21 

450 517381092 1438/06/15 1441/11/15 

451 517381093 1438/06/15 1441/12/21 

452 517381102 1438/06/16 1441/11/23 

453 517381104 1438/06/17 1441/12/01 

454 517381122 1438/06/17 1441/11/23 

455 517381151 1438/06/22 1441/10/22 

456 517381173 1438/06/24 1441/11/23 

457 517381254 1438/07/08 1441/11/22 

458 517381303 1438/07/16 1441/11/17 

459 517381311 1438/07/16 1441/11/01 

460 517381417 1438/08/01 1441/11/25 

461 517381428 1438/08/01 1441/11/01 

462 517381456 1438/08/07 1441/10/16 

463 517381497 1438/08/14 1441/12/29 

464 517381508 1438/08/15 1441/12/29 

465 517381527 1438/08/18 1441/12/29 

466 517381538 1436/12/01 1441/11/28 

467 517381546 1438/08/20 1441/12/26 

468 517381656 1438/09/09 1441/12/20 

469 517381675 1438/09/11 1441/12/20 

470 517381679 1438/09/12 1441/12/20 

471 517381721 1438/09/19 1441/12/20 

472 517381753 1438/09/22 1441/12/20 
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473 517381778 1438/09/24 1441/12/20 

474 517381787 1438/09/26 1441/12/20 

475 517381793 1438/09/27 1441/12/20 

476 517381807 1438/09/27 1441/12/20 

477 517381817 1438/09/27 1441/12/20 

478 517381841 1438/10/05 1441/12/20 

479 517381845 1438/10/08 1441/12/20 

480 517381886 1438/10/15 1441/12/20 

481 517381887 1438/10/15 1441/12/20 

482 517381892 1438/10/15 1441/12/20 

483 517381907 1438/10/18 1441/12/20 

484 517381915 1438/10/18 1441/12/20 

485 517381928 1438/10/19 1441/12/20 

486 517381932 1438/10/22 1441/12/20 

487 517381934 1438/10/22 1441/12/20 

488 517381936 1438/10/23 1441/12/20 

489 517381947 1438/10/25 1441/12/20 

490 517381948 1438/10/25 1441/12/20 

491 517381949 1438/10/25 1441/12/20 

492 517381950 1438/10/25 1441/12/20 

493 517381960 1438/10/26 1441/12/20 

494 517381962 1438/10/26 1441/12/20 

495 517381963 1438/10/26 1441/12/20 

496 517381980 1438/11/01 1441/12/20 

497 517381992 1438/11/03 1441/12/20 
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498 517381994 1438/11/03 1441/12/20 

499 517382029 1438/11/08 1441/09/18 

500 517382032 1438/11/08 1441/12/20 

501 517382157 1438/11/27 1441/12/20 

502 517382175 1438/11/29 1441/12/20 

503 517382176 1438/11/29 1441/12/20 

504 517382190 1438/12/01 1441/12/20 

505 517382218 1438/12/08 1441/12/20 

506 517382220 1438/12/08 1441/09/06 

507 517382235 1438/12/15 1441/09/18 

508 517382240 1438/12/15 1441/12/20 

509 517382242 1438/12/15 1441/12/20 

510 517382255 1438/12/18 1441/12/20 

511 517382289 1438/12/21 1441/12/20 

512 517382290 1438/12/21 1441/12/20 

513 517382291 1438/12/21 1441/12/20 

514 517382298 1438/12/22 1441/12/20 

515 517382301 1438/12/22 1441/12/20 

516 517382305 1438/12/22 1441/12/20 

517 517382308 1438/12/22 1441/12/20 

518 517382309 1438/12/23 1441/12/20 

519 517382310 1438/12/23 1441/12/20 

520 517382315 1438/12/25 1441/12/20 

521 517382321 1438/12/26 1441/12/20 

522 517382324 1438/12/26 1441/12/20 
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523 517382327 1438/12/26 1441/12/20 

524 517382336 1438/12/27 1441/12/20 

525 517382342 1438/12/27 1441/12/20 

526 517382343 1438/12/27 1441/12/20 

527 517382344 1438/12/27 1441/12/20 

528 517382365 1438/12/29 1441/12/20 

529 517390079 1439/01/12 1441/12/20 

530 517390097 1439/01/13 1441/12/20 

531 517390115 1439/01/17 1441/12/20 

532 517390142 1439/01/21 1441/12/20 

533 517390160 1439/01/25 1441/12/20 

534 517390165 1439/01/26 1441/12/20 

535 517390177 1439/01/27 1441/12/20 

536 517390189 1439/01/29 1441/12/20 

537 517390191 1439/01/29 1441/12/20 

538 517390199 1439/01/29 1441/12/20 

539 517390211 1439/02/02 1441/12/20 

540 517390222 1439/02/03 1441/12/20 

541 517390227 1439/02/04 1441/12/20 

542 517390229 1439/02/04 1441/12/20 

543 517390233 1439/02/05 1441/12/20 

544 517390239 1439/02/06 1441/12/20 

545 517390261 1439/02/10 1441/11/10 

546 517390275 1439/02/13 1441/12/20 

547 517390276 1439/02/13 1441/12/20 
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548 517390290 1439/02/16 1441/12/20 

549 517390292 1439/02/17 1441/12/20 

550 517390300 1439/02/18 1441/12/20 

551 517390333 1439/02/25 1441/12/20 

552 517390335 1439/02/25 1441/12/20 

553 517390363 1439/03/01 1441/12/20 

554 517390373 1439/03/02 1441/12/20 

555 517390377 1439/03/02 1441/12/20 

556 517390393 1439/03/05 1441/12/20 

557 517390425 1439/03/09 1441/12/20 

558 517390431 1439/03/10 1441/12/20 

559 517390433 1439/03/11 1441/12/20 

560 517390435 1439/03/11 1441/12/20 

561 517390446 1439/03/12 1441/12/20 

562 517390503 1439/03/19 1441/12/20 

563 517390504 1439/03/19 1441/12/20 

564 517390566 1439/04/01 1441/12/20 

565 517390594 1439/04/05 1441/12/20 

566 517390601 1439/04/06 1441/12/20 

567 517390612 1439/04/07 1441/12/20 

568 517390621 1439/04/09 1441/12/20 

569 517390627 1439/04/09 1441/12/20 

570 517390634 1439/04/10 1441/12/20 

571 517390638 1439/04/10 1441/12/20 

572 518390684 1439/04/16 1441/12/20 
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573 518390699 1439/04/20 1441/12/20 

574 518390714 1439/04/22 1441/12/20 

575 518390715 1439/04/22 1441/12/20 

576 518390746 1439/04/28 1441/12/20 

577 518390747 1439/04/28 1441/12/20 

578 518390771 1439/05/04 1441/12/20 

579 518390818 1439/05/11 1441/12/20 

580 518390837 1439/05/13 1441/12/20 

581 518390845 1439/05/13 1441/12/20 

582 518390883 1439/05/20 1441/12/20 

583 518390893 1439/05/21 1441/12/20 

584 518390919 1439/05/25 1441/12/20 

585 518390925 1439/05/25 1441/12/20 

586 518390951 1439/06/02 1441/12/20 

587 518391063 1439/06/17 1441/12/20 

588 518391066 1439/06/17 1441/12/20 

589 518391068 1439/06/17 1441/12/20 

590 518391082 1439/06/19 1441/12/20 

591 518391128 1439/06/27 1441/12/20 

592 518391157 1439/07/04 1441/12/20 

593 518391167 1439/07/05 1441/12/20 

594 518391174 1439/07/05 1441/12/20 

595 518391179 1439/07/05 1441/12/20 

596 518391181 1439/07/05 1441/12/20 

597 518391211 1439/07/10 1441/12/20 
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598 518391215 1439/07/10 1441/09/06 

599 518391272 1439/07/18 1441/12/20 

600 518391286 1439/07/19 1441/12/20 

601 518391288 1439/07/19 1441/12/20 

602 518391301 1439/07/22 1441/12/20 

603 518391380 1439/08/01 1441/12/20 

604 518391827 1439/10/03 1441/12/20 

605 518392119 1439/11/18 1441/10/24 

606 518392304 1439/12/19 1441/12/20 

607 518400118 1440/01/17 1441/12/20 

608 518400423 1440/02/16 1441/12/20 

609 519401067 1440/06/05 1441/12/20 

610 519401801 1440/09/11 1441/11/05 

611 519410132 1441/01/16 1441/12/20 

612 519410194 1441/01/27 1441/12/20 
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 تاريخ االسقاط  تاريخ االيداع  رقم الطلب  م 

1 117380797 1438/11/09 1441/12/21 

2 117390174 1439/03/26 1441/12/21 

3 118390230 1439/04/15 1441/12/21 

4 118390244 1439/04/21 1441/12/21 

5 118390248 1439/04/23 1441/12/21 

6 516380514 1438/03/19 1441/12/21 

7 517381504 1438/08/14 1441/12/21 

8 517381532 1438/08/18 1441/12/21 

9 517381533 1438/08/18 1441/12/21 

10 517381575 1438/08/25 1441/12/21 

11 517381591 1438/08/28 1441/12/21 

12 517381611 1438/09/01 1441/12/21 

13 517381618 1438/08/29 1441/12/21 

14 517381635 1438/09/06 1441/12/21 

15 517381638 1438/09/06 1441/12/21 

16 517381642 1438/09/08 1441/12/21 

17 517381659 1438/09/10 1441/12/21 

18 517381662 1438/09/10 1441/12/21 

19 517381671 1438/09/11 1441/12/21 

20 517381677 1438/09/11 1441/12/21 

21 517381680 1438/09/12 1441/12/21 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية الساقطة 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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22 517381697 1438/09/15 1441/12/21 

23 517381709 1436/12/03 1441/12/21 

24 517381715 1438/09/18 1441/12/21 

25 517381723 1438/09/19 1441/12/21 

26 517381735 1438/09/20 1441/12/21 

27 517381736 1438/09/20 1441/12/21 

28 517381737 1438/09/20 1441/12/21 

29 517381739 1438/09/20 1441/12/21 

30 517381752 1436/12/01 1441/12/21 

31 517381775 1438/09/24 1441/12/21 

32 517381777 1438/09/24 1441/12/21 

33 517381789 1438/09/26 1441/12/21 

34 517381797 1438/09/27 1441/12/21 

35 517381812 1438/09/27 1441/12/21 

36 517381814 1438/09/27 1441/12/21 

37 517381816 1438/09/27 1441/12/21 

38 517381827 1438/10/02 1441/12/21 

39 517381831 1438/10/04 1441/12/21 

40 517381836 1438/10/05 1441/12/21 

41 517381840 1438/10/05 1441/12/21 

42 517381842 1438/10/05 1441/12/01 

43 517381864 1438/10/10 1441/12/01 

44 517381867 1438/10/11 1441/12/01 

45 517381906 1438/10/18 1441/12/01 

46 517381908 1438/10/18 1441/12/01 

47 517381925 1438/10/19 1441/12/01 
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48 517381933 1438/10/22 1441/12/01 

49 517381935 1438/10/22 1441/12/21 

50 517381954 1438/10/26 1441/12/01 

51 517381958 1438/10/26 1441/12/21 

52 517381964 1438/10/26 1441/12/01 

53 517381966 1438/10/28 1441/12/01 

54 517381967 1438/10/28 1441/12/01 

55 517381969 1438/10/29 1441/12/01 

56 517381973 1438/10/29 1441/12/01 

57 517381999 1438/11/03 1441/12/01 

58 517382037 1438/11/09 1441/12/01 

59 517382039 1438/11/09 1441/12/01 

60 517382064 1438/11/14 1441/12/01 

61 517382067 1438/11/15 1441/12/01 

62 517382070 1438/11/15 1441/12/01 

63 517382071 1438/11/15 1441/12/01 

64 517382076 1438/11/16 1441/12/01 

65 517382082 1438/11/17 1441/12/01 

66 517382092 1438/11/17 1441/12/01 

67 517382095 1436/10/27 1441/11/28 

68 517382110 1438/11/20 1441/12/01 

69 517382117 1438/11/21 1441/12/21 

70 517382127 1438/11/23 1441/12/01 

71 517382129 1438/11/23 1441/12/01 

72 517382130 1438/11/23 1441/12/01 

73 517382133 1438/11/23 1441/12/01 
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74 517382137 1438/11/24 1441/12/01 

75 517382139 1438/11/24 1441/12/01 

76 517382150 1438/11/24 1441/12/01 

77 517382154 1438/11/25 1441/12/01 

78 517382155 1438/11/25 1441/12/01 

79 517382158 1438/11/28 1441/12/01 

80 517382159 1438/11/28 1441/12/01 

81 517382173 1438/11/29 1441/12/01 

82 517382182 1438/11/30 1441/12/01 

83 517382184 1438/11/30 1441/12/01 

84 517382188 1438/12/01 1441/12/01 

85 517382189 1438/12/01 1441/12/01 

86 517382192 1438/12/02 1441/12/01 

87 517382202 1438/12/05 1441/12/01 

88 517382208 1438/12/06 1441/12/01 

89 517382210 1438/12/07 1441/12/01 

90 517382212 1438/12/07 1441/12/01 

91 517382214 1438/12/07 1441/12/21 

92 517382226 1438/12/12 1441/12/01 

93 517382227 1438/12/12 1441/12/01 

94 517382231 1438/12/14 1441/12/01 

95 517382237 1438/12/15 1441/12/01 

96 517382239 1438/12/15 1441/12/01 

97 517382241 1438/12/15 1441/12/02 

98 517382262 1438/12/19 1441/12/02 

99 517382271 1438/12/19 1441/12/02 
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100 517382272 1438/12/19 1441/12/02 

101 517382276 1438/12/20 1441/12/02 

102 517382283 1438/12/20 1441/12/02 

103 517382288 1438/12/21 1441/12/02 

104 517382295 1438/12/22 1441/12/21 

105 517382300 1438/12/22 1441/12/02 

106 517382307 1438/12/22 1441/12/02 

107 517382312 1438/12/23 1441/12/02 

108 517382317 1438/12/26 1441/12/02 

109 517382322 1438/12/26 1441/12/02 

110 517382340 1438/12/27 1441/12/02 

111 517382341 1438/12/27 1441/12/02 

112 517382346 1438/12/28 1441/12/02 

113 517382350 1438/12/29 1441/12/02 

114 517382352 1438/12/29 1441/12/02 

115 517382358 1438/12/29 1441/12/02 

116 517382361 1438/12/29 1441/12/02 

117 517382364 1438/12/29 1441/12/02 

118 517390007 1439/01/01 1441/12/02 

119 517390009 1439/01/03 1441/12/02 

120 517390017 1439/01/04 1441/12/02 

121 517390025 1439/01/05 1441/12/02 

122 517390026 1439/01/06 1441/12/02 

123 517390027 1439/01/06 1441/12/02 

124 517390031 1439/01/06 1441/12/02 

125 517390036 1439/01/07 1441/12/02 
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126 517390037 1439/01/07 1441/12/02 

127 517390044 1439/01/07 1441/12/02 

128 517390050 1439/01/08 1441/12/02 

129 517390051 1439/01/08 1441/12/02 

130 517390052 1439/01/08 1441/12/02 

131 517390062 1439/01/10 1441/12/02 

132 517390070 1439/01/10 1441/12/02 

133 517390080 1439/01/12 1441/12/02 

134 517390085 1439/01/12 1441/12/02 

135 517390087 1439/01/12 1441/12/02 

136 517390109 1439/01/15 1441/12/02 

137 517390111 1439/01/15 1441/12/02 

138 517390114 1439/01/17 1441/12/02 

139 517390117 1439/01/18 1441/12/21 

140 517390120 1439/01/18 1441/12/02 

141 517390122 1439/01/18 1441/12/02 

142 517390123 1439/01/19 1441/12/02 

143 517390126 1439/01/19 1441/12/02 

144 517390137 1439/01/20 1441/12/02 

145 517390141 1439/01/21 1441/12/02 

146 517390150 1439/01/22 1441/12/02 

147 517390158 1439/01/25 1441/12/02 

148 517390166 1439/01/26 1441/12/02 

149 517390180 1439/01/27 1441/12/02 

150 517390182 1439/01/27 1441/12/02 

151 517390188 1439/01/29 1441/12/02 
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152 517390195 1439/01/29 1441/12/02 

153 517390212 1439/02/02 1441/12/02 

154 517390217 1439/02/03 1441/12/02 

155 517390235 1439/02/05 1441/12/02 

156 517390251 1439/02/08 1441/12/02 

157 517390259 1439/02/09 1441/12/02 

158 517390265 1439/02/10 1441/12/02 

159 517390266 1439/02/11 1441/12/02 

160 517390267 1439/02/11 1441/12/02 

161 517390269 1439/02/12 1441/12/02 

162 517390270 1439/02/12 1441/12/02 

163 517390273 1439/02/12 1441/12/02 

164 517390285 1437/01/04 1441/12/02 

165 517390286 1439/02/15 1441/12/02 

166 517390289 1439/02/16 1441/12/02 

167 517390294 1439/02/17 1441/12/20 

168 517390297 1439/02/17 1441/12/02 

169 517390314 1439/02/20 1441/12/20 

170 517390327 1439/02/24 1441/12/20 

171 517390331 1439/02/24 1441/12/20 

172 517390339 1439/02/25 1441/12/20 

173 517390342 1437/04/25 1441/12/02 

174 517390354 1439/02/27 1441/12/20 

175 517390364 1439/03/01 1441/12/20 

176 517390383 1439/03/04 1441/12/20 

177 517390387 1439/03/04 1441/12/20 
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178 517390404 1439/03/05 1441/12/20 

179 517390408 1439/03/07 1441/12/20 

180 517390429 1439/03/10 1441/12/20 

181 517390434 1439/03/11 1441/12/20 

182 517390440 1439/03/11 1441/12/20 

183 517390448 1439/03/12 1441/12/20 

184 517390455 1439/03/12 1441/12/20 

185 517390464 1439/03/15 1441/12/21 

186 517390466 1439/03/15 1441/12/21 

187 517390469 1439/03/15 1441/12/20 

188 517390474 1439/03/16 1441/12/20 

189 517390482 1439/03/18 1441/12/20 

190 517390491 1439/03/19 1441/12/20 

191 517390493 1439/03/22 1441/12/20 

192 517390496 1439/03/22 1441/12/20 

193 517390517 1439/03/23 1441/12/20 

194 517390522 1439/03/24 1441/12/21 

195 517390523 1439/03/24 1441/12/21 

196 517390529 1439/03/24 1441/12/20 

197 517390530 1439/03/24 1441/12/21 

198 517390536 1439/03/25 1441/12/21 

199 517390578 1439/04/03 1441/12/21 

200 517390589 1439/04/03 1441/12/20 

201 517390599 1439/04/06 1441/12/20 

202 517390603 1439/04/06 1441/12/20 

203 517390613 1439/04/07 1441/12/20 
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204 517390624 1439/04/09 1441/12/20 

205 517390633 1439/04/10 1441/12/20 

206 517390636 1439/04/10 1441/12/20 

207 517390637 1439/04/10 1441/12/20 

208 517390639 1439/04/10 1441/12/20 

209 517390650 1439/04/12 1441/12/20 

210 517390654 1439/04/13 1441/12/20 

211 517390658 1439/04/13 1441/12/20 

212 517390659 1439/04/13 1441/12/20 

213 517390662 1437/06/03 1441/12/02 

214 518390666 1439/04/14 1441/12/21 

215 518390667 1439/04/14 1441/12/21 

216 518390668 1439/04/14 1441/12/21 

217 518390675 1439/04/14 1441/12/21 

218 518390678 1439/04/15 1441/12/21 

219 518390703 1439/04/21 1441/12/21 

220 518390705 1439/04/21 1441/12/21 

221 518390712 1439/04/21 1441/12/21 

222 518390718 1439/04/22 1441/12/21 

223 518390728 1439/04/24 1441/12/21 

224 518390739 1439/04/27 1441/12/21 

225 518390740 1439/04/27 1441/12/21 

226 518390741 1439/04/27 1441/12/21 

227 518390742 1439/04/27 1441/12/21 

228 518390744 1439/04/27 1441/12/21 

229 518390745 1439/04/27 1441/12/21 
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230 518390749 1439/04/28 1441/12/21 

231 518390755 1439/04/30 1441/12/21 

232 518390783 1437/01/09 1441/12/21 

233 518390869 1439/05/18 1441/12/20 

234 518390913 1439/05/26 1441/12/20 

235 518390964 1436/11/23 1441/12/21 

236 518391142 1439/07/03 1441/12/21 

237 518391144 1439/07/03 1441/12/21 

238 518391145 1439/07/03 1441/12/21 

239 518391150 1439/07/03 1441/12/21 

240 518391156 1439/07/04 1441/12/21 

241 518391163 1439/07/04 1441/12/21 

242 518391173 1439/07/05 1441/12/21 

243 518391178 1439/07/05 1441/12/21 

244 518391183 1439/07/05 1441/12/21 

245 518391185 1439/07/05 1441/12/21 

246 518391188 1439/07/07 1441/12/21 

247 518391196 1439/07/09 1441/12/21 

248 518391197 1439/07/09 1441/12/21 

249 518391204 1439/07/09 1441/12/21 

250 518391205 1439/07/09 1441/12/21 

251 518391216 1439/07/11 1441/12/21 

252 518391223 1439/07/11 1441/12/21 

253 518391231 1439/07/12 1441/12/21 

254 518391237 1439/07/12 1441/12/21 

255 518391238 1439/07/12 1441/12/21 
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256 518391242 1439/07/13 1441/12/21 

257 518391269 1439/07/17 1441/12/20 

258 518391277 1439/07/18 1441/12/21 

259 518391278 1439/07/18 1441/12/21 

260 518391279 1439/07/18 1441/12/21 

261 518391280 1439/07/18 1441/12/21 

262 518391285 1439/07/19 1441/12/21 

263 518391287 1439/07/19 1441/12/21 

264 518391296 1439/07/21 1441/12/21 

265 518391565 1439/08/27 1441/12/20 

266 518392044 1439/11/06 1441/12/20 

267 518400081 1440/01/10 1441/12/20 

268 518400140 1440/01/20 1441/12/20 

269 518400244 1440/02/06 1441/12/20 

270 518400249 1440/02/06 1441/12/20 

271 518400442 1440/03/07 1441/12/20 

272 519400929 1440/05/13 1441/12/20 

273 519401883 1440/09/24 1441/12/20 

274 519410200 1441/01/27 1441/12/20 
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 تاريخ السحب  تاريخ اإليداع  رقم الطلب  م 

1  118390409 1439/06/18 1441/10/22 

2  120410765 1441/10/23 1441/11/01 

3  419410216 1441/03/28 1441/10/25 

4  519401078 1440/06/06 1441/11/20 

5  520412210 1441/10/22 1441/12/08 

  

 التي تم سحبها قائمة بطلبات وثائق الحماية 

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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 العنوان  قم الطلب  م 

 حشية لمكابح قرصية لعربات السكك الحديدية  116370326 1

الترشيح المركبات والطرق الخاصة إلزالة رواسب  116370706 2  

 نظام تثبيت يسمح بإزاله مكون بعد فشل نظام اداة التثبيت 116370748 3

 عملية إلعداد محفز تكسير مناسب لتعزيز غاز البترول المسال  116370857 4

5 116370868 
تركيبة وعملية لتحضير عامل حفاز للتكسير مناسبة لتعزيز الغالت من األولفينات  

 الخفيفة 

ترشيد استهالك المياه صمام  116370905 6  

 طريقة لتخليق جسيمات نانو ومركب بوليمر جسيم نانو باستخدام خالصة نبات  116370956 7

كاسيد فلز باستخدام خالصة بذور نبات  116370957 8  تخليق جسيمات النانو من فلزات وأ

 نظام قياس كّمي اللتصاق الفخذين 116380092 9

 منتج مطلي منخفض االنبعاثية وطريقة لصنعه  116380110 10

11 117380286 
تسجيل أداء بئر برنين مغناطيسي منخفض التدرج لقياس خزانات هيدروكربونات  

 خفيفة 

 جهاز للتسخين يف تكنولوجيا امتزاز تأرجح الضغط التعزيزية  117380337 12

لعملها واستخدامها تركيبات ممتزة معدلة من الكابازيت، وطرق  117380428 13  

 غطاء للحاويات  117380467 14

 الستخراج االدوات المكسورة  Z المبرد اللبي 117380499 15

 عملية إلزالة الرطوبة من مخاليط غاز رطبة  117380728 16

 طريقة لتصنيف بصمة األصابع  117380732 17

 تركيبات خاصة بالعيون 117380764 18

مجموعة كربوكسيل وتركيبة تحتوي عليه بوليمر يحتوي على  117380780 19  

 جهاز لتداول األنابيب 117380793 20

 طريقة لتصحيح قياسات تسجيل أشعة جاما الطبيعية  117380831 21

 براءات االختراع المنشورة قائمة بطلبات

 هـ 12/1441/ 29 إىل هـ09/1441/ 01: من الفترة خالل
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 نظم وطرق لحماية البئر  117380838 22

 صاري ثنايئ النشاط  117380848 23

تشغيل مباشر تخفيف االلتصاق واالنزالق على أنظمة تشغيل علوي ذات  117380864 24  

 طرق وجهاز لمراقبة جهاز نقل طاقة 117380881 25

 تحكم يف حفر آيل باستخدام تعديل ضغط حيز حلقي لضغط تفاضلي  117390018 26

 نظام مناولة أرضي  117390098 27

 التحكم يف نمط تشغيل أدوات حقل نفط  117390150 28

قضيب سكة حديديةأداة تثبيت مختلفة الُقطر لمجموعة تثبيت  117390165 29  

 جهاز مخرج نفاث لدوش وجهاز دوش مجهز به  117390170 30

 عملية تكسير هيدروجيني وأداة مع اختزال مركبات أروماتية متعددة النواة 117390193 31

 طريقة من أجل التخييط الجراحي لجروح الجلد الصغيرة  118390229 32

أنظمة خاليا الوقود أنظمة وطرق للسيطرة على عطل موزع يف  118390230 33  

 أداة كتابة ووحدة توزيع خاصة بها 118390279 34

 جهاز لقياس مرض اللثة المزمن والسكري  118390311 35

 أداة توزيع لتوزيع مستحضر دوايئ 118390328 36

 التنبؤ بفترة صالحية أنبوب الغسيل  118390352 37

بجسيمات نانو الفضةطريقة صديقة للبيئة من أجل طالء مادة  118390365 38  

 تركيبة من أجل منع مرض قلبي وعايئ 118390366 39

 تخليق جسيمات نانو أكسيد جرافين ُمختزل  118390374 40

 تصحيح التشّوه البصري للعينات المصورة 118390405 41

 تخليق جسيمات نانوية من األدانسونيا 118390410 42

اإلنتاجية مضيء خط ليزر إلجراء تسلسل عايل  118390415 43  

 أنظمة وطرق لتتبع بؤري ُمعزز باستخدام تهيئة مصدر ضوء 118390416 44

 أنظمة وطرق لتتبع تركيز بؤري ُمعزز باستخدام بنيات إعاقة  118390417 45

 أنظمة وطرق لتتبع بؤري ُمعزز باستخدام مصدر ضوء بنمط هجين 118390418 46
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 مانح خارجي لبلمرة األولفين  118390421 47

 جهاز وطريقة لتحويل تيار سائل إىل قطرات دقيقة  118390423 48

 منظار ثاليث األبعاد للتوجية االرضي بتجويف بئر لجهاز حفر  118390440 49

 طريقة لتحضير مادة مركبة نانو لقالب فلزي  118390442 50

شعيرات متصلة جهاز إلنتاج ألياف مترابطة مغزولة من  118390477 51  

 حساب متوسط المعكوس السمتي ىف حفرة بئر 118390539 52

 نظام تحكم بالقطار آيل محسن وطريقة مناظرة  118390565 53

 سلم متحرك نقال للتأمين والحماية يتم إمداده بالقدرة من الطاقة الشمسية  118390577 54

ن باستخدام بيانات  118390584 55 القياس أثناء الحفر الحفر االتجاهي الُمحس�  

 طريقة ونظام الكتشاف ومعالجة الرفسة أثناء الحفر  118390589 56

 تخليق أخضر ألكسيد الجرافين المختزل باستخدام مستخلص بذور حبة البركة 118390613 57

 تخليق جسيمات الفضة النانوية باستخدام كتلة زيت السمسم  118390616 58

لتحسين استخالص زيت البترول تركيب وطريقة  118390626 59  

 أنظمة وطرق للتوجيه االتجاهي اآليل  118390627 60

 صامولة لربط عجلة اإلطار مزودة بدائرة تنبيه إلكترونية  118390641 61

 تخليق جسيمات نانوية من نوكسيا أوبوسيتيفوليا  118390649 62

 اسبيرو أوكسيندوالت مستبدلة  118390653 63

متعددة االتجاهات قابلة للنقل منصة حفر   118390658 64  

 تحضير مشتق ثالث ثيو كربونات واستخدامه كمضاد للميكروبات  118390667 65

 مشتقات ثنايئ هيدرو بيريميدينون 118390677 66

 التنبؤ بالعمر االستهالكي لمضخة الطين 118390688 67

 مستخلص مشيمة الجمل لعالج خشونة المفاصل  118390689 68

 بنية أساسية سرجية لجانب مقالع 118390696 69

 صهريج معزول وعازل حرارياً يشتمل على كتيفة زاوية  118390704 70

 صهريج معزول وعازل حرارياً  118390705 71
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 تجمعية منفذ شفط وصمام ال رجعي  118390740 72

 ماكينة بيع مياه معبأة يف زجاجات ذات لوح شمسي  118390766 73

 مجموعة جينات لتحديد االستعداد الورايث لإلصابة بسرطان متوارث 118390778 74

 غطاء لعبوة بسّداد محسن  118390805 75

 طريقة لفصل داي ميثيل كربونات عن الميثانول  118390809 76

 طريقة للتحكم يف دوران مركبات بشبكة  118390817 77

 أجهزة وطرق إزالة انسداد للنخل  118390819 78

 أداة كتابة تشتمل على وسائل لمنع تسرب الحبر  118400004 79

 مشتقات حمض جليسيريتيك  118400023 80

 أسمدة يوريا مغلفة مستديمة التحرر  118400030 81

 منتج ثمار التمر المعزز  118400038 82

كيب متناهية الصغر من المخلفات الزراعيه لنخيل التمر  118400039 83  تخليق ترا

 مادة إلكترودية مركبة للمكثفات فائقة الطاقة 118400040 84

كبي بعالمات مباعدة مميزة لمباعدة قطاع صينية حاملة للكبالت  118400043 85  لوح وصل ترا

واستخدامه، ومائع حفر بوليمر مشترك عشوايئ، وطريقة تحضيره  118400046 86  

 طريقة صنع جسيمات نانوية للباالديوم  118400050 87

 ممتز مغناطيسى إلزالة الملوثات العضوية  118400051 88

89 118400063 
معالجة واستخالص الصودا من الصودا مستنفدة الفاعلية من خالل عملية حيوية  

 كهربائية كيميائية 

 مركبات نانوية مغناطيسية موظفة بالكربوكسيليك 118400070 90

91 118400073 
مشتق ثالث ثيو كربونات مطعم باإلينامينون له نشاط مضاد للسرطان ومضاد 

 للميكروبات 

 توليفة من رقعة نسق مايكروي لتوصيل الدواء وجهاز عالج الكهروكيميايئ 118400083 92

 DNA عامل مضاد لحدوث التزاحم وكسر 118400087 93

 طريقة لعمل كتلة تستخدم يف اختبار مقاومة الكسر الحلقي  118400088 94

 عملية لكشف أخطاء تأريض عالية المعاوقة  118400094 95

 جلبة طوقية مجهزة خصيصا لتثبيت الطرف الصناعي (البديلة) للورك 118400096 96
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متناهي الصغر  تخليق جسيمات حمض اإليفاليونيك 118400097 97  

 خزان مانع للتسرب ومعزول حرارياً  118400104 98

 مجموعة سناد ماسكة بطبيقة األسنان 118400109 99

 آلية دوران حول زاوية السمت وزاوية االرتفاع خاصة بجهاز تتبع الشمس  118400113 100

 مولد كهرو حراري للعوادم 118400123 101

متجددة بكفاءة عاليةنظام إلنتاج طاقة  118400124 102  

 جهاز، وأنظمة، وطرق للتوصيل الفعال لتعديل مسار التوجيه األرضي  118400137 103

 مبعاد الخد واللسان  118400149 104

 عملية تكسير حراري من مرحلتين باستخدام نظام فصل متعدد المراحل 118400152 105

الهيدروجينيفيلم بيولوجي الستشعار األس  118400156 106  

 جهاز لطالء المواسير بالمعجون تلقائًيا 118400159 107

 جهاز تقويم األسنان بحزام خلفي 118400186 108

 مشتقات إستر ميثيل حمض األوليانوليك  118400187 109

 أجسام نانو ضد فيروسات البجومو  118400188 110

منجنيز إلنتاج أولفينات خفيفة من غاز تخليق-نظام محفز كوبالت 118400197 111  

 مجموعة الشد الوسطية  118400198 112

 نظام مجزئ ضويئ متغير  118400216 113

 مهجن ذات مصدر جهد متعدد المستويات  CHB-TVSI عاكس 118400222 114

 Nuxia Oppositifolia تخليق جسيمات متناهية الصغر من نبات 118400224 115

 مأخذ كبل  118400233 116

 عملية لتحويل أنواع النفط الخام عايل الحموضة  118400244 117

 توزيع ُمحّسن لخليط مائع متعدد األطوار 118400251 118

 جهاز لتسجيل مواضع االنغالق الرأسي والمركزي يف الفكين عديمي األسنان 118400257 119

 عملية لتحويل نفط خام إىل ألفينات خفيفة، ومواد عطرية وغاز تركيبي  118400262 120

 طريقة للحصول على مشتق نفثوكينون من أنواع ستربتوميسيس 118400264 121
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 عامل حفاز كهريب يستخدم يف تفاعل اختزال األكسجين  118400265 122

 قياس أنبويب لممر ضيق  118400285 123

مركبات مجهزة براديو بدون عداد مسافات إجراء لتتبع  118400290 124  

 طريقة إعادة تشغيل لوسيلة تحكم يف منطقة ونظام تحكم يف قطار آيل مرتبط بها 118400295 125

 كأس التشطيب والتلميع لألسنان المحضرة 118400302 126

 طريقة لتصنيع جسيمات دقيقة بحجم النانو من ثمرة الدوم 118400307 127

علوي لجهاز حفر ثقب بئرُمشغل  118400320 128  

 نظام وحدة قالب سريع اإلفالت 118400321 129

130 118400322 
عملية من أجل التحويل إىل إيثر للنافثا الخفيفة األلفينية المختلطة واالختزال المتزامن  

 لإليثانول يف المنتج

 أشارة قف رباعية االبعاد 119400432 131

مكمالت معدنية زيوت صالحة لألكل مكررة لها  119400530 132  

 جهاز دمج العطر يف الهاتف المحمول  119400733 133

 نظام وجهاز لضبط وإدارة المنتجات  119400955 134

 مولد كهربايئ ذايت المصدر 119410064 135

 تركيبات طالء أساسها ليجنين  515360591 136

 جزيئات نجمية كبيرة تتحمل الملوحة 515360850 137

وطرق خدمة حفرة بئر باستخدام االتصال يف المجال القريب أدوات وأنظمة  515360889 138  

 طرق وأجهزة لتقييم حفرة بئر  515360958 139

 آلة لطبخ الطعام تعمل على إنتاج تدفق الهواء الساخن 515360960 140

 نظام وعملية لمعالجة مخلفات الزيت الثقيل  515361171 141

ي  515361210 142  صمام كُم�

143 515361215 
سارية شبكي، ذراع شبكي يتضمن واحد على األقل من عنصر سارية شبكي من  عنصر 

 هذا النوع ورافعة تتضمن واحد على األقل من ذراع شبكي من هذا النوع

 جهاز لقطع الحجارة  515370250 144

 نظام محاذاة لقضيب توجيه للمصاعد  516370343 145

 نظام رؤية معياري تصويري تجسيمي  516370370 146
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 تحديد خصائص فاصل عمق حفرة بئر من شظايا صخرية  516370377 147

 مركبات فّعالة عالجياً وطرق استخدامها  516370384 148

 الجزء السفلي لمغرفة، ومغرفة  516370387 149

 وحدة صمام ثنايئ باعث للضوء 516370397 150

 نظام خفض ضغط  516370419 151

 وسادة لتخميد اإلرتطام 516370445 152

 ُمصهرات احتراق غاطسة وطرق الستخدامها  516370507 153

 تجهيزة لقنوات تبريد يف نظام إلكترود 516370584 154

 تجميعة حلقة ضغط ألغلفة تالمس يف نظام إلكترود 516370588 155

 تجهيزة إلحكام غلق اسطوانة منفاخ يف مانع ضغط خاص بتجميعة حلقة ضغط  516370596 156

مزودة بشقوق ألقراص صنفرة مزودة بثقوب متعددةحشوة تدعيم  516370632 157  

 تجهيزة مصعد وطريقة للتحكم يف المصاعد  516370646 158

 تركيبات قرص يتفتت فمويًا يحتوي على كورتيكوسترويد اللتهاب المريء األيزونوفيلي  516370678 159

 مركبات أيونومرات مطاط بيوتيل مملوءة 516370685 160

أسفل الحفرةفاصل غاز  516370703 161  

 استعادة وظيفة التحكم يف جلسة مكالمة مخدم  516370761 162

 طريقة وجهاز لوضع عالمة على الذخيرة لتعيينها أو تتبعها  516370763 163

 جهاز وطريقة لتوجيه أشرطة معدنية، لها أجسام احتكاك  516370793 164

 حشوة وصلة شفة معدنية  516370797 165

أجزاء معدنية طريقة لتوصيل  516370799 166  

167 516370842 
، استخدامها كعوامل  (PSMA) مثبطات مصنفة لُمستضد غشاء معين للبروتستاتا

 تصوير وكعوامل صيدالنية لعالج سرطان البروستاتا

168 516370892 
بنية وصلة أنبوبية، عضو مانع للتسرب، طريقة ادارة حالة توصيل لوصلة أنبوبية، وجهاز  

لوصلة أنبوبية ادارة حالة توصيل   

 مقبض اسطوانة غاز قابلة للنقل لها تجميعة يتم قفلها بالنقر  516371096 169

 طريقة وجهاز للعناية الشخصية المحسنة  516371116 170

 ألياف مضادة لالتساخ وطرق عملها 516371127 171
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 وسيلة مهجنة بالماء 516371347 172

173 516371348 
للوقاية من و/أو عالج الحاالت المرضيه الوظيفية لمنطقة   PAR-1 استعمال مضادات

 الحوض والِعجان 

كسيد إيثيلين  516371356 174  محاليل فضة عالية التركيز لتحضير محفز أ

175 516371380 
تركيبة متعدد ايثيلين ذات مرونة عالية ومقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة مناسبة إلنتاج 

 األنابيب

 طريقة لتوليد بيانات يف سلسلة إمداد للزيت والغاز من أجل التوافق مع نظم خارجية  516371432 176

 تركيبة بوليمر تشتمل على أسود الكربون وبوليمر حامل ألسود الكربون  516371434 177

178 516371449 
خليط مادة مضافة إلضافته إىل خليط تغطية مادة بناء ونظام تغطية مادة ُمركبة ُمتشكل  

 منه

179 516371502 
- بتيومين يمكن استخدامها لتحضير مواد رابطة من بوليمر-مخاليط أولية من بوليمر

تيومين، ومنتجات تم الحصول عليها من هذه المخاليط األوليةب   

 أنظمة وطرق لمعالجة الموائع 516371515 180

 معلق لمواد طبيعية بحجم النانو، وطريقة لتحضيره 516371597 181

 مطاط يشتمل على توليفة من مركبات مضادة للتعتق  516371600 182

 مسكريني  M4 و/أو مستقبل M1 مركبات أزا حلقية ثنائية كمحفزات لمستقبل 516371614 183

اون تحتوي على فوسفور كمواد مثبتة -2-بنزوفيوران  -فينيل  -3مشتقات   516371622 184  

مشتركة من إيثيلين طريقة لتحضير بوليمرات  516371656 185  

186 516371679 
وحدة ترشيح فائق من أجل تبادل أوساط أو مثبت أس هيدروجيني مستمر من محلول  

 بروتين

187 516371705 
ُمعالج باألسيل، عند  A22K ،DESB27 ،B29R ،DES B30 نظير إنسولين بشري من

22موضع اإليبسيلون لليسيين    

رصف ذات سطح َدوس مزركش جهاز وطريقة إلنتاج كتلة  516371718 188  

 طرق ونظام للتحقق من هوية عنصر مطبوع 516371755 189

 مفاعل عايل الضغط لتخليق الميالمين 516371778 190

 جهاز وطريقة إخماد مستمر لفيروس 516371786 191

 التحكم يف االرتباط التشابكي لعملية تصنيع بوليستيرين عالية الصدم 516371837 192

 مفاعل وعملية لتحضير البويل سيليكون الحبيبي 516371842 193

 موِسع أنفي  516371867 194
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 عملية لتحضير أيزوسيانات  516371884 195

 أنظمة وطرق لتحويل تقنيات التشفير لجهاز 516371927 196

 مركب بيريميدين  516371932 197

 جهاز تفريغ دخان ذات تدفق متغير  516371934 198

مكابح مركبةجهاز إلدارة  516371936 199  

كســـــدة أو معالجة باألمونيـا واألكســـــجين  516371945 200  تصـــميـــــم مـلف تبريد لمفاعالت أ

201 516371949 
طريقة وجهاز لتشكيل ماسورة صلب باستخدام تشكيل باستخدام كبس انحناء ثالثة 

 نقاط

 رقاقة متعددة الطبقات  516380006 202

 أجهزة فصل كهروكيمائية لتدفق مستعرض وطرق لتجميعها 516380009 203

204 516380026 
كسيد الكربون عن تيار غاز، بالتحديد عن تيار غاز مداخن،  جهاز وطريقة لفصل ثا� أ

 تشتمل على نظام تبريد مايئ 

 صياغات لثية ملدنة لتحسين قابلية الضخ 516380028 205

الوريد يمكن التخلص منها إبرة ثقب آمنة للنقل عن طريق  516380089 206  

 كساء من كربيد التيتانيوم وطريقة لعمله  516380102 207

 طرق للتحكم بتغذية ألكيل ألومينيوم إىل عملية بلمرة مالط  516380112 208

 جهاز قولبة لصب المعادن يف بيئة مفرغة عالية المستوى  516380126 209

 نظام تعليق سقفي لدعم الحمل 516380128 210

كاسيد نيتروجين  516380142 211  وحدة معالجة لوسط غسيل ملوث بأكاسيد كبريت و/ أو أ

 تركيبات وطرق لعالج أمراض الهيموجلوبين 516380143 212

213 516380145 2  ،3 ،3 ، -3 بروبين كمخفف لتحضير مطاطيات بوتيل جديدة 1-تترا فلورو  

 عملية لتحضير بوليول بوليمر 516380147 214

 مثبت لعمليات انتاج بوليول بوليمر  516380148 215

216 516380247 
طريقة وجهاز إلنتاج رمل صناعي مطحون بواسطة معالجة حرارية باستخدام رمل يف  

 صورة رمل دقيق و/أو رمل مستدير كمادة بادئة 

 غشاء بالستيكي حراري رقيق قابل للتنفس ومسامي  516380252 217

صناعية إلنتاج حمض سائل عملية ووحدة  516380253 218  
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219 516380285 
تركيبات تتضمن بنيات جسم مضاد مزدوجة تعبر عن غدي مرتبط بفيروس  

 واستخداماتها

 الحساب الكمي لتاموكسيفين ونواتج أيضه بواسطة القياس الطيفي الكتلي  516380291 220

كتساب تفريغ جزيئ مشتمل على مستشعر مجال كهريب  516380300 221 لإلقران السعوينظام ا  

 استخدام هوايئ ذو نمط متكرر يف مصفوفة تسجيل بيانات معزولة 516380313 222

 نظام لتنظيف وتعقيم مسار تدفق ماء  516380325 223

 خرز بوليمر قابل للتمدد بالماء 516380359 224

 التجهيزات المستخدمة مع الكبالت الكهربائية المدرعة 516380366 225

مدمجة لعمليات إنتاج مواد كيميائيةطريقة   516380372 226  

 عملية لتطعيم مباشر من مخمرات مركزة وجهاز مرتبط بها 516380383 227

 وحدة خلية شمسية مسقفة  516380384 228

 طريقة إلنتاج خماسي الببتيد تخليقية  516380521 229

 مجموعة حاوية بغطاء مصنوعة من مادة البالستيك 516380570 230

ونظام لحفر حفرة بئر طريقة  516380587 231  

 عملية للتحكم بعملية بلمرة إيثيلين 516380593 232

 عملية بلمرة إيثيلين لها كفاءة مبادل حرارة محسنة  516380594 233

 آلية تثبيت مع مؤشر مريئ يدل على وضع التثبيت  516380598 234

 نظام طالء سقف 516380605 235

 مغلف نموذج الفولتية الضوئية  516380628 236

 عملية ومفاعل من نوع آلة دّوارة 516380630 237

 مثبطات التكسير اإلجهادي بالسلفيد  517380667 238

 راتنج ماص للماء ووسيلة ماصة 517380669 239

 راتنج ماص للماء ووسيلة ماصة 517380691 240

 موزع عطر لمرشح هواء  517380736 241

 بطانة مثقبة 517380742 242

موصلة كهربياموائع بأساس زيت  517380754 243  
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244 517380772 
كل تحتوي على بوليمرات سيليكون منشطة بمجموعة آلفة   مستحلبات مائية لتثبيط التآ

 للماء

245 517380775 
فقط عند عدة زوايا لتحديد الخواص الصوتية القريب من الوقت  -مستشعر انعكاس 

 الفعلي لمائع أسفل الحفرة 

باستخدام نظام تغذية إيثيلين محسن عملية لبلمرة اإليثيلين  517380816 246  

أون داي فوسفيت على هيئة مواد مثبتة  -2-بنزوفيوران  -فينيل  -3مشتقات   517380827 247  

 عمليات بلمرة مالط متعددة المفاعالت بنقاء إيثيلين عايل  517380896 248

 طريقة تصنيع بوليمر مشترك من كتلة بروبيلين 517380897 249

 نظام أمان سلبي ومحطة قدرة نووية تحتوي عليه  517380899 250

 طريقة إلنتاج سيليكون متعدد البللورات 517380919 251

252 517380942 
و/أو نواتج أيض أو أمالح   صيغة إطالق متعددة النماذج للدوكسيالمين والبيريدوكسين

 منها

 جهاز وطرق لنشر أداة أسفل البئر لحفر بئر وعمليات بئر أخرى  517380964 253

 جهاز مزدوج الوسائل وطرق قابلة لالستخدام يف حفر بئر وعمليات أخرى ببئر  517380967 254

 نظام التقاط مضادات ميكروبات مع حاوية كربون  517380997 255

 عملية لتصنيع مشتقات بيريميدين سلفاميد  517381024 256

 استخدام كحوالت متفرعة ومركبات ألكوكسيالت منها كمجمعات ثانوية 517381065 257

 نظام وطرق لحماية الجدران الجانبية لخلية التحلل الكهربايئ 517381072 258

 صمام تحكم يف تدفق  517381116 259

لمنطقة جذور النباتات ونظام الري حصيرة ري لتزويد السوائل  517381181 260  

 نظام وعملية الستصالح التربة  517381227 261

 جهاز مستشعر لرصد ضغط مائع 517381228 262

 صيغ ذات تركيبة نانوية لتوصيل سيليبينين وعناصر نشطة أخرى لعالج أمراض العين  517381280 263

انتظار مزدوج تقييم تكوين باستخدام رنين مغناطيسي نووي بزمن  517381313 264  

 تقدير اإلجهاد يف الموقع من متغيرات مصدر انبعاث صويت 517381324 265

266 517381376 
عمود  -عملية إلزالة الماء يف الموضع من تفاعل أسترة مؤكِسدة باستخدام نظام مفاعل 

 تقطير مقترن 

 المزج البارامتري إلشارات صوتية 517381440 267
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كل أسفل الرواسبمستشعر  517381494 268 كهروكيميايئ لمراقبة التآ  

زيلين-عملية لتحضير بارا 517381500 269  

 تجميعات تنقية وطرق تنقية الغاز الطبيعي الغني  517381519 270

271 517381532 

خالية   مادة صقل تخليقية خالية من خافض توتر سطحي، رقاقة بها مادة صقل تخليقية

من خافض توتر سطحي، منتجات بها رقاقة تتضمن مادة صقل تخليقية خالية من  

 خافض توتر سطحي، وطرق ذات صلة 

 محاذاة سمة صورة  517381533 272

 علبة مضخة التسريب وواجهة العلبة الُمعدة للمساعدة يف إزالة العلبة  517381559 273

أَث�ر بُزَعاف  517381562 274 الَحَشرات والمركبات واألنظمة واألدوات الصيدالنية ذات الصلة عالجات الت�  

275 517381564 
طبقة وعائية لخلية ألومنيوم بهيكل منخفض وطريقة لزيادة قدرة إنتاج خط وعايئ لخلية 

 ألومنيوم

 منتجات ذات أساس من فوسفات كالسيوم  517381575 276

277 517381615 
اإليثيلين متعدد األنماط عايل الكثافة لمادة مقولبة بالحقن أو بوليمر مشترك من متعدد 

 بالضغط

278 517381617 
طريقة ووسيلة مواءمة افتراضية لعدسة الصقة، وبرنامج حاسوب لتنفيذ طريقة المواءمة  

 االفتراضية للعدسة الالصقة 

 ملبوسات ومنتجات أداء يشابه الحرير وطريقة لتحضيرها  517381633 279

كتيفين 517381634 280  واستخداماتها لعالج فقر الدم  ACTRII -مضادات أ

 طريقة لفصل جسيمات صلبة من مسطح مايئ  517381635 281

اة  517381636 282  كابل كهربايئ متعدد الطبقات من ضمنها طبقة حماية ُمر�غ�

 وسيلة إغالق قاطع دائرة 517381637 283

نقل الوقود تحسينات يف مهايئات 517381638 284  

285 517381639 
محاليل مضادة لاللتهاب وموسعة للحدقة تستخدم للحقن داخل العين لمنع التهابها بعد  

 الجراحة 

 تحديد موقع حفر بئر متعددة  517381641 286

 وصلة وحلقة لحمايتها 517381643 287

هيدروكربو� إدراج مباشر للغاز الطبيعي يف أنواع وقود سائل  517381644 288  

 طريقة ونظام لتوقع العمر التشغيلي المفيد المتبقي لمرشح هوايئ  517381646 289

 استخالص هيدروكربون باستخدام ماء ومستحلبات ثا� أكسيد كربون مركبة 517381647 290
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 تركيبة بوىل إيثيلين مناسبة لتطبيقات األنبوب  517381648 291

واستخداماتها  5مثل رقم   fc مستقبالت مولد ضد خيمرية تستهدف مستقبل 517381661 292  

 وطرق استخدامها  B أجسام مضادة تستهدف مولد ضد نضج لخاليا 517381663 293

 وطرق استخدامها  G أجسام مضادة تستهدف مستقبل مقترن ببروتين 517381664 294

تستهدف مستقبل مقترن ببروتين مستقبالت مولد ضد خيمري 517381665 295  G  واستخداماتها 

 B مستقبالت مولد ضد خيمري تستهدف مولد ضد نضج الخاليا 517381666 296

 وسيلة للتحكم يف التدفق الداخل 517381668 297

كل 517381670 298  تثبيط تآ

 علبة مضخة تسريب بها سدادة داخل األنابيب تحو�ل باألصابع 517381672 299

300 517381674 
تركيبات بتأثير مثبط لليورياز محسن تشتمل على حمض (ثيو) فوسفوريك تراي أميد  

 ومركبات أخرى مثل أمينات وعوامل ملونة 

 وطرق استخدامها PD-1 أجسام مضادة ضد 517381676 301

أون واستخدامها الطبي -2- بيريميدين مركبات داي هيدرو 517381678 302  

 صمام ال رجوعي لمنع الطرق الثقيل والطرق المايئ  517381682 303

 معالجة هيدروليكية بالصدم للتصنيع بالطبقات المضافة  517381687 304

 تحديد مقدار شدة عيب يف األنابيب 517381688 305

 تشغيل محول صويت ذو مصفوفة طورية متعددة الحزم لتطبيقات أسفل بئر  517381690 306

 جهاز تالمس به مالمس استاتيكي دوار ولقاطع دائرة، وقاطع دائرة 517381694 307

 جهاز تالمس به مالمس استاتيكي دوار ولقاطع دائرة، وقاطع دائرة 517381695 308

لة وراثًيا، وعمليات تحضيرها، واستخداماتهافينيل بيروفات  517381696 309 ديكاربوكسيالز معد�  

 جهاز بلمرة أوليفين وعملية بلمرة أوليفين 517381698 310

 أنبوب مرن ووسيلة إقران له 517381699 311

 طالء شبكي منتفخ  517381700 312

 واستخداماتها C10orf54 - أجسام مضادة لمضادات 517381703 313

314 517381704 
 T بويل يورثانات لدنة بالحرارة جديدة، استخدام هذه المادة لتحضير إطارات على شكل

 مصنوعة من هذه المادة T ألنظمة داخل الرحم وإطارات على شكل

 لعالج السرطان CLAUDIN 18.2 عالج يتضمن أجسام مضادة ضد 517381707 315
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 تركيبات وطرق للعالج المناعي  517381708 316

317 517381713 
تركيبة أطالق معدلة من األورليستات واألكارابوز لعالج السمنة واضطرابات التمثيل  

 الغذايئ ذات الصلة 

 ُمنظم وطريقة الستخدامه يف ثقب السبر  517381714 318

 تركيب طبقى مع مخمل ( كابت فاعلية ) النحاس  517381715 319

320 517381716 
عملية بلمرة جذرية مرتفعة الضغط لبوليمر مساعد من اإلثيلين مع مونومير مساعد  

 يحتوى مجموعات سيالن

 صيغ سنيتينيب وطرق الستخدامها يف عالج اضطرابات العين  517381718 321

 تركيبة وسط لتحضير سم البتيلينيوم 517381722 322

 وحدة كهروضوئية وجهاز تنظيفها اآليل  517381728 323

 نظام، طريقة ومنتج برنامج كومبيوتر لتلقي الرسائل االلكترونية 517381730 324

325 517381732 
عملية لتحضير قالب بوليمر مشترك يشتمل على قالب بويل أوليفين أول وقالب بوليمر  

 ثا� باإلضافة إىل المنتجات الناتجة منها 

326 517381734 
بويل أوليفين أول وقالب بوليمر  عملية لتحضير قالب بوليمر مشترك يشتمل على قالب 

 ثا� والمنتجات الناتجة منها 

 تحتوي على هيدروكسي  FXR (NR1H4) مركبات تعديل 517381735 327

 طريقة وجهاز الختزال مركبات أروماتية دائرية عديدة ثقيلة يف وحدات تكسير هيدروجيني  517381740 328

 عملية وجهاز الختزال مركبات أروماتية دائرية عديدة ثقيلة يف وحدات تكسير هيدروجيني  517381741 329

 عملية وجهاز الختزال مركبات أروماتية دائرية عديدة ثقيلة يف وحدات تكسير هيدروجيني  517381742 330

 إنسولين متزامن  / (TPN) نظام حقن مع حقن تغذية كاملة 517381744 331

 محفزات المعالجة باألمونيا واألكسجين ألكسيد فلزي محسنة  517381745 332

 نظام وطريقة لمراقبة قضبان  517381746 333

كل يف تطبيقات التصدع 517381747 334  نظام وطريقة لتقليل التآ

335 517381748 
بوحدة طاقة شمسية مركزة ووحدة طاقة شمسية   نظام لتدوير تجميعة من العواكس

 مركزة تشتمل على هذا النظام 

336 517381749 
4-بيوتيل أمينو)-(تيرت-2صيغ من   -((1R  ،3 R  ،4 R)-3- ميثيل سيكلو -4- هيدروكسي

-(هكسيل أمينو  كربوكساميد-5-بيريميدين  

337 517381750 
للسماح بحقن مائع على امتداد نظام للكشف عن منافذ على امتداد حفرة بئر بالتتابع 

 حفرة البئر المذكورة 

 TRK الصيغ الصيدالنية لمثبطات كيناز ذات صلة بتروبوميوزين 517381751 338
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 مركب لمادة حشوة معجونية، حشوة معجونية، وطريقة إلنتاج مادة الحشوة المعجونية  517381760 339

 صيغ قابلة للحقن من باراسيتامول 517381764 340

341 517381765 
محطة طرف صفحة عديمة الخادم لبروتوكول انترنت وأنظمة وطرق لنشر العديد من  

 محطات طرف صفحة عديمة الخادم

 طريقة لتصنيع لوح أرضيات رقيق 517381766 342

فورميك من خالل فورمات كحول بويل هيدريك توليد حمض بيروكسي 517381769 343  

 جهاز، نظام، طريقة ومنتج برنامج كومبيوتر لمعالجة طلبات معالجة إلكترونية 517381770 344

 سطح بيني، نظام، طريقة ومنتج برنامج كومبيوتر للتحكم يف نقل الرسائل اإللكترونية  517381771 345

برنامج كومبيوتر للتحكم يف نقل الرسائل االلكترونية سطح بيني، طريقة ومنتج  517381772 346  

 جهاز، أنظمة، وطرق لتحديد مصدر صويت 517381773 347

348 517381776 
قياس معدل تدفق عرضي بين خزا� بين طبقات خزان متجاورة من خالل اختبارات  

 ضغط وقتية 

كم الضغط الحلقي   تجميعة 517381786 349 مكبس لتقليل ترا  

 طرق وتركيبات لعالج أمراض المخ 517381788 350

 مبادل حراري مزّود بأكمام مرنة  517381790 351

 مبادل حراري مزّود بأكمام مرنة  517381791 352

 تركيبة تجميلية واقية من الشمس 517381795 353

قابلة للرش تركيبة تجميلية حاجبة لألشعة الشمسية  517381796 354  

 نظام وعملية لزيادة سعة تحويل الزيوت الثقيلة  517381798 355

 أنظمة، أجهزة، وطرق لربط تجميعات مصفاة  517381800 356

 بويل إيثيلين لألنابيب 517381801 357

 تركيبة بويل بروبيلين ليفية زجاجية طويلة مؤخرة للهب  517381802 358

359 517381803 
معد� صلب غني بأكسيد معد� قلوي أرضي مع مواد  مادة ربط بناء على مركب 

 منشطة تحتوي على فوسفات 

 عملية لتحضير بويل أوليفين متفرع  517381805 360

 عملية لتحضير بويل أوليفين به واحد أو عدد من تفريعات بمجموعة وظيفية طرفية  517381806 361

ونظائر ذات صلة  عملية إلعداد سينكريفيروك 517381809 362  
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 نظام تجميع لمنشآت صناعية تركيبية  517381810 363

 مادة رابطة حمضية/قاعدية تشتمل على مركبات أسمنت أساسها فوسفات  517381813 364

 التعديل المناعي  517381819 365

 تركيبة دوائية لعالج سرطان، تحتوي على ملح الكتات فلزي  517381820 366

حبيبي منتج ُمثِبت  517381823 367  

 CFTR مركبات، وتركيبات، وطرق لزيادة نشاط 517381828 368

 المعاكس  SMAD7 طرق استخدام قليالت النيوكليوتيد 517381829 369

 أداة أسفل بئر بها قضبان قابلة للضبط وقابلة للتحلل  517381832 370

الهيدروكربونات أنظمة وطرق للتحكم يف الحفر االتجاهي آلبار  517381833 371  

 جهاز وطريقة لتتبع الطاقة الشمسية المركزة  517381838 372

نوعية لليوبيكويتين 7مركبات بيرولو وبيرازولو بيريميدين كمثبطات بروتياز  517381839 373  

 محول له بنية خفض ضوضاء  517381842 374

 جهاز إلكترود لتجهيزة مفاتيح معزولة بغاز  517381843 375

 طريقة ونظام لمعالجة ماء وموائع منتجة باستخدام ثا� أكسيد كلور إلعادة االستخدام 517381846 376

 صمام سدادي للخدمة الشاقة  517381853 377

 توصيف النفط الخام وجزيئاته من خالل تحليل المطيافية الفلورية 517381854 378

التحليل بالقياس الوز� الحراريتمييز النفط الخام وأجزائه بواسطة  517381856 379  

 طريقة للتقييم النسبي لتيارات الن�فثا 517381857 380

381 517381858 
تحديد خصائص نفط خام باستخدام قياسات طيفية يف النطاق القريب لألشعة تحت  

 الحمراء

البنفسجية تحديد خصائص النفط الخام بواسطة قياس طيفي مريئ باألشعة فوق  517381859 382  

383 517381861 
جزء قابل للتبلر يحتوي على  -طريقة لتحضير بروتين اندماج مستقبل عامل نخر ورمي

 محتوى مستهدف من الشوائب

384 517381864 
وسيط مرشح، عملية إلنتاج وسيط مرشح، جهاز ترشيح، طريقة لتشغيل جهاز ترشيح،  

 ونظام ترشيح 

بغشاءمكون توربين غازي مبرد  517381867 385  

 تركيبات مثبطة لهيدرات الغاز منخفضة الجرعة  517381869 386
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387 517381870 
طريقة وتركيب نقل حاوية لوضع الحاويات داخل وإزالة الحاويات من مناطق تخزين  

 .حاويات

 نظام مناولة أنابيب  517381876 388

 تصديع متعدد المناطق مع وصول كامل إىل حفرة البئر  517381880 389

390 517381882 
شاملة وطريقة لتعيين مرضى لديهم سرطان مؤهلين   FGFR استخدام مثبطات

 شامل FGFR للمعالجة مع مثبط

 وسائل وطرق للتصوير الصويت أسفل البئر  517381883 391

 مبيت إللكترونيات وسيلة مركزة  517381885 392

 أجهزة موازنة لخطوط تحت سطح الماء 517381890 393

394 517381891 
عالج عامل نووي ُمعزز لسلسلة ضوء كابا يف خليةطرق   B النشطة (NF-kB)   خلل

 تنظيم لدى مضيف يف حاجة إليه باستخدام تركيبات غشاء قشر البيض 

 تكييف هواء وجمع الماء  517381893 395

 قياس التدفق العرضي عبر التسربات يف آبار موازنة 517381895 396

محسن خايل من النفايات السائلة لماء البحر طريقة وجهاز لتقطير   517381896 397  

 وسيلة تنشيط أسفل البئر للعديد من أدوات أسفل البئر  517381897 398

 صيغة إنسولين سريعة المفعول تتضمن مركب أنيو� به استبدال  517381899 399

 مصراع باب مزّود بلوح وطقم لوحي لمصراع باب من هذا القبيل 517381902 400

 مقبض خروج به ذراع مساعدة بسيط  517381903 401

3مشتقات هيدروكسي ألكيل ببرازين كمنظمات مستقبل سي إكس سي آر  517381905 402  

3مشتقات هيدروكسي ألكيل ببرازين كمنظمات مستقبل سي إكس سي آر  517381905 403  

التكوين الجويفتركيبات بوليمر مرتبط تشابكًيا لالستخدام يف عمليات  517381906 404  

 استخدام الواقع المعزز لتجميع المعلومات، معالجتها وتبادلها 517381908 405

 جهاز ونظام وطريقة للحفاظ على دقة مستشعر  517381909 406

 لعالج االلتهاب الكبدي  PRE " عناصر تنظيمية معدلة بعد االنتساخ 517381912 407

والطرق الخاصة بها معدات وأجهزة جوفية غاطسة   517381914 408  

 أداة داخل البئر مع جلبة قابلة للتمدد  517381916 409

410 517381917 
حفاز أساسه الذهب يستخدم لالسترة التأكسدية لأللدهيدات للحصول على استرات  

 .الكربوكسيليك
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411 517381925 
تبليغ  طريقة لخدمة التبليغ عن الكوارث ال تحتاج إىل جمع معلومات عن الموقع، وخادم 

 عن الكوارث ونظام تطبيقات خاص به

 لقاحات متالزمة الشرق األوسط التنفسية  517381927 412

413 517381930 
نظام شمسي يشتمل على تجميعات فرعية للتكثيف ذايت االستدامة، وتجميع المياه، 

 وعمليات التنظيف 

الحفر لتحسين تحديد خصائص حفرة بئر بالرنين النووي المغناطيسي  تحليل مقتطعات 517381933 414  

 تقييم األسمنت باستخدام التصوير المقطعي باألشعة السينية  517381937 415

 عملية لنزع ماء مركبات مؤكسجة 517381940 416

 أنبوب تدفق ووصلة حقن تائية لنظام تكسير  517381941 417

موصلة لها إشابة مهيأة طرق لتكوين رقاقة شبه  517381945 418  

طة بالتدفق لفتحة مغل�فة  517381946 419  تجميعة صمام ملء ُمنش�

 كبسوالت تحتوي على مادة حشو دعمي دقيقة ومادة إلنتاج أحداث زلزالية دقيقة  517381954 420

 جهاز وطريقة لحفر ثقب حفر إتجاهي يف األرض  517381959 421

 عملية لتصنيع أمونيا 517381964 422

423 517381965 
كل الموضعي المحتمل لمثبطات هيدرات   استخدام حمض هيدروكسي للحد من التآ

 ذات جرعة منخفضة 

 أنظمة دعم مركبة وطرق تصنيعها 517381966 424

 تربين رياح  517381967 425

 عملية لتحضير لوح أسمنت من األلياف 517381969 426

كثر من  517381972 427 النباتات بنية على شكل طبق لزراعة واحد أو أ  

 طريقة وجهاز اللتقاط حدث ضبط جرعة  517381973 428

فل  517381975 429  نظام وطريقة لتحديد ظروف قاع البئر أثناء عمليات التدفق العكسي لخزان الط�

 لتوزيعات حجم مسام المجاز الضيق NMR طرق وأنظمة تستخدم تنبؤ أساسه 517381977 430

ثيرتين أجسام مضادة لترانس 517381981 431  

كل  517381984 432  مواد مقاومة للحريق يتم تطبيقها يف صورة رش مقاوم للتآ

433 517381986 
خط إنزالق مصنوع من األلياف الضوئية جيد التوصيل الكهريب إلجراء عمليات األنبوب  

 الملتف

434 517381987 
بمستشعرات  طريقة لتحديد خواص تكوين عن طريق عكس بيانات تسجيل فتحة بئر 

 متعددة
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435 517381988 
عملية احتراق بالتدوير الكيميايئ باستخدام مناطق تفاعل متعددة للوقود والتغذية 

 بالجسيمات المؤكَسدة عن طريق الجاذبية األرضية 

 عمليات إلنتاج حمض األسيتيك  517381989 436

 عمليات إلنتاج حمض األسيتيك  517381990 437

 أجسام مضادة لترانس ثيرتين 517381991 438

 تتبع سدادة باستخدام إرسال إشارات بنبض كهربايئ إجهادي  517381995 439

 تركيبة لتضميد الجرح  517381996 440

 تركيبة لتضميد الجرح  517381997 441

 تركيبة لتضميد الجرح  517381998 442

 تصوير تدفق ملون فوق صويت لتطبيقات حفر  517381999 443

 أجسام مضادة لترانس ثيرتين 517382002 444

 سدادة أسفل بئر متعددة الوظائف 517382005 445

 كاشطة خط أنابيب مع عناصر منع تسرب قابلة للطي متوازنة هيدروليكياً  517382006 446

 تركيب صيديل لعالج أمراض الجهاز الهضمي 517382016 447

السمعية تركيبة للتطبيق الموضعي يف القناة  517382017 448  

449 517382018 
توليفة من ريتينويد ودايول واستر حمض دهني يحتوي على العديد من مناطق عدم  

 التشبع

 وسائل لعزل حفرة بئر وطرق الستخدامها  517382019 450

 سائل تلوين تعليق وملون التركيب السمي  517382020 451

وبدائرة وسط نقل حرارة ثانيةمحطة طاقة شمسية بدائرة وسط نقل حرارة أوىل  517382023 452  

 تجميعات تحكم يف التدفق أسفل البئر وطرق الستخدامها  517382026 453

454 517382027 
] هيدروكساميك تعمل كمثبطات0، 5، 4ثنائية الحلقة [ -أميدو-4- ألكيل-3أحماض   

HDAC 

ن لميل حفرة البئر من قياسات عزم انثناء أداة  517382031 455  تقدير محس�

 مواد لزوجة بوليمرية لالستخدام يف موائع حفر أساسها الماء 517382033 456

 جويف لالستخدام يف تتبع سدادة  (GPS) نظام تحديد مواقع عالمي 517382034 457

 ماكينة حالقة مزدوجة الجانبين  517382036 458
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 تركيبة علف حيوا� وطريقة تصنيعه  517382037 459

المناطق مع وصول كامل إىل حفرة البئر تصديع متعدد  517382038 460  

 تركيبة علف حيوا� وطريقة عملها 517382039 461

 عملية للتحكم يف تركيز هيدروجين يوديد يف تيار متخلف  517382040 462

 أداة أسفل البئر دّوارة  517382044 463

عضوية متفرعة تستخدم كموائع ناقلة للحرارة  سيلوكسانات 517382054 464  

 مسمار حشو ملولب  517382055 465

 نظام توليد أسود الكربون  517382058 466

 رأس توزيع معياري لجسم مبيت غشاء  517382060 467

 تركيبات صيدالنية لعالج مجّمع  517382061 468

 عبوة علكة  517382062 469

نافثالين بها استبدال واستخدامها وبويل آزا  -مشتقات مونو  517382063 470  

 جهاز وعملية إلعادة تجديد محطة قدرة ترددية مجمعة  517382064 471

472 517382066 
تركيبات وطرق لتحسين إنتاج هيدروكسيد األلومينيوم يف عملية إنتاج هيدروكسيد  

 األلومينيوم

473 517382067 
مغناطيسية غير متسقة  مستشعر رنين مغناطيسي نووي بأسفل البئر باستخدام مادة  

 االتجاهات 

474 517382070 
طريقة إزالة مادة ُمعلقة باستخدام غشاء حيوي وجهاز إلزالة مادة ُمعلقة باستخدام غشاء 

 حيوي

 تحسينات تتعلق ببوابات الرسائل 517382071 475

 آلية نشر للتطبيع السلبي لمسبار نسبة إىل سطح ما  517382073 476

اليوريا الحبيبية باستخدام إضافات مثبت النيتروجين مخّصب  517382076 477  

كريليك 517382081 478  عملية تقطير إلنتاج حمض أ

 طرق متكاملة للتخليق الكيميايئ 517382082 479

كريليك  517382083 480  عملية إلنتاج حمض أ

 طرق متكاملة للتخليق الكيميايئ 517382084 481

كريليكأنظمة وعمليات إلنتاج حمض  517382085 482 بويل أ  
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 أنظمة وعمليات إلنتاج بوليمر 517382086 483

 طرق لتعديل انسيابية البوليمرات  517382087 484

 محطة إنتاج كيميايئ مرن  517382088 485

 عمليات إدخال كربونيل مستمرة 517382089 486

أدريناليني 2ونشاط مساعد لمستقبل بيتا المركبات التي بها مضاد لمستقبل مسكريني 517382091 487  

 موضعة مادة حشو دعمي غير متجانسة  517382092 488

 منتج مطلي  517382093 489

 سينيكريفيروك لعالج التليف 517382094 490

مة لدنة حراريًا من أيونومر مطاط بيوتيل وطرق إلنتاجها 517382095 491  بوليمرات مشتركة ُمطع�

 منتجات نترات امونيوم و طريقة إلنتاجها  517382096 492

 عملية لتجديد محفز من زيوليت تيتانيوم لمعالجة بروبيلين بإيبوكسيد  517382097 493

 نشر مانعة تدفق بتواشج 517382098 494

 وسائل لعزل حفرة بئر وطرق الستخدامها  517382099 495

والكابالتقضبان نشر قابلة للقص متعددة الممرات  517382100 496  

 كُم أمامي إحصايئ ال يتأثر بالضغط 517382102 497

 كم أمامي موقوت  517382103 498

ة  517382104 499  طريقة نشر لشبكة أنابيب ُملتف�

 بكرة مشغلة آليا بقدرة دفع كابل 517382107 500

 جهاز تثبيت بالقمط وطريقة لتثبيت وحدة شمسية  517382108 501

حفرة سفلية   تجميعة 517382110 502  

 نشر صمامات يمكنها العمل تحت الضغط  517382111 503

 بنية مجهرية باستخدام هالم مايئ لحمض هيالورونيك مرتبط تشابكيا وطرق لتحضيرها  517382113 504

 أمينات معدلة مفيدة كمثبطات للقشور يف عملية إنتاج رطب لحمض فوسفوريك 517382116 505

506 517382119 
كسيد الحديد من مادة مدمجة للحديد وصخور نظام وعملية  لالستخالص الجاف لدقائق أ

 شبه مدمجة 

 تجميع وحدات منصة  517382120 507
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 طريقة ونظام لتحديد جزء من معلومات تتعلق بمستوى الراحة لمركبة سكة حديد  517382122 508

 تحسين أداء سير العمل باستخدام الحوسبة المعرفية  517382127 509

510 517382129 
عضو ساكن بمنطقة تدفق متغيرة متحكم فيه بالمشغل لتجزئة التدفق يف أدوات أسفل  

 البئر

511 517382130 
وسيلة لمراقبة جودة المياه، وسيلة لمعالجة المياه، نظام لمعالجة المياه، طريقة لمراقبة  

 جودة المياه، وبرنامج لذلك 

512 517382132 
الكهروكيميائية المعززة للرواسب الكربونية يف هيدروكربون سائل ُمزود بخاليا  األكسدة 

 وقود األكسيد الصلب 

 طريقة غير غزوية لقياس متغير فسيولوجي عن طريق جهاز قياس طيفي متحد البؤرة 517382133 513

 سدادات مفتتة لتأخير اإلنتاج عبر وسائل التحكم يف التدفق الداخلي  517382135 514

كسيد البروبيلين 517382136 515  عملية لتصنيع ا

 طريقة إعادة التوليد لجهاز ترشيح، جهاز ترشيح وجهاز لمعالجة المياه 517382137 516

 نظام لتكوين تركيبات لدائنية لدهنها على معدن  517382138 517

 طريقة إزالة مادة ُمعلقة وجهاز إلزالة مادة ُمعلقة  517382139 518

لعزل حفرة بئر وطرق الستخدامها وسائل  517382140 519  

 عملية لفصل هيدروكربونات من بوليمير 517382143 520

 وصلة ملولبة للمواسير، مثل مواسير النفط والغاز 517382145 521

 مراقبة التدفق الكتلي وقياس الغازات  517382146 522

الماء العميقة نظام مستحلب يستخدم النيتروجين والحرارة لمعالجة انسداد  517382149 523  

 عملية ضوئية ديناميكية ُمحسنة ومنتج يتم الحصول عليه منها 517382150 524

 عمليات إنجاز آبار متكاملة  517382152 525

 أداة ضاربة أسفل البئر 517382153 526

 عملية متكاملة إلنتاج اليوريا المثبتة بالفورمالدهيد  517382154 527

الفورمالدهيد عملية إلنتاج  517382155 528  

 مزيج بوليمر منشط إلطار 517382158 529

أمينو سيالن عديدة كعوامل تفرع لبوليمرات لدائنية مرنة منشطة  ينيلڤمركبات  517382159 530  

خلط ُيدار بمائع بحفرة بئر الستخدامات النفط والغاز  نظام 517382160 531  
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سالمة صمام توزيع رباعي االتجاهات  رصد 517382161 532  

وتركيبات لمعالجة مرض بصري ورايث طرق 517382162 533  

تركيبات، ومجموعات لمعالجة سرطان  طرق،  517382163 534  

ذبذبة أنبوب حفر ووحدة تحكم يف العزم للحفز المنزلق  نظام 517382167 535  

536 517382168 
مناعية وأجسام مضادة لفيروس الكورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط   مولدات

 التنفسية، واستخداماتها 

األغذية مرتفعة الملح  تنقية 517382169 537  

لمعالجة بيض سائل أبيض  عملية 517382173 538  

مركبة تحتوي على هيدروكسيد ألومنيوم وطريقة إلنتاجها صبغات 517382178 539  

تيوبيواليسين ديساسيتوكسي 517382182 540  H  ونظائره 

ونظم لزيادة ضغط موائع خليطة  طرق 517382184 541  

توجيه ميدانية قابلة لالنتشار لروبوت متحرك  محطة 517382186 542  

لتنقية حمض مونو كلورو أسيتيك عملية 517382188 543  

كل  جهاز 517382189 544 وطريقة لكشف التآ  

مبيدة لآلفات من مركب عضوي غير متطاير  صياغات 517382192 545  

تحكم يف مسمار أنبويب نظام 517382193 546  

ضبط ضغط رباط وسيلة 517382195 547  

إنشاء هيكلي مؤقت معيارية كتلة 517382197 548  

معالجة هواء  نظام 517382200 549  

اعطاء جافة مقاسة متغيرة بها خرطوشة  وسيلة 517382202 550  

551 517382203 
للتحكم العالجي يف متالزمة األمعاء المتهيجة التي يسودها اإلسهال باستخدام عملية  

BACILLUS COAGULANS SBC37-01, MTCC 5856 

أداة نظام ببئر تنشيط 517382204 552  

553 517382206 
نهائية غير آلفة للماء تتضمن عامل احتجاز زمن تدفق ممتد ومنتجات بناء   تركيبات

 مصنوعة منها

تزليق للفم  معقد 517382207 554  

طباعة متغيرة باستخدام ألواح ثانوية مرنة وأحبار تخصصية عملية 517382208 555  
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صياغة تركيبة مثبط بيتا تيسوفنسين،  517382209 556  

وطريقة لمواجهة حادث متعلق بهجوم إلكترو� على نظام تحكم صناعي  نظام 517382210 557  

558 517382212 
ن ضد األشعة فوق البنفسجية واستخدامها  مادة الصقة مصهورة بالحرارة بثبات محس�

 إلنتاج لوح بوليمري متعدد الطبقات 

دمج التعديل المناعي واستخداماتها بروتينات 517382216 559  

از وطريقة تسريب لها خصائص تسريب متقدمة جه نظام،  517382221 560  

خصائص حاجز طيني  تحديد 517382223 561  

تحديد كمية مستويات إنسولين بواسطة قياس الطيف الكتلي طرق 517382226 562  

 واستخداماته  ETV2 جين 517382227 563

المثبتة للتكسير الهيدروليكي األعمدة 517382228 564  

على شكل ثوب لرصد متغير فسيولوجي للمستخدم  جهاز 517382231 565  

هندسية لمعالجة مناطق الفقد الشديد باستخدام نظام أسمنت مسيل بالرج طريقة 517382232 566  

لتوصيل الدواء إيل تجويف األنف للمريض البشري  جهاز 517382233 567  

568 517382236 
2بيورين مستبدلة بـ  نيوكليدات - N6  بيتامعدل مستبدل بــــ -D-2´- - ألفا-´2-ديوكسي

بيتا-´2-لوروف -C لمعالجة HCV 

مالط أسمنتي، طرق تصنيعها، وطرق استخدامها  تركيبات 517382237 569  

المخاطر لعمليات الحفر وإنجاز البئر تقييم 517382238 570  

وتركيز نكهات الطعام استخالص 517382239 571  

العمق المنفوخ بالصهر وطريقة صنعه  مرشح 517382241 572  

573 517382243 
تثبيت عناصر تغطية تستخدم يف الهياكل األرضية المثبتة، وقالب تشكيل وإجراء  عضو 

 لتصنيع عناصر التغطية 

574 517382246 SCADA  ديناميكية 

وطريقة إصدار إشارات تحويل المرور نظام 517382247 575  

بيريدو-ديامينو -4،6  مركبات 517382248 576  [3 ،2-D] بيريميدين تعدل مستقبل بروتين ناقل غشايئ 

واستخداماتها لتعديل الهيموجلوبين مركبات 517382251 577  

واستخداماتها لتعديل الهيموجلوبين مركبات 517382252 578  

واستخداماتها لتعديل الهيموجلوبين مركبات 517382253 579  
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بناء بقوس نظام 517382254 580 -z 

581 517382262 
مانعة للرطوبة لتشكيل سداد لمخزن طاقة كامنة، وطريقة لتركيب سداد من   طبقة

 طبقات مانعة للرطوبة لمخزن طاقة كامنة 

لفصل أو للمساعدة يف فصل أنبوب أداة 517382269 582  

كثر أمانا وفعالية عامل 517382270 583 عالج عدوى تنفسية أ  

النافثة للحبر على منتجات األسمنت الليفي  الطباعة 517382271 584  

التدفق من الثقوب يف حفرة بئر تسجيل 517382272 585  

المعدنية الخالية من الحلقات  العبوات 517382273 586  

تشييد الرصيف الخرسا� لتغذية المياة الجوفية الطبيعية طريقة 517382276 587  

إلزالة مركبات الكبريت من غاز عن طريق الهدرجة وخطوات أكسدة مباشرة  عملية 517382277 588  

متنقلة لبيئة مياه  روبوتات 517382279 589  

نيوترونات بالتأين الحقلي  مولد 517382281 590  

وأطقم تضخيم طرق 517382283 591  PCR  للكشف عن البكتيريا المختزلة للكبريتات وتحديدها كمًيا 

 صمام  517382285 592

نابض  حامل 517382286 593  

وأنظمة اختبار عنصر ضويئ باستخدام مرشح انتقايئ بزاوية عريضة النطاق  طرق 517382288 594  

595 517382293 
كروم مع مركب ترابطي يحتوي على حلقة فسفور ومحفز منه لتحويل أولفين إىل   معقد

 أوليجومر

المؤكسد لطرق وأنظمة الميثان االقتران 517382296 596  

597 517382297 
أنظمة، وطرق إلزالة قشور سلفيد الحديد من مكونات حقل نفط باستخدام  تركيبات، 

كريالت الميثيل   أ

طرق، وأنظمة لقياس خاصية تكوين جهاز،  517382300 598  

وجهاز للكشف عن مادة طريقة 517382302 599  

600 517382303 
الستخالص حمض الهيدروكلوريك من تيار غاز يحتوي على حمض   طريقة

 الهيدروكلوريك 

به جزء سفلي بنفاذية منخفضة وجزء علوي بنفاذية أعلى صدع 517382304 601  

حفر اتجاهي بتجويف مبيت متحاذي  جهاز 517382307 602  

أدراج لعرض، وتخزين، ونقل الزجاجات  نظام 517382311 603  
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604 517382312 
بدائية يف غذاء فعال حيويًا للحيوان، وطريقة لعمل التركيبة وطرق تستخدم   بكتريا

 التركيبة

مولد دوار بجدران متساوية لتطبيقات حفرة البئر مضخة 517382313 605  

أميلين  نظائر 517382314 606  

607 517382317 
لتقييد طائر حي واحد على األقل لتسجيل األطياف األهتزازية المميزة ولتحديد نوع  جهاز

 الجنس 

مضادة لـ أجسام 517382318 608  MUC16  واستخداماتها 

غاز صناعي وهيدروكربو� تسييل 517382320 609  

بالحرارة للرمال والدقائق يف العمليات الجوفية تغليف متصلدة تركيبات 517382322 610  

ينيل ڤمركبات هيدروكسيل أمين ثابتة آلفة للشحوم لتثبيط بلمرة مونومرات   استخدام 517382323 611  

612 517382325 
ذات فلطية مرتفعة إىل منخفضة وطرق إقران ألنظمة مضخة كهربائية مغمورة   قارنات

 مزودة بمستشعر 

نووي، وبالتحديد مفاعل نووي مدمج مبرد بفلز سائل  مفاعل 517382328 613  

614 517382331 
منجنيز يف صورة محفزات فلزية كتلية  -منجنيز وسبينيل نيكل-أولفين نيكل استخدام

كسيد الكربون  إلعادة تشكيل الميثان بثا� أ

عينة جوفية من جدار جانبي مستعرض  أخذ 517382332 615  

من األحماض الكربوكسيلية لعالج مرضى الفشل الكلوي  مزيج 517382333 616  

حفر اتجاهي ذايت الضبط وطرق لحفر آبار اتجاهية  جهاز 517382339 617  

معالجة مياه  وسيلة 517382340 618  

معالجة مياه وطريقة لتشغيل وسيلة معالجة مياه  وسيلة 517382341 619  

وطريقة لتثبيت لوحة زجاجية نظام 517382345 620  

7ألومنيوم  سبائك 517382346 621 XXX  عالية القوة وطرق تصنيعها 

كمال ذكية أساسها التغليف  تجميعة 517382347 622 إ  

لتقييم ارتباط األسمنت  طرق 517382350 623  

ربط الصق لمنتج فغر  عضو  517382352 624  

خبث سيليكات كالسيوم قابلة للكربنة ذات بنية دقيقة وطرق إلنتاجها مركبات 517382353 625  

زراعة نبات جهاز 517382354 626  

مركبة وعناصر ربط من كربنة سيليكات كالسيوم وطرق لتنفيذها  مواد 517382355 627  
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لمنتج بطاطس للقلي النهايئ، ومنتج بطاطس مزود معه وطريقة لهذا  غالف 517382357 628  

التوزيع للحاويات أنظمة 517382358 629  

تحكم خاصة بمحرك  وحدة 517382359 630  

وخط معالجة ومنتج بطاطس للقلي النهايئ طريقة 517382360 631  

مزيلة للشعر  تركيبات 517382361 632  

لمعالجة الشعر والبشره طرق 517382362 633  

َصْدع متراص للنمو يف اتجاه االرتفاع قْولبة 517382363 634  

مزيلة للشعر  تركيبات 517382364 635  

مضادة لمضاد أجسام 517390001 636  CEACAM6  و استخداماتها 

كامل لليوريا لسائل عادم الديزل ونترات األمونيوم واليوريا  إنتاج 517390004 637  

لهدرجة هيدروكربونات أروماتية، وطريقة معالجة بالهدرجة واستخداماتها فيها حفاز 517390005 638  

مدمجة لنزع الهيدروجين من عملية 517390006 639  C3-C4 هيدروكربون 

تصديع وطرق لمعالجة تكوينات الهيدروكربون  موائع 517390007 640  

صور ذاتية  جهاز 517390008 641  

متحكم به للمواد المرنة واستخدامها يف تطبيقات حقل النفط  تحلل 517390009 642  

لتقييم مستوى تهديد لكيان على وجه الخصوص يف حالة هجوم عنيف  طريقة 517390011 643  

لتحديد أفعال تكتيكية  طريقة 517390012 644  

لوضع مواد كاشفة كيميائية على أنابيب أسفل حفرة البئر وغرابيل للبئر وما أشبه جهاز 517390014 645  

لعد أجسام يف مساحة مكانية محددة مسبقاً  طريقة 517390016 646  

طهي بالضغط ذي مسامير وطريقة تصنيع مناظرة قدر 517390017 647  

648 517390018 
جهاز معالجة خاص بوحدة معالجة وكذلك   للتحكم يف ترتيبة جهاز معالجة، وترتيبة طريقة

 وحدة معالجة 

إلنتاج حفاز، وطريقة إلنتاج نيتريل غير مشبع  طريقة 517390019 649  

وطريقة إلنتاج ألياف بحجم النانو جهاز 517390020 650  

651 517390022 
وطريقة إلدارة خزان باستخدام مضخات قابلة للتشغيل المغمور مثل   نظام

 المستشعرات االفتراضية 

إبرة مجهرية لتوصيل مكون نشط إىل الجلد  رُقعة 517390023 652  
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وطريقة لمراقبة حالة نظام الضخ الكهربايئ القابل للغمر يف الزمن الحقيقي  نظام 517390024 653  

طبقي مميع لتحضير كلورو سيالنات  مفاعل 517390025 654  

بوليمرات فائقة االمتصاص لتطبيقات التحكم يف الضغط والتحويل  استخدام 517390026 655  

656 517390027 
وطرق لتقدير حالة بدون مستشعر تقدير اضطراب وتهيئة نموذج ألنظمة حفر دور  أنظمة

 قابل للتوجيه

تحلل بالهيدروجين ذات تحمل حمضي مرتفع محفزات 517390028 657  

غونادوتروفينإلنتاج  طريقة 517390029 658  

ثنائية الحلقة ملتحمة لعالج مرض  مركبات 517390030 659  

مركبة جديدة من مركب حديد و أكسيد جرافين  مادة 517390031 660  

لشرح درجة  طريقة 517390032 661  

662 517390033 
عن بُعد مضغوط لبيانات أسفل البئر لسلسلة زمنية باستخدام تدريج المتغيرات   قياس

 وكلمات مجمعة 

وزن ُمدَمج جهاز 517390035 663  

مستشعر حيوي للكشف السريع عن نواتج التحلل نظام 517390036 664  

665 517390037 
وتركيبات الستخدام كيمياء سطح مادة حشو دعمي ومسام داخلية لدمج   طرق

 جسيمات مادة الحشو الدعمي 

لتحديد فعالية استخالص الغاز من مائع حفر  طرق 517390038 666  

لمعايرة جهاز فحص بالموجات فوق الصوتية  أدوات 517390041 667  

بئر إلزالة الحطام المعد�  أداة 517390043 668  

به قوى حامل قنطري وذراع متطابقة على نحو فعال على هيكل علوي  مرفاع 517390044 669  

لغطاء مضخة لحاوية صيدالنية وليجة 517390045 670  

إلنتاج الهيدروجين والكربون الجرافيتي من الهيدروكربونات  عملية 517390046 671  

كسيد، وطريقة إلنتاج نيتريل غير مشبع  إلنتاج حفاز طريقة 517390047 672 أ  

لجهاز ريشة دوارة  دوار 517390048 673  

جدار نظام 517390050 674  

كسيد الكربون  مراقبة 517390051 675 رجفية عبر اآلبار لحقن ثا� أ  

محاك بشكل غير دوري  نسيج 517390052 676  
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لتحديد اتجاه هدف على أساس صورة الهدف  طريقة 517390053 677  

وطرق لعالج األنيميا  تركيبات 517390054 678  

679 517390055 
ألدهيد لعالج التليف الرئوي، ونقص التأكسج، ومرض النسيج الضام والمناعة  مركبات

 الذاتية

متطور وطريقة متقدمة لتنظيف البيانات نظام 517390056 680  

وطريقة لتنقية البيانات الستنتاج تركيبة تيار تغذية نظام 517390057 681  

وطريقة لنماذج عملية الضبط نظام 517390058 682  

حفر بفوهة ذاتية التوجيه وطريقة استخدامها  لقمة 517390059 683  

إلنتاج حمض أسيتيك  عمليات 517390060 684  

685 517390061 
من بذور نبات الجبين والعسل (المستخلص من خاليا النحل المتواجد يف منطقة   توليفة

 محاطة بشجر األكاسيا) لعالج الربو والربو القصبي

686 517390062 
تكسير هيدروليكي باستخدام خليط من مائع تكسير، ألياف بوليمرية قابلة  طريقة

مشتتة بشكل دقيق  لالنكماش، وجسيمات  

وطريقة لتوليد وإرسال أطر البيانات جهاز 517390063 687  

مضخة متوازنة هيدروليكياً  تفريغ 517390064 688  

هيدرات غاز حركي من بويل (فينيل كابروالكتام) محسن وطريقة لتحضيره مثبط 517390065 689  

طرد مركزي لها نظام تصوير على ظهرها  أداة 517390066 690  

طرد مركزي لها نظام تصوير على ظهرها  أداة 517390067 691  

لمعالجة المياه المهدورة وطريقة للمعالجة  محطة 517390068 692  

إلزالة الهيدروجين من غاز طبيعي عايل التدفق  عملية 517390069 693  

تجميع قطعة استخالص سائل وتجميعة أنبوب اختباري  بنية 517390070 694  

المباشرة للهيدروكربونات  األمينة 517390073 695  

696 517390074 
حقن لوقف النزف مغلفة بكيتوزان مرتبط تشابكياً بها مجموعة كاتيكول ومجموعة   إبرة

 كاتيكول مؤكسدة 

زمن المعالجة لالتصاالت الالسلكية ذات النطاق الترددي العايل  تمديد 517390075 697  

تقييم تغليف وأسمنت برنين جهاز إرسال منخفض  أداة 517390076 698  

التنفس، وأنظمتها وطرقها أقنعة 517390077 699  

تخليقي مرتفع النقاء، عملية لتحضيره وجهاز لذلك فلوريت 517390078 700  
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للحام ماسورة معزولة  طريقة 517390080 701  

702 517390081 
كل يشمل شريط واحد على األقل أحادي الطبقة وطالء تحضيري واحد   نظام مضاد للتآ

 على األقل 

703 517390083 
لعالج   1ج المتحد مستقبل معامل نمو األرومة الليفية/موت الخلية المبرم العالج

 السرطان 

إزالة إحماء  نظام 517390085 704  

كسب ديناميكي مع حساب المتوسط السمتي ألدوات تسجيل أداء أسفل البئر  نظام 517390087 705  

لخفض تلوث األسطح  عملية 517390089 706  

موصلة ضوئياً لمعالجة ليزر حشوة 517390091 707  

أسفل بئر ذات معاوقة محددة موائع 517390093 708  

إلنتاج تركيبات بوليمر بروبيلين عملية 517390094 709  

مغناطيس لقياسات الرنين المغناطيسي  مصفوفات 517390096 710  

لمعالجة تكوينات جوفية ذات درجة حرارة عالية  طرق 517390098 711  

لتثبيت عناصر واجهة  دعامة 517390099 712  

أمان لوعاء كبسولة 517390100 713  

ينشئ صدًعا به جزء سفلي بنفاذية منخفضة وجزء علوي بنفاذية أعلى مائع 517390101 714  

لتحضير بويل نوكليوتيد باستخدام تركيبات ملح كاتيون متعدد التكافؤ  طرق 517390103 715  

بث قائمة على قناة تحكم رسائل 517390105 716  

وطريقة للتجفيف بالتبخير المحسن  جهاز 517390106 717  

اإلطار الزمني لألحداث لمراقبة عمليات الحفر يف موقع البئر تصور 517390107 718  

إعادة تشكيل تشتمل على غشاء وسيلة 517390108 719  CO2 

من مخلفات ألكيالت  ايزوبارافين 517390109 720  

وطريقة لإلمساك بعضو أنبويب جهاز 517390110 721  

6ألومنيوم  سبائك 517390111 722 XXX  عالية القوة وطرق تصنيعها 

لتشكيل انحناء بالحث ألنبوب مقاوم لالنضغاط طريقة 517390112 723  

724 517390113 
الحزم المستمر أثناء التحرك: طريقة لتقليل التشويش المكا� يف الكشف عن   تكوين

 التسريب 
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725 517390114 
ديناميكي لمدى من أجل تشفير فيديو يف مدى شديد الديناميكية وطيف عريض   ضبط

 من األلوان

تشغيل لمضخات حقن كيميائية ومعدات ضغط الهواء نظام 517390118 726  

بروبانت ذاتية التعليق مقاومة للماء العسر و المالح مواد 517390120 727  

معالجة مسبقة مستمرة لملف عملية 517390121 728  

معالجة الستعادة الحرارة وطريقة تشغيله  نظام 517390122 729  

تشتيت مضافة لمركبات أسفلتين واستخداماتها مادة 517390123 730  

وأجهزة ونظم لحقن والكشف عن تركيبات يف نظم مائع الحفر  طرق 517390124 731  

أسفل حفرة بئر مجهزة بوقود دفع  أداة 517390125 732  

مفاعل دون الحرج قابلة للنقل إلنتاج الطاقة والطرق المرتبطة بها  وحدات 517390126 733  

لة مستقرة وطريقة إعطائها  صيغة 517390131 734 إطالق فيتامين د معد�  

تشغيل مجموعات ُعقدة الوصول يف تكوين الحزم الشاملة  تقنيات 517390132 735  

736 517390133 
حزم الهوايئ األرضي إلجراء اتصاالت بين ُعقد الوصول ومحطات المستخدم التي   تكوين

 يربط بينها مرحل مثل قمر صناعي

لتمديد خاليا تائية منظمة  2-ميوتين إنترلوكين مركبات 517390134 737  

تكوين الحزم من طرف إىل طرف واألقمار الصناعية  أنظمة 517390135 738  

تركيب حاوية  تجميعة 517390137 739  

تسرب قابل للتمدد  مانع 517390138 740  

مولد ضد خيمرية تستهدف مولد ضد نضوج خلية مستقبالت 517390139 741  B 

الهيدروكربونات العطرية من تيار تغذية بغاز حمضي ضعيف الستخالص الكبريت إزالة 517390141 742  

عامل كسح ثابت جديد عند درجة حرارة عالية إلزالة سلفيد الهيدروجين تطوير 517390146 743  

مسحوقة منخفضة االنبعاث تحتوي على مركبات مطاط نيتريل خلطات 517390148 744  

إمداد بحمض هيبوكلوروز وطريقة لمعالجة ماء صرف غالية جهاز 517390149 745  

هابطة لمثبت سطح، مثبت سطح، ومادة ماصة مادة 517390150 746  

محاكاة لنموذج حفرة بئر تفاعلي ثاليث األبعاد  نظام 517390151 747  

شبكة نقل مختلط، نظام آيل لتداول شحنة وشبكة نقل مختلط ذات صلة  محطة 517390152 748  
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749 517390153 
يتكون من العديد من عربات السكك الحديدية ويشتمل على طابقين للركاب   قطار

 وللبضائع

جديدة الستخدامات بويل يوريثان  صيغ 517390155 750  

الستخدامها يف إنتاج القدرة وجهاز مصاحب طريقة 517390156 751  

غير مشبعة  هيدروكينون معو�قة فراغًيا كمضادات اتساخ لمونومرات مركبات 517390157 752  

ألدوات عمليات جراحة العيون وطرق الستخدامها  مجامع 517390158 753  

كسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين  طرق 517390159 754 معالجة مشتركة لثا� أ  

إندول  مشتقات 517390161 755  

حلقى ذو وحدة تمددية  حاجز 517390163 756  

حشو دعمي لها طالءات موصلة كهربيا غير ُموّحدة وطرق تكوينها واستخدامها مادة 517390166 757  

وطريقة وجهاز لحماية شبكة سلسلة تعاقبية من عطل عقدة أو انقطاع التيار نظام 517390171 758  

وطريقة تداول زجاجة  جهاز 517390172 759  

إلنتاج جزء معبأ من منتج غذايئ وجزء منتج بالطريقة المذكورة طريقة 517390173 760  

تنظيف غشاء التناضح العكسي وجهاز تنظيف غشاء التناضح العكسي  طريقة 517390175 761  

خلف األنبوب باستخدام أداة نووية تقييم 517390179 762  

أسفل البئر عبر محرك طين  االتصال 517390180 763  

عند السطح مع أدوات أسفل البئر  اتصال 517390182 764  

لتحديد تشر�ب سائل غير تقليدي يف المواد منخفضة اإلنفاذية طريقة 517390186 765  

تغطية ذات نظام مفصلي مخفي  تركيبة 517390188 766  

الصويت باستخدام التحليل اإلحصايئ  الالتناحي 517390193 767  

برومودومين  مثب�ط 517390195 768  

وطريقة إلزالة انسداد نواتج التكثيف باستخدام مادة خزفية وموجات دقيقة  نظام 517390196 769  

وطرق للكشف عن مواضع قفل ذراع على وسائل تحكم يف مستوى سائل  أنظمة 517390198 770  

مضغوطة مشكلة إلطالق عوامل معالجة بئر ببطء يف بئر وطرق استخدامها  كريات 517390200 771  

إزالة رائحة ومنتج إزالة رائحة يشتمل على تركيبة إزالة الرائحة تركيبة 517390204 772  

وعملية لفصل مركبات األسفلتين من وقود يحتوي على نفط جهاز 517390206 773  
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المزروعة  القرنيات 517390208 774  

معالجة مائع  نظام 517390209 775  

776 517390210 
رنين مغناطيسي نووي لثبوت درجة حرارة غاز لتقييم قابلية ترطيب صخور خازنة  تقنية

 للنفط 

أسمنتية منخفضة الكثافة لالستخدام عند درجات حرارة منخفضة ومرتفعة  تركيبات 517390212 777  

نوى تمر كمادة مضافة لمنع تسرب موائع الحفر  مسحوق 517390213 778  

أمن وطريقة تصنيعها  وثيقة 517390214 779  

رسم بيا� لمعلومات تسجيل أداء حفر متقدمة   طرق 517390216 780  

يف منصات ساندة مشتركة أو متعلقة بها تحسينات 517390217 781  

وطرق لتحديد النسيج التالف باستخدام قياسات الرطوبة تحت الجلد  جهاز 517390218 782  

وطرق لتحديد خصائص مواد خارج تغليف أنظمة 517390219 783  

معالجة لالستخدام يف إزالة المواد القابلة للذوبان يف الحمض يف تكوينات جوفية  موائع 517390220 784  

المضاد لـ الجسم 517390221 785  IGF-1R  واستخدامه يف تشخيص سرطان 

تصلب مسحوق طالء كامن وتركيبة طالء مسحوق إيبوكسي تحتوي عليه  عامل 517390224 786  

الجانبي ألنظمة استخالص الغاز الغسل 517390225 787  

الستخدام مادة حشو دعمي منخفضة المقاومة يف صدوع عالية إجهاد اإلغالق طريقة 517390228 788  

رابط لـ بروتين 517390230 789  RGMA واستخدامه 

لتحسين أردواز خام ألداء أمثل لنزع الكبريت بالهيدروجين طريقة 517390231 790  

مفاعل حفزية  سلة 517390232 791  

كثافة باستخدام كواشف موجودة على منصة قياس نيوترونات نبضية  قياسات 517390234 792  

وصلة محرك لحفر الطين  استبدال 517390235 793  

ذو نشاط مضاد للسمنة ومضاد للسكري واستخدامه  ببتيد 517390237 794  

أجهزة، وطرق لتحليل ومراقبة مائع أنظمة،  517390238 795  

لتثبيط الفيروسات بشكل متواصل يف مفاعل صغري  طريقة 517390240 796  

من حمض أوبيتيكوليك وطرق االستخدام  تركيبات 517390242 797  

جروح ضمادة 517390243 798  
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سمات مثقوبة يف أغراض فحص 517390244 799  

لتقييم التشبع بالماء يف قياسات كهرومغناطيسية  طريقة 517390245 800  

جروح ضمادة 517390246 801  

مضاد لـ  جسم 517390248 802  IGR-1R  واستخدامه لتشخيص السرطان 

ووسيلة للحصول على قياسات خواص أسفل البئر يف بئر جويف طريقة 517390249 803  

وجهاز للتشغيل اآليل  طريقة 517390250 804  

أطباق منزلية وطريقة لغسل األطباق  غسالة 517390251 805  

لتقليل الدهون طرق 517390252 806  

ألياف زجاجية عالية األداء، وألياف زجاجية، ومادة مركبة منها تركيبة 517390253 807  

عازلة للحرارة ومانعة لتسرب ثقب وقايئ يف ستارة  وسيلة 517390256 808  

مرنة مشتقة من أوليفين يف الطور الكتلي وعملية لهلجنة مواد لدائنية نظام 517390257 809  

التدفق متعددة األطوار والطرق المرتبطة بها مقاييس 517390258 810  

عالجية للعالجات المضادة للفيروسات والمضادة لاللتهابات توليفات 517390259 811  

ر لبروتين الفيروس 517390260 812 الغدي الحال للورم المشف�  B7 

لمعالجة رماد متطاير، وطريقة لمعالجة رماد متطاير باستخدام الجهاز المذكور جهاز 517390263 813  

تحلية وطريقة تحلية باستخدامه  جهاز 517390264 814  

5ألومنيوم  سبائك 517390265 815 XXX  عالية القوة وطرق تحضيرها 

اصطناعي  رباط 517390266 816  

وطريقة لتحفيز بئر  نظام 517390267 817  

وطرق لتقليل التيارات الدوامية غير المرغوب فيها  أنظمة 517390268 818  

إلنتاج قوالب أحادية البلورة مشوبة بمواد إشابه متطايرة  طرق 517390269 819  

ل بالطاقة الشمسية  نظام 517390270 820 إزالة ملوحة مشغ�  

فصل متحاذي قابل للصيانة قادر على التعامل مع التدفق الزائد  صمام 517390271 821  

مطلي للعاكسات الشمسية زجاج 517390272 822  

مائع أسفل البئر تحتوي على مواد كربون وطرق استخدامها  تركيبات 517390273 823  
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المواد باستخدام إلكترود استهالكي يحوي مادة صهيرة إصالح 517390277 824  

لتكوين خالئط من عوامل خالبية عملية 517390278 825  

حفر؛ نظام تناول، وطريقة للعمليات المستقلة  تركيبة 517390280 826  

وطريقة إلنتاج اسطوانات لّف لغشاء شد  آلة 517390281 827  

إغالق لتقييد منخفض للتدفق مزود بوظيفة الغلق عند التدفق الزائد  صمام 517390283 828  

أشعة تحت حمراء متوسط الموجة نظام 517390284 829  

830 517390285 

7-إيثيل-1صيدالنية، عمليات، صور صلبة، وطرق استخدام تتعلق بالمركب  صيغ -(2-

6- يثيلم -(1H-1  ،2 ،4 - يل-3-ترايازول ) يل-3-بيريدين )-3   ،4 2]داي هيدرو بيرازينو -  ،3 -

b] 2-بيرازين -(1H)- أون 

قطع خط تحكم دوار غاطس 517390286 831  

832 517390288 
وسيلة تشغيل لصمام إغالق لتقييد منخفض للتدفق مزود بوظيفة الغلق عند   تجميعة

 التدفق 

منتجات سبيكة ألومنيوم بالصدمة الحرارية  معالجة 517390289 833  

بوايب يشتمل على جسم صمام به تجويف يف اتصال عن طريق مائع مع قناة صمام 517390293 834  

835 517390294 
النشاط اإلشعاعي الطبيعي منخفض المستوى للمواد الخام لتقييم وضع   استخدام

 حشوة حصوية وإسمنت يف اآلبار

836 517390295 
إلزالة الزيوت من التربة واألسطح الصلبة، وطريقة الستخدام المادة المذكورة  مادة

 (مغايرات) 

لتقدير خواص مائع متعدد األطوار يف حفرة بئر  طريقة 517390296 837  

838 517390297 
منبهات استخدام  sGCمنشطات ، sGCلوحدها وتوليفات مع مثبطات ، PDE5   لمعالجة

 (SSc) المصاحبة للتصلب المجموعي (DU) تقرحات األصابع

إنشاء أنفاق بحمض قابل للتوجيه يف الزمن الفعلي  نظام 517390298 839  

عياري وطريقة لإلنتاج المتواصل و/أو تحضير منتج بكيفية معقمة  نظام 517390299 840  

كيب 517390301 841 وطرق لعمل مواد نانوية كربونية متوازنة ترا  

وطرق متعلقة بإنتاج غاز تخليق إىل أوليفين  أنظمة 517390303 842  

وطرق متعلقة بإنتاج األوليفين  أنظمة 517390305 843  

يتدخل فيه إنزيم نوكلياز للتعبير الورايث الجيني  تنظيم 517390307 844  

وأجهزة إلنتاج مادة مسحوقة معدنية طرق 517390308 845  

وطريقة لوضع مادة انسيابية على بنية تحتية يمكن أن تدور حول محور دوران  جهاز 517390310 846  
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معالجة التهاب أو ألم عصبي  طرق 517390311 847  

قاطعة للقم حفر وطرق لتصنيعها  عناصر 517390312 848  

يف تدفق التحكم للعملية تحسينات 517390313 849  LTE- غير مرخصة 

850 517390314 
للحصول على بيانات كهرومغناطيسية إلزالة التأثيرات قرب السطح من حفرة بئر   نظام

 إىل بيانات كهرومغناطيسية للسطح

بيتا ثالسيميا باستخدام احتجازات المركب الترابطي عالج 517390316 851  ACTRII 

تثبيت لنظام مفاعل  تركيبة 517390317 852  

إنتاج طين ُمعدل والطين المعد�ل المنَتج واستخدامه  عملية 517390318 853  

تعليم ذو شفرة ثنائية األبعاد مفتاح 517390320 854  

بقضبان لجهاز كسح بلوح خلية فولطائية ضوئية، وآلية تشغيل ناقل، وجهاز كسح آلية 517390321 855  

إسكيتامين ملح 517390322 856  (S)-CSA وملح إسكيتامين (R)-CSA  وعمليات تحضير اإلسكيتامين 

ع 517390323 857 حرارة أشعة شمسية  ُمَجم�  

سائل من خالل تسخين الغشاء  تنقية 517390324 858  

بالتكوين والطبقات الطبقية أثناء الحفر  التنبؤ  517390325 859  

نشط الستخدامات أسفل بئر ُمقو�م 517390326 860  

ونظام للتحكم يف تدفق الغاز طريقة 517390329 861  

يف عملية تنقية مستمرة لمحاليل بروتينية التحكم 517390330 862  

863 517390331 
كيب مصفوفة البوليمر الموضعية التي تحتوي على تركيز عال من هيالورونات   ترا

 الصوديوم المخمر حيويًا

وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إىل أوليفين  نظم 517390332 864  

865 517390334 
نيتروجين تيتانيوم، نظام حفزي وعملية للبلمرة (المشتركة) لمركبات داي ين   معقد

 مترافقة 

نافثيريدين على هيئة مثبطات كيناز الجانوز مركبات 517390337 866  

وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إىل أوليفين نظم 517390338 867 . 

إدخال قسطرة، بما يف ذلك مكونات تقديم مثبتة علويًا  جهاز 517390340 868  

معالجة مياه وطرق مرتبطة بها  نظم 517390342 869  

سماد مع كبريت ُممكرن  كريات 517390343 870  
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كتشاف سرطانات الرئة طرق 517390344 871 وتركيبات لتشخيص أو ا  

وطرق لتدوير الوحدات الفولطائية الضوئية أنظمة 517390345 872  

873 517390346 
تعيين مستوى القسطرة، ويشمل عنصر السالمة الخاص باإلبرة القابلة إلعادة   جهاز

 التجديد 

وطرق لتثبيت لوحات كهروضوئية  أنظمة 517390347 874  

إناره ليد جهاز 517390348 875  

ألياف زجاجية عالية األداء، وليف زجاجي، ومادة مرك�بة منه تركيبة 517390350 876  

توليد القدرة جهاز 517390352 877  

حل موازٍ أو نموذج حفرة بئر مقترن بالكامل وضمني بالكامل يف محاكاة خزان إعداد 517390353 878  

التحكم يف المياه للتطبيق يف حقل بترول  عامل 517390356 879  

استنشاق تيوتروبيوم لبخاخة  محلول 517390357 880  

وطرق لتسجيل أداء الحفر أثناء السحب  نظام 517390358 881  

882 517390359 
مركبة خفيفة الوزن تم إنتاجها من سيليكات كالسيوم قابلة للكربنة وطرق خاصة   مواد

 بها 

883 517390360 
كسيد الكربون به وحدة مانحة  نظام تحليل كهريب لالستخدام الكهروكميايئ لثا� أ

 للبروتون، وطريقة اختزال 

إلنتاج مخصبات مشتركة  عملية 517390361 884  

نةمقاطع أنبوبي  توصيل 517390362 885 ة مبط�  

تشكيل قالب مؤقت  وسيلة 517390365 886  

لتخزين سائل واستخدامها حاوية 517390368 887  

ترذيذ طيور مباشرة ذات فوهات رذاذ آلية تعمل بسرعة  وسيلة 517390369 888  

ربط للمستقبالت المناعية من نوعية عوامل 517390370 889  (TIGIT) واستخداماتها 

إلنتاج هيدروكربونات حيوية بواسطة التكسير الحراري لمادة تغذية متجددة حيويًا طريقة 517390371 890  

إلنتاج هيدروكربونات حيوية طريقة 517390372 891  

تصدع تحتوي على ألياف آلفة للماء موائع 517390374 892  

لتحضير القهوة التركية  ماكينة 517390375 893  

لتحقيق التحكم النطايق يف حفرة بئر عند استخدام الحفر بالتغليف أو التبطين طريقة 517390378 894  
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حلقي به تجهيزة أنبوبية قابلة للتمدد أسفل البئر  حاجز 517390379 895  

إطارات عضوية فلزية  إنتاج 517390380 896  

وطريقة مضخّة حقن لها قابلية مصادر متعددة من محّرر مكتبة عقار نظام 517390381 897  

تتضمن بويل بروبيلين، بويل إيثيلين ومادة توافق  تركيبة 517390384 898  

بويل بروبيلين غير متجانس محسن  أطوار 517390385 899  

تشتمل على بويل بروبيلين، بويل ايثيلين ومثبت متوافق  تركيبة 517390386 900  

تبادل حراري جهاز 517390389 901  

902 517390391 
متكاملة الحتجاز عملية  CO2   من محركات احتراق داخلي لمصادر متحركة لالستخدام يف

 دورة إنتاج القدرة الحرارية

منع تسرب فلزي مسنن ثنايئ القضيب طوق 517390392 903  

تهيئة مرضى للعالج بالخاليا طرق 517390394 904  T 

تشخيص للعالج بالخاليا طرق 517390396 905  T 

متساوي المدة مع ملفات فائقة التوصيل للذبذبة ودعامة غير مغناطيسية  سيكلوترون 517390397 906  

ذاتية التحفيز للبويل يوريثان األشتعال والبويل استرات مؤخرات 517390398 907  

توصيل كهربائية لنظام فلطائية ضوئية  وسيلة 517390399 908  

قياس الضغط أسفل البئر بمعدل أخذ عينة مرتفع أداة 517390403 909  

صدوع تكوينات معبئة بالهيدروكربون قبل التصديع الصخري  اختبار 517390405 910  

الكتلة الداخلية على مستوى الشريحة وتحسينات أخرى لترميز الفيديو  نسخة 517390407 911  

د] بيريميدين وملح مقبول صيدالنًيا منه -4، 3بيريدو [ مشتق 517390409 912  

ُمحسن لقياس التدفق وطريقة االستخدام  جهاز 517390412 913  

وجهاز لتشكيل أنماط هندسية للزخرفة  طريقة 517390413 914  

915 517390414 
كل   تركيبات قابلة للمعالجة تُشكّل غشاء تحتوي على سيليكات الليثيوم كمثبطات تآ

 وركائز معدنية مغلفة متعددة الطبقات 

معدنية قابلة للتمديد أسفل البئر  أنابيب 517390415 916  

صيانة، ووحدة صيانة متحركة معها، وطريقة لتوفير وحدة صيانة وحدة 517390416 917  

إلنتاج دايين مقترن  طريقة 517390417 918  

حقن صويت فرن 517390419 919  
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سيكلو هكسان داي أوكسيد أوكسيم مثبتة بمادة خافضة للتوتر السطحي  صيغ 517390420 920  

لتصنيع هيدرات سيليكات كالسيوم  طريقة 517390424 921  

به وسيلة إغالق غير مستديرة صمام 517390434 922  

لتحويل نافثا  عملية 517390439 923  

واستخدام موجات سطحية موج�هة  االستثارة 517390440 924  

صمام بوابة سكين  بطانة 517390444 925  

ببتيد مركبات 517390445 926  YY  انتقائية واستخداماتها 

قائم للوقاية من الحريق  مرش 517390449 927  

قابل للضبط للتحكم يف نطاق هامد  نظام 517390450 928  

تجميع حرارة شمسية  نظام 517390452 929  

فيروسي صغير  تكوين 517390457 930  

محور مثبط 517390458 931  IGFBP3/TMEM219  ومرض السكري 

غسل الغاز ذو المستويات والرؤوس المغمورة المتعددة جهاز 517390460 932  

جانبي إلشارة موجهة عبر محرك لمضخة كهربائية مغمورة تمرير 517390461 933  

لتحضير مادة ماصة  طريقة 517390462 934  

لتحضير مادة ماصة  طريقة 517390463 935  

تنظيف تحديدا جهاز تطهير لرأس دش  جهاز 517390465 936  

لتشخيص وعالج السرطان طرق 517390467 937  

938 517390470 
عن الحدود العاكسة بزاوية سقوط عالية باستخدام موجات قص يف المجال   الكشف

 القريب

قارنة أنابيب سلكية  موصل 517390471 939  

تحويلة داخل العين من الخارج وضع 517390472 940  

كياس متعددة وطريقة لتحضير مكونات الدم  نظام 517390475 941 أ  

كالبية جادولينيوم جديدة لالستخدام يف تصوير بالرنين المغناطيسي  مركبات 517390476 942  

943 517390477 
االستبعاد /الجيني للتوجه الضويئ  المطورة وتكوين المنتج الحيوي يف طافرات اإلنتاجية

 يف طحلب مجهري 

كهروميكانيكي عايل األمان  قفل 517390478 944  
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وطرق، ووسط حاسوب لتوفير تصنيف يعتمد على اإلنتروبيا لتدفق متعدد األطوار  أنظمة 517390483 945  

مشتقات بنزيميدازول الختراق حمض نوكتورنال استخدام 517390487 946  

تحكم متكامل للتحكم يف بيئة داخلية {نظام إدارة شبكية للتحكم يف بيئة داخلية}  نظام 517390488 947  

ضابطة تفارغية موجبة لمستقبل مواد 517390489 948  M2  مسكاريني 

949 517390495 
بروتين والحصول بها على تركيبة لقاح   -لتحسين امتزاز مترافقات عديد السكاريد طريقة

التكافؤ عديد   

بوتقة للتحكم باألكسجين وطرق ذات صلة  تركيبة 517390497 950  

951 517390498 
خواص النفط الخام باستخدام التحليل الطيفي الَتأَُلِقيّ لألشعة فوق البنفسجية   تحديد

 المستحث بالليزر 

تعتيم لضبط خرج الضوء جهاز 517390500 952  

953 517390501 
تشتمل على مركبة كهربية ونظام للشحن الثابت بالتوصيل، ونظام مصاحب،  تجميعة

 ومرفق، ومركبة وطريقة 

صناديق التفاف لوحة ألوان لتشفير الفيديو  تجميع 517390502 954  

بوتقة للتحكم باألكسجين وطرق ذات صلة  تركيبة 517390505 955  

بوتقة للتحكم باألكسجين وطرق ذات صلة  تركيبة 517390506 956  

بوتقة للتحكم باألكسجين وطرق ذات صلة  تركيبة 517390508 957  

مشتق ثاليث الحلقات، وطريقة لتحضيره ، وتركيبة صيدالنية تشتمل عليه  مركب 517390509 958  

وطريقة تكوين رذاذ ضبايب بمكيف هواء  جهاز 517390510 959  

تيار لحماية األجهزة الكهربائية منخفضة الجهد الكهربايئ  قاطع 517390512 960  

تشتمل على سالالت بكتيرية تركيبات 517390513 961  

وجهاز ذو دورة بسيطة الستعادة الحرارة المهدرة  طريقة 517390516 962  

إشارة ذات نطاق عالٍ  توليد 517390518 963  

نطاق ضيق للغاية متوافق مع دورة طويلة األجل  تصميم 517390519 964  

إشارة ذات نطاٍق عالٍ  توليد 517390520 965  

تشتمل على سالالت بكتيرية تركيبات 517390523 966  

فلطايئ ضويئ جهاز 517390524 967  

تأمين وطريقة لتثبيت حاجز تأمين  حاجز 517390535 968  
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مسحوقية طاردة لألتربة واألوساخ  طالءات 517390537 969  

970 517390538 
فعالة إلزالة تلوث غازات الفضالت ومياه الصرف المحتوية على السيانيد يف طريقة   طريقة

 إلنتاج أمـالح السـيانيد الفلزية القلوية

لتحضير سيانيد الصوديوم عملية 517390540 971  

تحليل عينات صخور جوفية من خالل صور تصوير مقطعي بالحاسوب تخطيط 517390541 972  CT 

وطرق لتحويل اإليثيلين إىل سوائل أنظمة 517390542 973  

مقاوم للماء من بوليمر تخليقي ذايت التحميل مزود بخواص إصالح ذايت غشاء 517390544 974  

محسنة ومتكاملة إلزالة اإلسفلت بالمذيب وإلنتاج فحم كوك بترويل أخضر  عملية 517390545 975  

وأجهزة لمعالجة جدار فيديو مع مؤشرات للتغذية  طرق 517390547 976  

تخزين الحرارة صهريج 517390548 977  

جرعة قابلة للتفتت يف الفم تتضمن مكون أستيترول  وحدة 517390549 978  

جرعة قابلة للتفتت يف الفم تتضمن مكون أستيترول  وحدة 517390550 979  

كم الرواسب إىل قليلة الوحدات  نظم 517390554 980 محفزة لعملية تحويل مضاد لترا  

وتركيبات لتفاعل بلمرة يف الموقع لتحسين تثبيط الطين الصفحي  طرق 517390555 981  

توصيل عقار يمكن زرعها وطرق استخدامها  تركيبات 517390556 982  

983 517390557 
زيت أساسي من مائع بمستحلب منقلب ملوث لتحضير موائع جديدة   استخالص

تخليقي /-أساسها زيت  

984 517390558 

بالهيدروجين لطبقة مميعة مدمجة والمعالجة بالهيدروجين للطبقة الثابتة   المعالجة

والمعالجة بالكوك لكل الجزء المتحول من النفط الخام إىل نواتج تقطير معالجة  

 بالهيدروجين والكوك األخضر البترويل 

وطرق إلنتاج البروبلين أنظمة 517390559 985  

وطرق، ووسط حاسوب لتوفير تصنيف يعتمد على اإلنتروبيا لتدفق متعدد األطوار  أنظمة 517390560 986  

مادة الصقة تنصهر بالحرارة أساسها بويل بروبيلين  تركيبة 517390561 987  

مزود بنظام لمعالجة الهواء مبنى 517390564 988  

لنقل لبن سائل طريقة 517390565 989  

990 517390567 
جهاز التحكم وطريقة التحكم يف نظام طبي، جهاز متنقل، الترتيب، ومنتج برنامج   

 الحاسب

مادة حشو دعمي متحركة تحديد 517390572 991  
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إلنتاج يوريا صلبة عن طريق التحبيب  طريقة 517390573 992  

لتحليل تدفق الغاز الطبيعي يف الخزانات الجوفية  طرق 517390574 993  

إشعال عديم المسامير وقنبلة يدوية مزودة بجهاز إشعال  جهاز 517390575 994  

دوامية  مضخة 517390579 995  

مرشح ذو بنية دعم شبكية ومرشح اسطوا� مع اللوح المرشح المذكور  لوح 517390580 996  

لمعالجة األسمدة المحتوية على يوريا خليط 517390588 997  

حمل أساسه دروسبيرينون لمريضة أنثى تعا� من وزن زائد مانع 517390591 998  

جبس مركب وطرق مرتبطة به لوح 517390593 999  

غير منسوجة ذات خصائص حاجزة محسنة  شبكة 517390596 1000  

1001 517390597 
حفزية ضوئية بناًء على مادة رابطة هوائية واستخدامها إلنتاج دهانات أساسها   تركيبة

 الماء، وبخاصة الستخدامات داخلية

وجهاز للطباعة ثالثية األبعاد طريقة 517390603 1002  

تشغيل نظام لمدخل هواء طريقة 517390604 1003  

لخفض درجة حرارة هواء المدخل لوسيلة  نظام 517390605 1004  

كل  نظام 517390606 1005 كل وطريقة احتجاز جزء متآ جزء متآ  

صيدالنية خاصة بطب العيون تركيبة 517390607 1006  

دّوار ذو طبقة مميعة وطريقة لتجميع مرجل دّوار ذي طبقة مميعة  مرجل 517390608 1007  

1008 517390609 
-N,6 مركبات داي أمين   -4, 2-ترايازين-5, 3, 1- بيس (أريل أو أريل غير متجانسة)

 لعالج السرطان  IDH2 كمثبطات طافرات

1009 517390615 
كسيد الكربون لوقود هيدروكربو� عن طريق محلل كهريب بدرجة حرارة   تحويل ثا� أ

 عالية مزود بطاقة األشعة الشمسية 

مستقبل الثرومبوكسان يف مرض مضادات 517390616 1010  AERD/  الربو 

ماصة تحتوي على جزء مضغوط  مادة 517390617 1011  

مزلقة تشتمل على مجموعات دايول وظيفية وطرق تصنيعها واستخدامها  تركيبات 517390618 1012  

لتحضير منتج بويل إيثيلين عملية 517390619 1013  

1014 517390620 
لعالج األورام الخبيثة الدموية باستخدام عالج مشترك مثبط طرق  MTOR  نانوي

 الجسيمات 

1015 517390622 
لعالج أورام صلبة باستخدام عالج مشترك من مثبط طرق  MTOR   بجسيمات بحجم

 النانو
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لعالج أورام خاليا شبه ظهارية طرق 517390623 1016  

طالء أظافر كهربايئ جهاز 517390624 1017  

إلنتاج أسيتات أليل  طريقة 517390625 1018  

إلنتاج حمض أسيتيك  عملية 517390626 1019  

بوليستر وعملية لتصنيعها لوح 517390628 1020  

لتحضير عديد أيزوسيانات  عملية 517390630 1021  

تخزين كهربائية  بطاريات 517390633 1022  

وطرق إلنتاج البروبيلين أنظمة 517390635 1023  

حاسوبية مدمجة تتضمن طبقة لتصريف اإلجهاد عناصر 517390639 1024  

مقنن لمواد خافضة للتوتر السطحي لالستخالص المعزز للنفط  إطالق 517390640 1025  

لتعريض وسط تفاعل لوميض  عملية 517390641 1026  

مقنن لمواد خافضة للتوتر السطحي لالستخالص المعزز للنفط  إطالق 517390642 1027  

ضبط إزاحة لتوجيه رأس بئر  حلقات 517390643 1028  

1029 517390644 
وطريقة لتحضير األولفينات الخفيفة مباشرة من غاز التخليق بعملية من خطوة    محفز

 واحدة

زراعة اسنان بدون براغي ملولبة  توصيلة 517390645 1030  

إتصال يف مفتاح جهد منخفض ومفتاح جهد منخفض  نظام 517390646 1031  

فة بالتجميد  تركيبات 517390648 1032 صيدلية مجف�  

معالجة ميكانيكية لماء ملوث وطريقة الستخدامه  نظام 517390649 1033  

غلوكاغون وتركيب يتضمن متقارناً مما سبق مديد المفعول   مشتق 517390651 1034  

البروبيلين باستخدام حفاز تبادل مزودوج لرغوة السيلكا متوسطة المسامية  إنتاج 517390653 1035  

وطريقة لمتابعة زمن وحضور فرد إىل محل العمل  نظام 517390655 1036  

موّجه بالليزر مزود بأدوات تسجيل البيانات يتم تشغيلها بالليزر جرار 517390657 1037  

لترميم محول نشادر طريقة 517390660 1038  

قابل للحفر والتمدد  نعل 517390661 1039  

يضم جهاز تكثيف مثل مكث�ف عمود فقاعات  نظام 517390662 1040  
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وطرق لرصد نسبة المياه استناًدا إىل األشعة تحت الحمراء القريبة نظم 517390663 1041  

يضم جهاز تكثيف مثل مكث�ف عمود فقاعات  نظام 517390664 1042  

بمادة محفزة ثنائية إلنتاج البروبيلين نظام 517390665 1043  

نقل ُميسرة وعالية االنتقائية واستخدامهم بعمليات فصل األلفين/البارافين أغشية 518390116 1044  

كسيد إيثيلين  طرق 518390668 1045 إلنتاج حمض تيرفثاليك من أ  

إلنتاج حمض سلفريك  عملية 518390670 1046  

1047 518390671 
تأريض مجمع حراري شمسي، مجمع حراري شمسي ونظام مولد مجمع حراري   بنية

 شمسي 

نووي مشتمل على جهاز ترشيح يف صهريج مفاعل 518390675 1048  IRWST 

لقاحية من بويل سكاريد وعمليات لإلنتاج الصناعي لمركبات بويل سكاريد بكتيرية صيغ 518390676 1049  

له سماكة متدرجة  قطاع 518390677 1050  

تيرفثاالت وتوليفات منها مشتقات 518390678 1051  

وجهاز لزمن معالجة ممتد لمستقبل  طرق 518390679 1052  

ألياف زجاجية عالية المعامل، وألياف زجاجية، ومادة مركبة منها تركيبة 518390680 1053  

كهرومغناطيسي عن بُعد باستخدام إلكترودات سعوية  قياس 518390681 1054  

كسيد الكربون الكهروكيميايئ  طريقة 518390682 1055 اختزال ونظام التحليل الكهربايئ الستغالل ثا� أ  

لتصنيع مادة جسيمية بأساس يوريا تحتوي على كبريت عنصري  طريقة 518390685 1056  

منتجات اليوريا تحبيب 518390686 1057  

لعالج انسداد األنف ذات نشاط مضاد للفيروسات  تركيبة 518390689 1058  

ملولبة ذات مقاومة انبعاج عالية وطريقة لتصنيعها وصلة 518390690 1059  

ذكية باستخدام الغمر بالماء لزيادة استخراج الهيدروكربون عملية 518390691 1060  

 معالج بالفوسفونات  PBI ليف 518390692 1061

تحكم يف المائع يتضمن وسائل تقييد تدفق  جهاز 518390693 1062  

لكشف عيوب رقاقة متحركة من مادة ليفية مرنة  طريقة 518390695 1063  

صمام سّد لخط تشتمل على نظام حقن مادة مانعة للتسريب   تجميعة 518390700 1064  

تدفق اخسدة مع زوج اخسدة يعتمد على ثا� اوكسيد الكربون  بطارية 518390701 1065  
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لتشخيص مرض فاربر  طريقة 518390704 1066  

استخالص كاكاو ومنتجات كاكاو وطرق لتصنيعها  نواتج 518390706 1067  

1068 518390707 
كيب أساسها بوليمر مفلور شبه بلوري وعامل تنوية مفيدة لتحضير طليات شديدة   ترا

 اللمعان 

حشو معدل   صندوق 518390709 1069  

كاكاو أساسها حبوب كاكاو غير متخمرة وطرق لتحضيرها منتجات 518390711 1070  

1071 518390713 
ومنتجات شبيهة بالشوكوالتة، ومجموعة تكوين بنية شوكوالتة وطرق   شوكوالتة، 

 لتحضيرهم 

تصنيع لوح بيني طريقة 518390717 1072  

1073 518390718 
من خلطات هيدروكربونية تحتوي على    وعملية لتكوين أيزومر من مركبات أولفين حفاز

ذرة كربون 20إىل  4أولفين به   

تصنيع لوح بيني له تهيئة غير متناظرة يف اتجاه السمك  طريقة 518390721 1074  

هجينة للطاقة  ُعلبة 518390723 1075  

دعم هيكلي وطريقة استخدامه  نظام 518390724 1076  

وجهاز لقياس خصائص مائع باستخدام مرنان كهربايئ ميكانيكي طريقة 518390725 1077  

1078 518390726 
نقل قدرة كهربية مهجنة على التوايل والتوازي لها القدرة على العمل بقدرات متعددة   آلية

 الوقود

وطرق لتخميد هوايئ رنان يف أداة أسفل البئر نظام 518390728 1079  NMR 

التحكم فيهما الصدمة واالهتزاز و قياس 518390729 1080  

لقياس العيوب، وجهاز لقياسها، ومسبار اختبار طريقة 518390730 1081  

قياس خلل، جهاز قياس خلل، ومسبار اختبار  طريقة 518390731 1082  

رش لطباعة ثالثية األبعاد لعنصر إنشايئ مع قضيب هزاز  رأس 518390732 1083  

1084 518390737 
مقاوم لإلجهاد بنظام متكامل للرصد يف  -حراري-ذكي الستشعار عايل كيميايئ اسمنت

 الوقت الحقيقي 

وجهاز لتحويل نفايات المدن العضوية وغير العضوية الصلبة إىل تكتالت  طريقة 518390738 1085  

مغناطيسي نووي متدرج متعدد الترددات مع تداخل بين النطاقات رنين 518390741 1086  

حاجز توجيه تدفق لقناة  بنية 518390743 1087  

تحليل مائع تكوين تشتمل على عنصر حاسويب مدمج ومرشح ضويئ أداة 518390744 1088  

مقاومة للحريق مطلية على هيئة رذاذ طارد للمياه  مواد 518390748 1089  
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جديد لعالج السرطان باستخدام التعديل المناعي  أسلوب 518390750 1090  

مانع لتسرب العمود ومضخة رأسية مزودة بهذا الجهاز المانع لتسرب العمود  جهاز 518390751 1091  

1092 518390752 
ذو مرحلة مزدوجة متعدد الوقود يتضمن جدار فصل تدفق مزود بوصلة توافق  منفث

 انزاليق

ستخدام بخار محطة طاقة نووية وطريقة تبريدهتوليد وسط تبريد با جهاز 518390753 1093  

زجاجي ذو جهاز إلكترو� مدمج  لوح 518390754 1094  

وأنظمة قياس ومقاييس تدرج مغناطيسي  أدوات 518390756 1095  

نيل ڤذات مساحة سطح هندسية كبيرة إلنتاج مونومر أسيتات  محفزات 518390761 1096  

مؤخرة لالحتراق بويل أولفين مواد 518390763 1097  

عايل القدرة محمي بمصهر للحفر بالسحق الكهربايئ أسفل البئر مكثف 518390764 1098  

1099 518390765 
مولدة للمناعة ومجموعات تشمل مولدات ضد سكاريد كبسولية متقارنة   تركيبات

 واستخداماتها

إلنتاج شرائح جبن وشرائح جبن مختمرة  طريقة 518390767 1100  

تصنيع وطريقة تصنيع عضو مطوي الثنين مرتبط بمنتج ماص  جهاز 518390770 1101  

حماية خنديق وطريقة لتجميعه   صندوق 518390773 1102  

ازدواج مضخة وصمام متشعب عن بعد لنظام متعدد المضخات  تقنية 518390775 1103  

1104 518390777 
كسيد الكبريت   عملية كسيد الكبريت و/أو ثالث أ وجهاز لتبريد غاز يحتوي على ثا� أ

 وماء

انزالق ثنائية االتجاه  وسائل 518390778 1105  

تثبيت مسبق قابلة إلعادة التثبيت ألدوات أسفل البئر  آلية 518390779 1106  

أوليجونيوكليوتيد وطرق تتعلق بها تركيبات 518390780 1107  

لتجهيز جسيم مغطى بشكل مستمر يف نطاق واسع نظام 518390786 1108  

أ وعامل تنشيط الخاليا البائية واستخداماته   23 -يستهدف إنترلوكين مركب 518390788 1109  

لعالج خلل النظام المناعي  جاما سكريتاز معدالت 518390791 1110  

1111 518390792 
تناضحية عكسية خالية من الضغط التناضحي لتعزيز محلول يحتوي على مادة  طريقة

 مذابة إىل تركيز عالٍ 

حفزي أنبويب ُمتساوي الحرارة  ُمفاعل 518390793 1112  

استشعار الضغط المغناطيسي لمضخة حقن المحاليل  نظام 518390796 1113  
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ديناميكية إلنتاج الموج الصناعي لممارسة ركوب األمواج منشأة 518390799 1114  

بوليمرية مثبطة للقشور وخالئط وطرق الستخدامها  تركيبات 518390800 1115  

بتوليفة تتضمن األجسام المضادة لـ عالج 518390801 1116  CLAUDIN 18.2  لعالج السرطان 

1117 518390803 
حفزية جديدة تشمل نيكل ومركب ترابطي من معقد فوسفين من نوع نيكل،  تركيبة

 واستخدامها يف طريقة أوليجومرية أولفين

1118 518390804 
امها يف  حفزية جديدة تشمل نيكل ومركب ترابطي من نوع فوسفين، واستخد تركيبة

 طريقة أوليجومرية أولفين 

لتفريغ الوقود الناضب أو المستنفد تحت الضغط السالب يف محطة طاقة نووية نظام 518390806 1119  

1120 518390807 
تهوية إلزالة الحرارة المتبقية من منشأة التخزين الجاف للوقود الناضب أو المستنفد   نظام

 الخاصة بمحطة طاقة نووية

احتواء صندوق حشو  معدة 518390808 1121  

دفع لسفينة، وطريقة لتشغيل نظام دفع السفينة  نظام 518390809 1122  

تدفق كهرومغناطيسي مستشعر 518390810 1123  

حاملة لمحفز معدلة بالسيليكا مواد 518390813 1124  

ونظام لتنفيذ عمليات بئر  طريقة 518390815 1125  

جديد لسلفات الديكستران استخدام 518390816 1126  

وجهاز حاوية  نظام 518390817 1127  

وطرق باستخدام مستشعرات مستجيبة مغناطيسيا لتحديد خاصية جينية  أنظمة 518390819 1128  

إدخال شريط خرطوش ونظام تثبيت جهاز 518390820 1129  

ونظام لتوليد الطاقة المساعدة  طريقة 518390822 1130  

هيدروكسي ترايازين واستخدامه الطبي  مركب 518390824 1131  

حيوي جديد فعال من أمينو جاليكوسيد للبكتيريا المضادة لعقاقير متعددة  مضاد 518390825 1132  

باب ونافذة بغطاء خارجي مزدوج لستارة جدار وطريقة انشائها نظام 518390826 1133  

إزالة ملوحة أسموزية وأنظمة مرتبطة بها طرق 518390827 1134  

غشائية مهيأة بشكل مرن لفصل الموائع خرطوشات 518390828 1135  

للكشف عن عقدة لشبكة مخصصة لهذا الغرض  طريقة 518390829 1136  

1137 518390830 
كسيد الكبريت يف غاز االحتراق المنبعث من حجرة مرجل   طريقة لخفض محتوى ثا� أ

 بطبقة مميعة دوارة
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معالجة بروتوكوالت وطريقة لنظام قراءة عداد ذكي عن بُعد جهاز 518390832 1138  

مغل�ف ومائع متغير اللزوجة عامل 518390833 1139  

جديدة لالستخدام يف عالج السرطان  توليفة 518390834 1140  

مغل�ف وطريقة لتصنيعه  عامل 518390835 1141  

متكاملة إلنتاج كوك بدرجة أنود عملية 518390836 1142  

تثبيت مغلفة  تركيبة 518390842 1143  

1144 518390843 
غير محاكة مطعمة على شكل جزر يف بحر لفصل بيولوجي بالتبادل األيو� عايل  أغشية

 القدرة 

من األقمار الصناعية ذات سعة مرنة مجموعة 518390844 1145  

يحتوي على ديفيراسيروكس وطريقة تحضيره مسحوق 518390848 1146  

كريليك ومواد كاشفة منها نظام 518390849 1147 إنتاج/عملية إنتاج لحمض أ  

مادة الصقة تشتمل على مركبات عديد الهيدروكسيل كربونات بويل إيثر  تركيبة 518390850 1148  

تنظيف غبار ثقيلة يف جزئها األمامي  مركبة 518390851 1149  

1150 518390852 
مختار لحمض أميد  γ- واستخداماته يف عالج سوء استخدام  هيدروكسي بيوتيريك

 الكحول

تكسير ذات درجة حرارة مرتفعة مع جسيمات نانوية موائع 518390853 1151  

كواصمة حيوية للسمية الدموية 15تمايز النمو  عامل 518390855 1152  

1153 518390857 
تشكيل خيوط سلكية سحرية لنسيج سني مزروع مع األخذ يف االعتبار قوى  أداة

 التيتانيوم والعظم

ملدنة بالحرارة  جبيرة 518390858 1154  

يف الرقم الهيدروجيني لعمود إخماد التحكم 518390859 1155  

جديدة يف صورة منظمات مركبات 518390860 1156  ROR  جاما 

إلنشاء وطرق إلصالح أدوات ثَْقب أرض  طرق 518390866 1157  

لتوصيل ميكروبات أو إنزيمات منتجة لكربونات الكالسيوم أسفل البئر  طرق 518390867 1158  

توجيه مبردة بتربين يف محرك تربين غازي  ريشة 518390868 1159  

لتصوير مصادر صوتية يف حفر بئر  طرق 518390870 1160  

ونظام للتخليق الكيميايئ  عملية 518390875 1161  
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وجهاز للمعالجة الكيميائية بالموجات فوق الصوتية لبئر ومستودع طريقة 518390876 1162  

السالمة اإلنشائية لألعمدة وللمنشآت المماثلة  مراقبة 518390877 1163  

وطرق الستكماالت بئر  تركيبات 518390878 1164  

تدفق أكسدة واختزال لتخزين طاقة كهربية واستخدامها  خلية 518390879 1165  

وطرق الستكماالت بئر  تركيبات 518390880 1166  

صفائحي متعدد الطبقات  لوح 518390882 1167  

أون تحتوي على فوسفور على هيئة مواد مثبتة -2-بنزوفيوران  -فينيل  -3  مشتقات 518390887 1168  

1169 518390888 
تحضير أقطاب توزيع الغاز انتقائية الهيدروكربونية اعتمادا على المحفزات   طريقة

 المحتوية على النحاس 

إلزالة مركبات سلفرية و/أو مركبات حمضية يف موائع أسفل بئر بروتينات 518390889 1170  

1171 518390892 
جية  الشقية إليثيلين البادئة بواسطة زوج من مركبات بيروكسيد عضوية ذات إنتا البلمرة

 عالية

حيوي لالستخدام يف عالج فقر الدم  مرقم 518390895 1172  

مقاومة تدفق دوامي متغير متحكم فيه وأدوات وطرق ذات صلة  جهاز 518390897 1173  

الصلبة -لتصنيع أدوات قابلة للذوبان من خالل القولبة يف الحالة السائلة طرق 518390898 1174  

 منزوعة السليكا ألزمرة الزيلين ZSM-5 حفازات 518390899 1175

وطرق لتوفير القدرة واالتصاالت لألدوات أسفل البئر  أنظمة 518390900 1176  

1177 518390901 
5- ثنايئ-6،  2-برومو  -(1H- يل-1-بيرازول أمين لالستخدام يف معالجة  -4- بيريميدين (

 السرطان 

وطرق لصيانة آبار جوفية تركيبات 518390902 1178  

مضادة لـ أجسام 518390903 1179  PD-1  جديدة 

لتجريد الكربامات من راتنج التبادل األيو� طريقة 518390905 1180  

تخليقي باستخدامها  مادة راتنج مضافة وتركيبة راتنج تركيبة 518390906 1181  

لتحويل تفاعالت محدودة االتزان  طريقة 518390908 1182  

إنسولين جديدة واالستخدامات الطبية لها  مشتقات 518390909 1183  

رقمية ونظام وطريقة لتحويل قيمة باستخدام العملة الرقمية عملة 518390910 1184  

رابطة مازّة عالية األداء ألدوات التخزين بالطور الغازي مادة 518390912 1185  
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وطرق للتأريض الكهربايئ لحصيرة واحدة على األقل يف سطح داعم للحمل  أجهزة 518390915 1186  

مائع باألسموزية األمامية، تبادل األيون وإعادة التركيز  تنقية 518390918 1187  

معالجة بإضافة حلقة  فينوكسي أسيتاميد مركبات 518390920 1188  

وطرق لتحديد نسبة الماء المنتج بخليط مائع  نظم 518390924 1189  

صيدلية واستخداماتها  توليفات 518390926 1190  

بوليول بويل إثير ورغوات بويل يورثان متشكلة منها  تركيبات 518390927 1191  

تحديد موقع أداة تقنية 518390928 1192  

ثَْقب أرض عيارية، وحدات نمطية لتلك األدوات وطرق ذات صلة  أدوات 518390929 1193  

الستخالص مادة تحتوي على فلز من مادة ُمركبة  طريقة 518390930 1194  

وطرق الستخدام بنيات محاكاة حيوية توفر االتصال يف النسيج الحي  أنظمة 518390931 1195  

إلنتاج مادة ُمركبة باستخدام مؤكسد زائد  طريقة 518390932 1196  

استخدام مساحة سطح كبيرة لكل جسيم دقائقي تفاعلي  طرق 518390933 1197  

كمال يف قاع البئر ُيحِكم اإلغالق مع طبقة الغطاء  نظام 518390934 1198 إ  

ذات واجهات ثنائية الطبقة حشية 518390937 1199  

وطرق إلعادة استخدام مصادر اتصال السلكية يف شبكات اتصال مجاورة  أنظمة 518390938 1200  

الضغط الشعري لعمل نموذج إحصايئ بترو فيزيايئ تحليل 518390939 1201  

كسيد الكربون لتنقية غاز يحتوي على الهيدروجين  طريقة 518390940 1202 تجديد قسم إزالة ثا� أ  

وجهاز محسنة الختبار تسريب بطانة األنبوب  طرق 518390941 1203  

وجهاز توزيع لعوامل تنظيف كيميائية صلبة  نظام 518390943 1204  

إلنتاج ألكان عملية 518390947 1205  C3 معالج بالكلور ومركبات ألكين 

كهربية بالكامل للتحكم ىف التدفق الداخل أسفل ثقب بئر  أداة 518390948 1206  

لتحديد المسامية المرتبطة بمادة عضوية يف بئر أو تكوين طريقة 518390949 1207  

هواء مدمج وجمع الماء مع تنظيم حمل تبريد بناء على الطلب تكييف 518390950 1208  

1209 518390955 
تحويل أساسها دورة عملية  KALINA   للحرارة الناتجة عن نفايات محطة معالجة غاز إىل

 قدرة 

1210 518390956 
أساسه دورة تحويل  GOSWAMI   معدلة لحرارة ناتجة عن نفايات محطة معالجة غاز إىل

 قدرة وتبريد بمرونة
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أساسه دورة رانكاين عضوية لحرارة ناتجة عن نفايات محطة معالجة غاز إىل قدرة تحويل 518390957 1211  

1212 518390958 
عضوية لحرارة ناتجة عن نفايات محطة معالجة غاز إىل قدرة  أساسه دورة رانكاين تحويل

 وتبريد

تكويك مؤخ�ر تجمع بين توليد الحرارة والقدرة  وحدة 518390959 1213  

1214 518390960 
أساسه دورة تحويل  GOSWAMI   معدلة للحرارة الناتجة عن نفايات محطة معالجة غاز

 إىل قدرة وتبريد

1215 518390963 
القدرة من فاقد الحرارة يف منشآت التكسير المايئ والمعالجة المائية للديزل   توليد

 المدمجة 

القدرة من الحرارة المبددة يف منشأت مواد عطرية وكتل النافثا المدمجة  توليد 518390965 1216  

1217 518390966 
مواد عطرية، تقطير خام، وكتل النافثا  القدرة من الحرارة المبددة يف منشأت توليد

 المدمجة 

1218 518390967 
القدرة من فاقد الحرارة يف منشآت المواد العطرية المعالجة المائية للديزل للنفط   توليد

 الخام المدمجة 

من بويل بروبيلين مخفف اللزوجة قليال  كريات 518390968 1219  

1220 518390969 
القدرة من فاقد الحرارة يف منشآت المواد العطرية والتكسير المايئ للنفط الخام   توليد

 المدمجة 

كريلونتريل حفاز 518390970 1221 من أجل تفاعل أكسدة نشادرية متميع القاع، وطريقة إلنتاج أ  

كريلونتريل حفاز 518390971 1222 من أجل تفاعل أكسدة نشادرية متميع القاع، وطريقة إلنتاج أ  

تثبيت وسحق لمقبس حاجز جهاز 518390975 1223  

وطريقة خلط  خالط 518390978 1224  

قدرة من تبدد الحرارة يف دورات رانكين عضوية مزدوجة توليد 518390979 1225  

1226 518390980 
العضوية الثالثية المستقلة من فاقد الحرارة يف   القدرة باستخدام دورات رانكاين توليد

 منشآت المواد العطرية وتكرير النفط الخام المدمجة 

القدرة من الحرارة المبددة يف منشأت تكرير النفط الخام والمواد العطرية المدمجة  توليد 518390981 1227  

1228 518390982 
القدرة من الحرارة المبددة يف منشأت تكرير الزيت الخام ، المواد العطرية، ومنشأت   توليد

 االستخدامات العامة المدمجة 

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف المرافق الصناعية  استخالص 518390983 1229  

نمطية لمؤشر مريئ لالستخدام مع لوحات تحكم وطرق ذات صلة  وحدات 518390984 1230  

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف المرافق الصناعية  استخالص 518390985 1231  

الشكل الهندسي لشبكات صدوع معقدة يف تكوينات جوفية تعزيز 518390988 1232  
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1233 518390989 
الشكل الهندسي المعقد للصدوع يف تكوينات جوفية، إرسال نبضات الضغط   تحسين

 الصايف

وطرق لعالج األلم  تركيبات 518390992 1234  

الشكل الهندسي المعقد للصدوع يف تكوينات جوفية، النقل المسلسل للدقائق  تحسين 518390993 1235  

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف المرافق الصناعية  استرجاع 518390994 1236  

1237 518390996 
وطرق تحسين االنتقائية يف الهندسة الجينومية باستخدام نوكليازات داخلية  تركيبات

 RNA موجهة بـ

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف مرافق صناعية  استرجاع 518390997 1238  

لتحسين حركة الزيوت الخام الثقيلة يف خزانات جوفية  طريقة 518390998 1239  

ذكاء الحافة ونظام تدفقات استشعار إنترنت األشياء منصة 518391000 1240  

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف المرافق الصناعية  استخالص 518391001 1241  

وإعادة استخدام الطاقة المهدرة يف المرافق الصناعية  استخالص 518391003 1242  

النفاذية بناًء على استجابات الطوق  تحديد 518391005 1243  

للتحكم يف شكل الجرافيت عملية 518391006 1244  

قابل للتمدد غالف 518391007 1245  

كبيرة لتخزين وتوزيع األدوية بشكل مرن  نفطة 518391008 1246  

1247 518391009 
االرتباط التشابكي قابلة للذوبان يف حمض، عالية   -وقاية من فقد الدوران، زائفة مادة

 المقاومة، وعالية الكثافة

مغل�ف وجسم بنايئ  عامل 518391010 1248  

عالية األداء وحوسبة شبكية بجودة خدمة موزعات بيانات ذات سماحية لألخطاء  حوسبة 518391012 1249  

األبعاد لعكس تام لهئية موجية -حل تكرارية لنطاق تردد مرن ثاليث وسيلة 518391014 1250  

معدنية الستثارة أيض الكربوهيدرات تركيبات 518391016 1251  

تشغيل ذايت لمنع تكوين هيدرات بخط األنابيب  نظام 518391017 1252  

حجم فقاعة والتحكم فيه مراقبة 518391019 1253  

أخذ عينات سائلة به خالط داخلي وعاء 518391022 1254  

1255 518391026 
- بيريدين  اناديومڤإيمين، نظام حفزي يشتمل على معقد ال -بيريدين اناديومڤ معقد

يمين المذكور وعملية بلمرة مشتركة للدايينات المترافقة إ   

مضادة واختبارات للكشف عن أجسام 518391028 1256  CD37 
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بوليوالت لتحضير  طريقة 518391032 1257  

أمينو ترايازول به استبدال مفيدة باعتبارها مثبطات إنزيم كيتيناز بشري  مركبات 518391033 1258  

ُمضافة ُمزلقة للوقود ذو المحتوى المنخفض من الكبريت  مادة 518391034 1259  

وطرق للقياس الدقيق للغاز من آبار الغاز الرطب  أنظمة 518391036 1260  

وجهاز لتزامن طريقة 518391039 1261  MIMO  يف وجود تداخالت 

حمض بيرفورميك يف الموقع ووحدة صياغة  مولد 518391043 1262  

1263 518391045 
لموت الخلية المبرمج  1ثنايئ الجديلة لمركب ترابطي  حمض ريبونيكلويك تركيبات

1(PD-L1) iRNA  وطرق استخدامها 

كريلونيتريل  طريقة 518391046 1264 تنقية وطريقة إنتاج وجهاز تقطير من أجل أ  

بوليمر إيثيلين مشترك يتسم بوزن جزيئي فائق االرتفاع  تحضير 518391047 1265  

بويل إيثيلين يتسم بوزن جزيئي فائق االرتفاع  تحضير 518391048 1266  

1267 518391050 
كسيد   جهاز إلنتاج الطاقة عن طريق تدرج الملوحة عبر أغشية مائعية نانوية من أ

 التيتانيوم 

كيروجين يف تكوينات جوفية معالجة 518391052 1268  

على مستوى حجم النانو للصخور الخازنة الغنية بكيروجين تقييم 518391053 1269  

وتحكم آيل يف الجودة لزمن انتقال زلزايل  تحسين 518391054 1270  

بِيروُفوسفات َحديديك صلبة قابلة للذوبان، وأطقم، وطرق استخدامها  صيغ 518391055 1271  

تصنيع مضاف معززة لتصنيع المواد التركيبية عملية 518391056 1272  

ن  قابس 518391058 1273 اختبار ضغط لمكون أنبويب له أسنان ملولبة ُمحس�  

تشكيل رغوة منشطة حفزياً  مسحوق 518391059 1274  

وأنظمة وطرق للتحفيز متعدد المراحل  معدة 518391061 1275  

وطريقة لفصل السائل من مادة تشتمل على جزء صلب وجزء سائل جهاز 518391062 1276  

بأساس كبريتات أمونيوم يوريا محسنة وطريقة لتصنيعها  تركيبة 518391064 1277  

إلدخال األلكيل على فينوالت عملية 518391065 1278  

فردي لسلعة ماّصة  تغليف 518391070 1279  

1280 518391071 
قابلة للتشتيت/ قابلة للذوبان يف هيدروكربون ككاسحات سلفيد   نصف فورمال مركبات

 الهيدروجين
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من إيبوكسيد متدلية وطرق معالجة تكوينات تحت األرض بوليمرات 518391074 1281  

من أنهيدريد مالييك، وطرق لمعالجة تكوينات تحت األرض بوليمرات 518391075 1282  

طالءات من البوليمر ذات حساسية منخفضة لالشتعال  تركيبات 518391076 1283  

1284 518391078 
مضادة رابطة لليمفوبويتين السدوي الصعتري أجسام  (TSLP)  وطرق الستخدام

 األجسام المضادة

وجهاز لتجميع وحفظ العينات اللبية من خزان  طرق 518391079 1285  

عادم لمحرك احتراق داخلي ذايت الحركة نظام 518391080 1286  

إلنتاج حمض األسيتيك بإعادة تدوير المياه عملية 518391081 1287  

1288 518391085 
كيميايئ بواسطة مركبات جل تحتوي على خوافض توتر سطحي لخزانات كربونات   تثبيط

 بها كسور 

لحام بالنحاس تركيبي  شريط 518391088 1289  

1290 518391090 
مسبق وتحكم حراري يف دالفين تشغيل يف عمليات لدرفلة المعدن وأنظمة   تسخين

 تحكم فيها

سقف عازل للصوت لوح 518391093 1291  

زراعية إلنتاج الخضروات والفطر طريقة 518391094 1292  

صناعية بأقل تأثير بيئي  عملية 518391095 1293  

كوام مادة ببيئات سكك حديدية وسيلة 518391096 1294 وطريقة لقياس ارتفاع أ  

كسيد الكربون وطرق تصنيعها منتجات 518391097 1295 سبق صبها من الخرسانة المثقلة بثا� أ  

1296 518391098 
الضغط المرتفع لموائع صيانة بئر -صناعي ثابت مالئم لدرجات الحرارة المرتفعة بوليمر

 الزيت المائية

1297 518391099 
الضغط المرتفع لموائع صيانة بئر -صناعي ثابت مالئم لدرجات الحرارة المرتفعة بوليمر

 الزيت المائية

لتعبئة مادة يف إطار فاصل  جهاز 518391101 1298  

وطريقة لتركيب وتهيئة وحدة زجاج  نظام 518391102 1299  

كيب بوليمرية متغايرة الطور طريقة 518391104 1300 لتشكيل ترا  

ضغط عايل وطريقة إلنتاجه أنبوب 518391105 1301  

1302 518391108 
منة واالضطرابات   عالج مشترك مؤلّف من الكاناغليفلوزين والفينتيرمين لعالج الس�

 المرتبطة بها 

الخاليا التائية التي تميز مستقبالت 518391109 1303  KRAS المقيدة بـ المطفرة  HLA-CW8 
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إماهة لألوليفين باستخدام مفاعل تذبذيب مزود بحواجز عملية 518391110 1304  

حيوية ومستحضر منها  مبيدات 518391112 1305  

ومواد للعالج بجين طرق 518391113 1306  GALGT2 

إلزالة فلزات من بترول  طريقة 518391114 1307  

لتحسين وظيفة العضو الذكري  دعامة 518391115 1308  

قاعدية محطة راديو طرفية وطرق لها  محطة 518391116 1309  

ماء على ثالث مراحل يتم التحكم فيه بشكل مستقل يف حارق انتشار حقن 518391117 1310  

مستقبل كورتيكويد سكري غير ستيرويدي لتوصيل عقار موضعي  معد�الت 518391118 1311  

بالخاليا التائية لمستقبلة مستضد خيمري ذات فعالية محسنة  عالجات 518391120 1312  

حمض الميثاكريليك من ميثاكريالت ألكيل أساسها ميثاكرولئين تصنيع 518391122 1313  

ماء البحر لعمليات حقل نفط  معالجة 518391124 1314  

مثبطات هيدرات حركية  إزالة 518391125 1315  

لمزيج ميثانول استخالصية معالجة 518391126 1316 -MMA يحتوي على ملح الصوديوم 

رطبة -ألفا بعملية-إلنتاج حمض فوسفوريك وإنتاج فرعي لجبس نصف هيدرات طريقة 518391134 1317  

لتحضير جبس شديد البياض وعايل النقاوة طريقة 518391137 1318  

كاسيد 518391139 1319 حديد فلزية مختلطة واستخداماتها  أ  

تجميع لتحسين نتائج تكوين حزم طرق 518391140 1320  

تجميع لتحسين نتائج تكوين حزم طرق 518391140 1321  

تراينتين لتوصيل النحاس إىل النسيج اإلقفاري  استخدام 518391143 1322  

ثاليث الببتيد الحلقي لتحسين أيض الطاقة الخلوي  استخدام 518391146 1323  

تمرير تفتيش أمني وجهاز تفتيش أمني  قناة 518391152 1324  

كسيد الكربون  طريقة 518391153 1325 لتنقية تيار ثا� أ  

ماص يتضمن لوحات جانبية و موانع تسريب منتج 518391154 1326  

ماص يتضمن لوحات جانبية و موانع تسريب منتج 518391155 1327  

لحماية دائرة إلكترونية بالكشف عن تغيير المفاعلة الكهربائية جهاز 518391156 1328  
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قليلة النيوكليوتيد واستخداماتها  -األلفة مترافقات 518391159 1329  

لكشف عمليات بثق بإعادة التهيئة نظام 518391160 1330  

1331 518391162 
وطريقة لمنع التسرب اآلمن وإصالح الموصالت الكهربية التي تمر خالل رؤوس   جهاز

 اآلبار 

لدن بالحرارة له خصائص ميكانيكية محسنة  تركيب 518391164 1332  

نقل بيانات آمن بين الشبكات  توفير 518391166 1333  

وأشكال مادة صلبة لمضاد حيوي أحادي الحلقة البيتاالكتامية  أمالح 518391168 1334  

داء الثعلبة عالج 518391169 1335  

1336 518391170 
باي أريل مفيدة لعالج األمراض البشرية يف علم األمراض، طب األعصاب وعلم   مركبات

 المناعة

دلفنة، نظام دلفنة وطريقة إلخماد االهتزازات يف حامل دلفنة بشكل فعال  حامل 518391175 1337  

هيدروكسي فيتامين-25مضاف مع  عالج 518391176 1338  D  وأدوات من أجله 

مكافحة آفات حشرية  مادة 518391180 1339  

ونظام المائع طريقة 518391183 1340  

تشتمل على مكون مبيد للحشرات  راتنج تركيبة 518391184 1341  

بخار إلنتاج غاز توليف ُمهذب 518391186 1342  

إلنتاج صيغ عالجية ثابتة يف مذيبات قطبية ال بروتونية طرق 518391187 1343  

1344 518391189 
غير قابل للذوبان يف الماء أساسه فيتامين هـ خايل من منتجات السيليكون  هالم

 لالستخدام الموضعي 

آيل لتناول كتلة حديد خط أنابيب نظام 518391190 1345  

وسائل ميدانية عبر شبكة اتصال  مراقبة 518391191 1346  

منفطة منفصلة الستمثال الرزم عبوات 518391192 1347  

عْ  518391193 1348 تيار كاثود لخلية هول هيرولت ُمَجم�  

كل  مانع 518391194 1349 للتسرب وايق من التآ  

وطرق لتكسير عوامل تقليل االحتكاك يف الموقع نظام 518391195 1350  

وأنظمة وطرق لتحديد اللزوجة أجهزة 518391196 1351  

معالجة خالية من المادة الحاملة لالستخدام يف تكوينات جوفية دقائق 518391198 1352  
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قطع وفصل يمكن تطبيقها على قواطع سيراميكية يدوية وسيلة 518391201 1353  

تكوين عنصر وقود كروي جهاز 518391202 1354  

بدرجات حرارة منخفضة ألوليفينات خفيفة وميثان عن غاز تخليق فصل 518391207 1355  . 

بدرجات حرارة منخفضة ألوليفينات خفيفة وميثان عن غاز تخليق  فصل 518391208 1356  

إشارات تزامن لعملية ضيقة النطاق  تصميم 518391209 1357  

للتحكم يف عملية تصنيع أيزوسيانات طريقة 518391210 1358  

مولدة للون لتجميع الطاقة أجهزة 518391212 1359  

إندولينون لتفاعلأيزو  مثبطات 518391217 1360  MDM2-P53 ذات نشاط مضاد للسرطان 

أيزو إندولينون لتفاعل مثبطات 518391218 1361  MDM2-P53 ذات نشاط مضاد للسرطان 

يف عوامل تخفيض احتكاك وموائع معالجة بئر وتتعلق بها تحسينات 518391220 1362  

ونظام لتنظيف أنظمة التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء  طريقة 518391221 1363  

من جليكوزامينوجليكانات وعامل مضاد للحموضة وتركيبات منها  توليفة 518391222 1364  

1365 518391223 
رقمي غير تدخلي للمراقبة السلوكية لألحداث المتعلقة باألمن االلكترو� يف نظام  عامل

 تحكم صناعي 

الستعمال مرة واحدةمالبس ل قطعة 518391226 1366  

حشو دعمي متكتلة لالستخدام يف عمليات تكوين جويف دقائق 518391228 1367  

لفصل غاز غير هيدروكربو� وطريقة لفصل الغاز غير الهيدروكربو�  جهاز 518391229 1368  

لتدعيم صدوع وصدوع دقيقة مَتكَّونَة يف تكوين ُمحكم  طريقة 518391230 1369  

لتقوية عناصر حاسوبية متكاملة للكشف عن ناتج التحلل يف مجال النفط والغاز طريقة 518391232 1370  

فعال ألدوات تسجيل بيانات األداء بالرنين النووي المغناطيسي إخماد 518391233 1371  NMR 

تدفق سقفية عالية الضغط أجهزة 518391234 1372  

تروس قطرية مغناطيسية شبه دائرية، وأنظمة وطرق ذات صلة  تجميعات 518391235 1373  

4-لعالج اضطرابات مرتبطة بمسار مستقبل ميالنوكورتين طريقة 518391236 1374  

الدفق بقاع البئر جهاز 518391239 1375  

لتنقية سم عصبي مطثي طريقة 518391241 1376  

سبيكة ألومنيوم متعدد الطبقات عايل التشكيل  غالف 518391242 1377  
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1378 518391243 
القدرة على التوصيل بين أنواع مختلفة من المسام يف وسائط مسامية باستخدام   قياس

 NMR الرنين المغناطيسي النووي

1379 518391244 
مراقبة وتحسين االمتداد لمسافات طويلة يف الوقت الفعلي لعمليات األنابيب    طريقة

 الملتفة 

تعديل مادة رغوية ألنواع مالط أسمنتي وطرق ومنتجات ذات صلة  عوامل 518391245 1380  

كريالت الميثيل عملية 518391246 1381 لتنقية ميث أ  

وطريقة للتحكم بالوصول إىل آالت خطيرة  نظام 518391247 1382  

واقع معزز باللمس لتسهيل االجراءات على ذراع التزود بالوقود أثناء الطيران  جهاز 518391249 1383  

مراقبة  مسبار 518391251 1384  

فرضة متناوبة لمباعدة ألواح نقل حرارة تهيئة 518391252 1385  

طبقة عشب اصطناعي بتدفق هواء مدفوع  نظام 518391254 1386  

لمعايرة مرايا هليوستات  طريقة 518391255 1387  

بالستيكية لنقل وتخزين مادة مالئة حاوية 518391257 1388  

مكون من طبقات لصوت مضغوط أو تمثيالت مجال صويت تشفير 518391259 1389  

مضادة لـ أجسام 518391262 1390  PD-1  وتركيبات 

سطحي جسيمي  معالجة 518391263 1391  

1392 518391264 
طبقي وهيكل لبيانات تمثيالت صوت أو مجال صوت ألصوات محيطة مضغوطة    تشفير

 عالية الرتبة

توصيل ومفتاح توصيل يتضمن نظام توصيل  نظام 518391266 1393  

وتركيبات وطرق لتعديل مركبات 518391268 1394  CFTR 

تنظيف األسنان باستخدام ماء معالج باألوزون جهاز 518391269 1395  

إلنتاج ِذْيَفاِن الَوشيِقي�ة  طريقة 518391270 1396  

تسجيل أداء بالرنين المغناطيسي النووي مزودة بهيئة ملف تربيعي أداة 518391274 1397  

مركبة رملية وطرق استخدامها للتحكم يف الغبار مواد 518391275 1398  

لصنع غاز تصنيع من خالل إعادة تشكيل هيدروكربون عملية 518391276 1399  

عن موضع وسيلة متحركة باستخدام تسجيل أداء الحفر من النوع المغناطيسي  الكشف 518391279 1400  

حرارية متباينة الخواص قناة 518391281 1401  
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مستقبل فارنيسويد إكس معدالت 518391282 1402  

معدنية  ألياف 518391284 1403  

بيانات تسجيل أداء حث متعدد المكونات يف ثقوب حفر غير دائرية  معالجة 518391285 1404  

رفع اصطناعي أسفل حفرة البئر نظام 518391289 1405  

مكون من طبقات لصوت مضغوط أو تمثيالت مجال صويت تشفير 518391290 1406  

توليفي لمعالجة السرطان  عالج 518391291 1407  

إلزالة التلوث من الماء باالمتزاز على كربون منشط  طريقة 518391293 1408  

1409 518391295 
ضبط مسارات بيولوجية لمعالجة ومجابهة التدهور الناتج من تقدم اإلنسان يف   إعادة

 العمر 

ونظام الحتواء أو تغليف مواد إشعاعية ومواد سامة للنقل أو االحتواء  طريقة 518391297 1410  

صمام/منظم ببنية شبكية  جسم 518391299 1411  

مسار بئر  ضبط 518391302 1412  

مستخدم أسفل حفرة البئر صمام 518391304 1413  

وطرق إلزالة غاز الكبريت أنظمة 518391306 1414  

إيثوكسي) نووية لتركيبات ليبوسوم -إيثوكسي (بارا -P أحماض 518391309 1415  

تبريد لموقد بمفاعل تحويل إىل غاز  جهاز 518391312 1416  

وأنظمة لتكسير حفزي مميع  عمليات 518391316 1417  

مشترك لعالج األورام الخبيثة عالج 518391317 1418  

تدوير آللة تربينية  جهاز 518391318 1419  

تحكم لوسيلة تحكم يف مائع عنصر 518391321 1420  

لتنقية حمض أسيتيك وتميؤ أنهيدريد  عمليات 518391324 1421  

إلنتاج حمض أسيتيك  عمليات 518391325 1422  

أمين معالجة باإليثوكسي لالستخدام يف تكوينات جوفية مركبات 518391330 1423  

هيدرات مرتفعة درجة الحرارة وطرق استخدامها مثبطات 518391331 1424  

ألكيل بويل جليكوسيد خافضة للتوتر السطحي لالستخدام يف تكوينات جوفية مواد 518391333 1425  

اثير حلقية من بيرازولو  مشتقات 518391334 1426  [1  ،5 -a]  كربوكساميد  -3- بيريميدين  
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ثنايئ األبعاد باستخدام معالجة متعددة المراحل  تصوير 518391335 1427  

إلزالة مركبات الكبريت من تيارات عملية  عملية 518391338 1428  

وتركيبات للعالج المناعي الخلوي  طريقة 518391339 1429  

معزول وعازل حرارياً  صهريج 518391340 1430  

بنزوالكتام كمثبط بروتين كيناز مركبات 518391342 1431  

امتزاز إلزالة سلفيد هيدروجين مادة 518391348 1432  

أغشية ترشيح المياه تنظيف 518391349 1433  

نيوترونات سريعة ذو متوسط عمر طويل وناتج مرتفع  مصدر 518391350 1434  

غروانية لالستخدام يف دواء  جسيمات 518391351 1435  

تصنيع منتج طعام نسيجي ومنتج طعام نسيجي  طريقة 518391353 1436  

وجهاز لمعالجة مغناطيسية/كهربية/كهرومغناطيسية للسوائل طريقة 518391354 1437  

ُمطِفئ اللمعة وطريقة للحصول عليه  عامل 518391356 1438  

وطريقة لكشف فقد المادة يف أنابيب نظام 518391358 1439  

مادة باستخدام أداة تسجيل أداء نووية  تقييم 518391362 1440  

نيوترونات معج�لة عالية الخرج مصدر 518391364 1441  

مشترك لعالج األورام الخبيثة عالج 518391366 1442  

متكامل وطريقة لتوليد طاقة وضغط  نظام 518391367 1443  

متعدد الطبقات ذو تأثير مريئ طالء 518391368 1444  

وجهاز للتكسير النبضي المستحث كيميائياً والموج�ه مكانياً يف الخزانات  طرق 518391373 1445  

تفاعل طارد للحرارة لخزانات باستخدام موجات دقيقة  تحفيز 518391374 1446  

خزان باستخدام مجاالت كهرومغناطيسية عابرة مستثارة جلفانًيا  مراقبة 518391375 1447  

لعمل حزوز على كامة  آلة 518391376 1448  

تدوير مفقود أساسها نوى بلح النخيل مادة 518391377 1449  

تحتوي على عناصر أرضية نادرة لتحسين أداء تركيبات معالجة أسفل البئر  مركبات 518391381 1450  

تثبيت واستخدامه  نظام 518391383 1451  
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ومطاط من نباتات جوايول  الستخراج التكس راتنج عملية 518391385 1452  

مائية مثبتة لبدء التجمد والتصلب لتركيبات األسمنت األلوميني تركيبة 518391387 1453  

تخزين وتوزيع  جهاز 518391388 1454  

تغذية إضافية لتحسين كسب الوزن تركيبة تغذية للماشية وطريقة لتوالد الماشية  مادة 518391389 1455  

كاتيونية ومواد مسامية بوليمرات 518391391 1456  

لتحضير محفز تكسير بالهيدروجين عملية 518391393 1457  

الستخالص راتنج ومطاط من نباتات جوايول  عملية 518391394 1458  

لفصل مطاط طبيعي غير هيفيا يف صورة صلبة من محاليل تحتوي عليها  عملية 518391395 1459  

تسرب بين المعادن مطلية ومربوطة كيميائًيا  موانع 518391396 1460  

إشارة تزامن بنظام الصحيفة البيضاء وخوارزميات البحث عن الخلية  تصميم 518391398 1461  

وجهاز الستخدام حلقة مالئة قابلة لتغيير الشكل  طريقة 518391402 1462  

دائرة مع آلية تشغيل  قاطع 518391404 1463  

حشو لحفر قنوات الجذور من االسنان أداة 518391405 1464  

لتنظيم الضغط بها أداة إيقاف متفاوتة أثناء التشغيل  وسيلة 518391406 1465  

رفع لوح منزلق نظام 518391407 1466  

1467 518391408 
الكتشاف مقدمة األنبوب ومصب الوعاء، آلية تقدمية إلعادة التزود بالوقود أثناء   نظام

 الطيران بذراع تزود بالوقود، وطريقة إعادة التزود بالوقود

إلنتاج صفيحة متعددة الطبقات  عملية 518391409 1468  

لخفض زمن مسح القطاع ألجهزة تعمل بموجة مليمترية  تقنية 518391411 1469  

وتبلر مبتكر لليوزيمينول  تحضير 518391413 1470  

على البيانات وتفسيرها يف الزمن الفعلي لعمليات حقن مائع بأنابيب ملتفة  الحصول 518391414 1471  

موضحة للعبث  سدادات 518391416 1472  

فصل حراري لمركبات عضوية غير قطبية عن مادة بواسطة تقطير بالبخار طريقة 518391420 1473  

المقاومة الحقيقية يف الزمن الفعلي ألدوات تسجيل أداء الحفر أثناء الحفر  تقدير 518391421 1474  

كهروكيميائية وعملية  خلية 518391430 1475  

مادة رابطة لرصيف ملون فاتح تركيبة 518391432 1476  
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وطرق لمعالجة غازات حمضية عالية الضغط مع انبعاثات صفرية  تهيئات 518391433 1477  

1478 518391436 
مواد حفزية لتفاعالت قلب ومصاوغة وتطبيقات حفزية أخرى عبر معالجة   تخليق

 أيروسول متحكم فيها جيدا 

صمام به بروزات حمل للتمركز   مقرن 518391437 1479  

الوزن الواقع على لقمة الحفر باستخدام المعايرة الذاتية حسابات 518391438 1480  

متزامن لحجم وموضع الفجوات يف أسمنت أسفل بئر  تقييم 518391440 1481  

وطريقة لتعشيق غاطس محقنة مع حاقن  نظام 518391443 1482  

وطريقة للمصادقة والتشفير المضادين لالعتراض نظام 518391446 1483  

ِقل�ُة اإلِباَضة المتعلقة بالتغير الدهني الكبدي  عالج 518391448 1484  

توليد قدرة حرارية شمسية وطريقة تحكم به  نظام 518391449 1485  

ن لتحويل إثيل حّفاز 518391450 1486 بنزين يف عملية ألزمرة الزيلين  ُمحس�  

مقترنة ألجسام مضادة تشتمل على شادة مستقبلة شبيهة بـالتول مواد 518391451 1487  

بديلة للتحكم يف الترابط التصالبي يف البولسترين عايل التأثير طرق 518391457 1488  

بحري وهيكل دعم قابل للتشكيل لتنفيذ ذلك حفر 518391458 1489  

وجهاز اتصاالت  طريقة 518391460 1490  

وقارنة صمام ذات أعمدة دوران مسلوبة معكوسة  صمام 518391462 1491  

1492 518391463 
متباينة لعامل أشكال  VIII منخفضة CpG  تركيبات وطرق واستخدامات لمعالجة ،

 اضطرابات إرقاء الدم 

تحكم يف فقد مائع أساسها بوليمر تخليقي  حبة 518391465 1493  

تحضير بوليمرات (مشتركة) من دايينات مترافقة  عملية 518391467 1494  

كهربايئ ُمعشق بشكل مضغوط مقبس 518391469 1495  

تثبيط كيناز لعائلة جانيس من الكينازات لمعالجة مرض تنفسي  مركبات 518391470 1496  

طالء مقاومة للحريق قابلة لإلرغاء  تركيبة 518391473 1497  

فالبينازين وصور متعددة الشكل البلوري منها أمالح 518391477 1498  

اسفلت معدلة وطريقة تحضيرها واستخدامها جسيمات 518391479 1499  

إلزالة ميركابتانات من تيار غاز عملية 518391481 1500  

بويل إيثيلين شبه موصلة  تركيبة 518391483 1501  
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لطالء سطح ركيزة طريقة 518391484 1502  

بويل إيثيلين شبه موصلة  تركيبة 518391485 1503  

رقمية لعدة مستشعرات أسفل البئر باستخدام التحويالت المكانية محاذاة 518391486 1504  

أعمدة نزع الميثان  ارتجاع 518391493 1505  

وتركيبات للتحرير الجيني يف خاليا جذعية مكونة للدم  طرق 518391495 1506  

 RET مثب�طات 518391496 1507

1508 518391497 
نزع هيدروجين من مركب ألكيل عطري وعملية إلنتاجه, وعملية نزع الهيدروجين   محفز

 باستخدامه 

وطرق لتقييم واستمثال فعالية التحفيز باستخدام عوامل حارفة  أنظمة 518391500 1509  

أمواج ذي حاجز أمواج جانبي متحرك لتوليد أمواج يف منطقتي مياه  مولد 518391509 1510  

1511 518391513 
وعوامل كيميائية أخرى باستخدام انتشار مسهل لنقل   إلنتاج حمض ساكسينيك طريقة

 السكر

طاقة شمسية   مجمع 518391516 1512  

حماية من األشعة  شاشة 518391517 1513  

1514 518391518 

  -1-ببرازين-يل)-2-(بيرازين -4-يل) إيثيل[ -4-بنزيل ببريدين -N-]2-(1 مشتقات

4ومركبات متصلة بها كمضادات مستقبلة المسكارين  كربوكساميد  (M4)   لمعالجة

 أمراض عصبية 

وأنظمة للتحكم يف الغبار طرق 518391523 1515  

أزيتيدين لتصوير مشتقات 518391527 1516  Tau 

للتخمير المحسن لألحياء المجهرية عملية 518391528 1517  

حاجز حلقي بنظام حثي  إنجاز 518391529 1518  

مادة خافضة للتوتر السطحي لمعالجة تكوينات جوفية وزيت منتج تركيبات 518391530 1519  

حرارية بعملية إستخالص الكبريت بإنخفاض اإلمتصاص مرحلة 518391531 1520  

لعالج حاالت ترتبط بتنشيط متمم معتمد على طرق 518391532 1521  MASP-2 

حثي أسفل البئر بتفرع مركزي لرفض النمط المشترك مستشعر 518391536 1522  

قنوات الصوديوم حاصرات 518391540 1523  

1524 518391541 
طرق، ووسط كمبيوتر لتوفير تغذية عكسية حيوية يف الزمن الفعلي لتصور ثاليث  أجهزة، 

 األبعاد
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حفر أسفل البئر بعنصر قطع مغلف  لقمة 518391545 1525  

سدادة جسرية لقياسات أسفل البئر  مستشعر 518391548 1526  

مقياس تدفق ضويئ كهربايئ نمطي ألسفل البئر  نظام 518391549 1527  

استشعار بئر متعددة الجوانب نظام 518391550 1528  

وطرق التشكيل العكسي للقطاع الستقرار موضع البالزما أنظمة 518391552 1529  

تثبيط  طرق 518391553 1530  العين وطول البصر الشيخوخي  يف المياه البيضاء تكوين 

1531 518391555 
مضادة معاِدلة لـ أجسام  GM-CSF  الستخدامها يف عالج التهاب المفاصل الروماتويدي أو

 كمسك�نات 

كل  كبل 518391556 1532 كهربايئ بدرع مقاوم للتآ  

لتقييم تكوين من خزانات الطفل العضوي باستخدام بيانات تسجيل بئر  طريقة 518391557 1533  

المقاومة باستخدام مستشعرات سعوية وحثية مزدوجة  تصوير 518391561 1534  

الحثي لتقنية صوتية كهربائية  الشحن 518391564 1535  

لتعديل تمايز واستمناع ملتهمة كبرى  طريقة 518391566 1536  

لمنع أو تخفيف تَكَّون قشور سلفيد معدن أثناء إنتاج النفط والغاز  طريقة 518391567 1537  

سمات نفط متبقي قبل المعالجة  تحديد 518391568 1538  

ووسط كمبيوتر وطرق إلدارة أنظمة تدريب نظم،  518391569 1539  

منتجات تقطير أولية به مضخات إرجاع عمود 518391573 1540  

1541 518391574 
لتحضير صيغة مسحوق جاف تشتمل على عامل مضاد للفعل الكوليني،  عملية

 كورتيكوستيرويد وعامل أدريني بيتا

كريليك  طريقة 518391575 1542 كريليك وطريقة إلنتاج حمض (ميث)أ إلنتاج محفز إلنتاج حمض (ميث)أ  

إلجراء اختبار جهاز 518391576 1543  

مأخوذة من البيئة  مشتق من مجينات سيليوالز 518391577 1544  

إلنتاج محفز لبلمرة األولفين طريقة 518391579 1545  

إنتاج ميثان من ثا� أوكسيد الكربون بواسطة الزراعة المشتركة  طريقة 518391582 1546  

كدر لها وسيلة ُمعادلة ضغط ُمدمجة  ُسدادة 518391583 1547  

كشف زلزايل بتقنية صوتية كهربائية مزود بمصدر أسفل بئر نظام 518391584 1548  

تحوير عابر إلنتاج فيروس عكسي  طريقة 518391585 1549  
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لصب شريط معد� بتحكم تاجي  طريقة 518391587 1550  

1551 518391596 
تحتوي على منتجات تفاعل ونواتج إضافة تركيبة  N-(N-بيوتيل)  ثاليث أميد

 ثيوفوسفوري

هالم مايئ من بوليمرات تطعيمية لتحويل الحمض  أنواع 518391600 1552  

صويت للنفط والماء أسفل البئر فصل 518391603 1553  

ألياف زجاجية عالية األداء، وليف زجاجي، ومادة مرك�بة منه تركيبة 518391605 1554  

الختيار نموذج أرضي من مجموعة نماذج أرضية  طرق 518391607 1555  

خاصة بإنتاج اليوريا بتجريد مرتفع الحرارة  عملية 518391613 1556  

نة لصهر إلمينيت  عملية 518391616 1557 محس�  

ألياف زجاجية مرتفعة المعامل وألياف زجاجية ومادة مركبة منها تركيبة 518391620 1558  

األولية من مركب مثبط كيناز لمعالجة مرض التهاب الجهاز الهضمي العقاقير 518391622 1559  

خلية مستقرة لإلنتاج الفيروسي الرجعي  سالالت 518391623 1560  

باستخدام ماء فوق حرج لتحسين تركيبة أساسها البترول مع تقليل االنسداد عمليات 518391625 1561  

وطريقة تحليالت توقعية للتحكم يف جزء خام علوي لعملية تكرير هيدروكربون  نظام 518391628 1562  

1563 518391639 
مرتدة للتحكم معوقة يف حامل ازدواج تقسيم زمني يستخدم نبضات تزامن   تغذية

 مشتركة 

آمونيا بلوري  –فلزية انتقالية من بيس  موليبدوتنجستات 518391640 1564  

ونظم تحديد نفاذية الغاز للتشكيل تحت السطح  طرق 518391645 1565  

ضوء مضخة مدمج وحاقن إشارة لنظام ليزري عايل القدرة مجانس 518391656 1566  

بيريدين ثنايئ األمينو  مشتقات 518391657 1567  

حمض أميني كربوكسيلي معين لتقييد تكون و/ أو تكتل هيدرات الغاز استخدام 518391663 1568  

لتقييد تكون و/ أو تكتل هيدرات الغاز  تركيبة 518391664 1569  

غذايئ وتركيبة لعالج المتالزمة األيضية مكمل 518391667 1570  

تثبيت لوح زجاجي  طريقة 518391671 1571  

وطرق للحصول على بيانات مرونة واستخدامها لتطوير القيادة نظم 518391676 1572  

مفعول شبيه الفازوبريسين معزز 518391678 1573  

تحسين ماء فوق حرج إلنتاج تيار بارافيني من نفط ثقيل عملية 518391683 1574  
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1575 518391684 
ونمذجة تغيرات يف الضغط الشعري والنفاذيات النسبية يف وسط مسامي نتيجة   توقع

 للترسيب والتحلل المعد� 

لتصنيع مادة إضافة يف الحالة الصلبة طريقة 518391685 1576  

نظم، وأوساط مقروءة بالكمبيوتر لتطبيق عالمة مائية رقمية مستقلة  طرق،  518391696 1577  

تسرب ذو بروزات مشفهة  مانع 518391700 1578  

قابلة للتحلل تشتمل على سبائك ألومنيوم مشابه  أسفل بئر جلفانية أدوات 518391701 1579  

مضادة لـ أجسام 518391704 1580  C5  وطرق الستخدامها 

إزالة عوائق من خط سكة حديد لمركبة سكة حديد  آلة 518391705 1581  

منتج معالجة تعدين باستخدام بوليمرات تحتوي على حمض بورونيك استخالص 518391706 1582  

مؤتلف لتصنيع اليوريا جهاز 518391707 1583  

بوليمر وطريقة تحضيرها -بيتومين تركيبة 518391712 1584  

ونظام لتنقية الغاز الطبيعي مستخدًما األغشية  طريقة 518391717 1585  

امتزاز التغير يف درجة الحرارة عملية 518391719 1586  

بيبتيدات ثنائية المستوقع المضادة إلشارة ونت يف خاليا ورم بويل 518391728 1587  

إقران مهايئة  وصلة 518391730 1588  

كريالت الميثيل عملية 518391736 1589 لتنقية ميث أ  

كريالت الميثيل عملية 518391737 1590 لتنقية ميث أ  

آلية قريبة من السطح من خالل طرق انكسار متسقة مع السطح تحاليل 518391738 1591  

صيدالنية مائية   صياغة 518391743 1592  

ووسائل لتصوير مسامية نيوترون سمتي لتكوين وأحجام أسمنت تحيط بثقب حفر  طرق 518391745 1593  

1594 518391752 
حفزي يشمل نيكل، ربيطة من نوع فوسفين وقاعدة لويس، واستخدامه يف   تركيب

 طريقة إجراء أوليجومرية ألولفين 

بوليمر سائلة تركيبات 518391759 1595  

مستحلب عاكسة  تركيبات 518391763 1596  

بالستيكية بها قسم إمساك حلقي  قارورة 518391773 1597  

سطح مائع بيني لتوصيل مائع إىل و أو سحب مائع من مريض  جهاز 518391779 1598  

تحكم واستشعار أسفل البئر نظام 518391785 1599  
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تحسين بالماء فوق الحرج إلنتاج كوك عايل الرتبة  عملية 518391786 1600  

جبس وطريقة إلنتاج لوح جبس لوح 518391788 1601  

لمعالجة تيارات تطهير معمل تكرير  عملية 518391790 1602  

1603 518391791 
من حمض بويل الكتيك مادة دقائقية صلبة قابلة للذوبان يف حمض يف صورة   خالئط

 عوامل تحويل قابلة للتحلل 

مسبقة لتدفق إىل مضخة غاطسة كهربائية تهيئة 518391801 1604  

محسنة لغمر البوليمرات من أجل استخراج الزيت اللزج يف خزان جيري  عملية 518391802 1605  

وعملية تحويل إىل غاز  نظام 518391803 1606  

1607 518391806 
الوصول العشوايئ المادية قناة  (PRACH)  ضيقة النطاق مع مسافات قفز متعددة بين

 النغمات 

كسيد تيتانيوم ناتجة عن عملية كبريتات ذات توزيع حجم جسيم ضيق  إنتاج 518391809 1608 صبغة ثا� أ  

1609 518391818 
فصل تغذية بالغاز الحامض واستخالص الهليوم من الغاز الطبيعي باستخدام   عمليات

 أغشية بويل إيميد مشترك كتلي

كلوز محسنة الستخالص كبريت باستخدام مرحلة نزع بخار ماء متوسطة باالمتزاز  عملية 518391819 1610  

كريليك طريقة 518391821 1611 إلنتاج حمض الـ (ميث) أ  

يف عمود استخالص  التحكم 518391822 1612  

يف عمود استخالص  التحكم 518391823 1613  

أنبويب ذو حز توصيل إسفيني عنصر 518391829 1614  

مواد خافضة للتوتر السطحي للبترول لتعزيز استخراج النفط استقرار 518391833 1615  

وجهاز إلعادة تدوير مخلفات معدنية  طريقة 518391834 1616  

بيرولوبيريميدينون وطرق استخدامه -أمينو  تيتراهيدروبيرانيل 518391836 1617  

علبة  غطاء 518391837 1618  

للمعالجة باإليبوكسي لبوليمر غير ُمشبع  عملية 518391860 1619  

بيوتيل يحتوي على كحول أليلي  مطاط 518391861 1620  

فينفلورامين وطرق لتحضيرها   تركيبات 518391868 1621  

لقفز التردد بقناة اتصال عشوايئ مادية ضيقة النطاق ومخططات للكشف عنها  أنماط 518391871 1622  

مواقع توصيل أحداث الوسائط لنقل الوسائط  تحديد 518391872 1623  
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صرف صحي للمراحيض   جهاز 518391877 1624  

نماذج لتوصيف شبكة كسور يف خزانات بترولية متجانسة إعداد 518391885 1625  

تحويل قابلة للتحلل ذاتًيا لتحميض صدع مدعم بمادة حشو دعمي  عوامل 518391890 1626  

1627 518391891 
الشبيه   1طويل األمد من ناهض ثاليث لمستقبل جلوكاجون/الببتيد   مقترن

 بالجلوكاجون/عديد الببتيد المحفز لإلنسولين المعتمد على الجلوكوز 

من متعدد أولفين  تركيب 518391893 1628  

وعاء ضغط بنايئ مزدوج عنصر 518391902 1629  

لتكوين مكون محفز صلب لبلمرة االيثيلين والبلمرة المشتركة  عملية 518391909 1630  

لتكوين مكون محفز صلب لبلمرة االيثيلين والبلمرة المشتركة.  عملية 518391911 1631  

دقيق لالمتصاص عبر الجلد وطريقة لتصنيع هذا التركيب تركيب 518391913 1632  

نابض بال أداة بقناة على شكل حرف ربط 518391921 1633  C  وطريقة استخدامه 

حلقية مشقوبة مضادة للبثق   تجميعة 518391928 1634  

استخراج اإليثان أو رفض اإليثان  عملية 518391931 1635  

بلمرة أوليفينات بطور غازي محسنة تعمل بنظام تكثيف عملية 518391932 1636  

كمات صلبة  مضخة 518391939 1637 كهربائية قابلة للتشغيل المغمور ذات موجات فوق صوتية إلزالة ترا  

سيليلوز وطريقة إلنتاج أسيتات سيليلوز  أسيتات 518391943 1638  

منع تسرب الستخدامات مرتفعة الضغط ومرتفعة درجة الحرارة جهاز 518391950 1639  (HPHT) 

ومحفز مشترك  يشتمل على معقد ميتالوسين محفز 518391954 1640  

غرفة احتراق حلقي علبي ذو مكيف لتخفيف تدفق تيار هواء غير منتظم  ملهب 518391956 1641  

د األنواع لتشفير فيديو  إطار 518391981 1642 عمل شجري ُمتعد�  

البتات يف تضمين موضع نبضة تفاضلي  خلط 518391992 1643  

التردد يف تكوين حزم صوتية عريضة النطاق  موازنة 518391994 1644  

بالزمونية نانوية الجسيمات وطرق إلنتاج جزيئات هيدروكربونية طويلة السلسلة  محفزات 518392001 1645  

مالط زيت وقود / مادة دقائقية وعمليات  تركيبات 518392002 1646  

سائل وعمليات تجزئة منها-نفط خام صلب تركيبات 518392003 1647  

عن تأثير الالمركزية يف عدة أنابيب وتقييمه الكشف 518392012 1648  
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وطرق الختبار ضغط معدات التحكم يف البئر  أنظمة 518392019 1649  

1650 518392022 
-عينية لالستخدام يف عالج اضطرابات العين المتعلقة بتبديالت سطح القرنية تركيبة

لملتحمة ا  

ُسمك تغليف بواسطة ارتباط التردد  تقدير 518392024 1651  

سيليكا موظفة كمثبطات َطْفل يف موائع أساسها مايئ نانو  518392031 1652  

للمعالجة الحرارية للنفايات العضوية جهاز 518392055 1653  

جل أمينال عكسية وطرق واستخدامها تركيبات 518392060 1654  

إرسال صوتية ذاتية الموالفة  أجهزة 518392064 1655  

وادوات لبناء هيكل انشايئ كالجدار االنشايئ المستخدم يف بناء البيوت المعتادة طريقة 518392065 1656  

مائعية كاشفة من استر ألكيل لاللتصاق التفاضلي  تركيبات 518392081 1657  

انفجار به تجميعة مدك متشابكة وطريقة استخدامه  مانع 518392082 1658  

1659 518392084 
مانعة لَتكَّون المستحلبات ذات أداء محسن تستخدم كحوالت متفرعة وزيت حامل   مواد

 ذو قدرة على اإلذابة مرتفعة 

1660 518392085 
لعالج التهاب المفاصل والفصال يف األطراف وااللتهابات المزمنة وتخفيف اآلالم   وسيلة

 والشد العضلي 

اق بدرجة تفاوتيةموائع بقعية أساسها تيربين لاللتص تركيبات 518392113 1661  

أمان كهربايئ تحت سطح األرض صمام 518392114 1662  (ESSSV) 

ألياف زجاجية عالية المعامل، وألياف زجاجية ومواد مركبة منها تركيبة 518392116 1663  

طالء كهريب جهاز 518392124 1664  

واقية ذوابة جلبة 518392128 1665  

مفصل ألنابيب حقل النفط مسنن 518392131 1666  

تناضح عكسي بمساعدة الضغط التناضحي وطريقة الستخدامها  عملية 518392144 1667  

لكبس ونزع الماء من النفايات  جهاز 518392222 1668  

علبة، قابل إلعادة اإلغالق  غطاء 518392313 1669  

ونظائر منها كعوامل تفتيح للبشرة  مالسيزية 518392384 1670  

1671 518400127 
حاجز وايق لتوفير وقاية صحية لأليدى عند استخدام مضخة وقود بساحة أمامية   موزع

 لمحطة خدمة 

فموية لتبريد النسيج الفموي لمريض خالل العالج الكيميايئ قطعة 518400167 1672  
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لتحضير الطعام  جهاز 518400192 1673  

 رداء 518400263 1674

1675 518400364 
لتحسين إيصال جين بوساطة فيروسية يف العين باستخدام مثبطات جسيم   طريقة

 بروتيني

نووي له قلب محمول ذاتًيا مفاعل 518400366 1676  

لزيادة الناتج الهيدروكربو� من التكوينات يف آبار نواتج تكثيف النفط والغاز  طريقة 518400442 1677  

ستائري  جدار 518400480 1678  

ستائري وطريقة إنشاء وتشييد هذا الجدار الستائري  جدار 518400482 1679  

مزّود بقارنة أوتوماتية سّحاب 518400518 1680  

تتبع ختم (قفل) التوصيل  نظام 518400601 1681  

تنباك معسل للشيشة كبسوالت 518400628 1682  

سد أنابيب قابل للذوبان يف الماء وطريقة سد أنابيب مترتبة عليه  جهاز 518400633 1683  

الخواص االستاتيكيه لخزان الضغط  تحسين 518400698 1684  

جولف على شكل أنبوب مزخرف  ملعب 518400752 1685  

1686 518400762 
من الصلب غير القابل للصدأ القابلة إلعادة االستخدام لنقل وتخزين السوائل   زجاجة

 وطريقة لتصنيعها

نووي مزو�د بمبادل حراري عند مستوى مرتفع مفاعل 519400800 1687  

1688 519400929 
الستخالص الزيت المعزز وتكثيف اإلنتاج من آبار الزيت، والغاز، وناتج التكثف   طريقة

 بواسطة مراقبة الهيدروجين الختراق تكوين تم حفره تحت مستوى التوازن قطري

شبكات السلكية نّقالة يتم تشغيله وفقا للنشاط  توفير 519400979 1689  

تحتوي على أمين أويل مفيدة كمثبطات للقشور بوليمرات 519401362 1690  

1691 519402118 
وأنظمة لتحسين معدالت حقن مفكك مستحلب ماء غسل يف محطات فصل الغاز  طرق

 عن الزيت

مياه كهربايئ من نوع التخزين مزود بخاصية توليد هواء ساخن سخان 519402292 1692  

الكبريت وإزالة السلفون باستخدام وحدة تكويك إزالة 519402360 1693  

1694 519410022 
معالجة تشتمل على مواد خافضة للتوتر السطحي ضعيفة االستحالب وطرق   موائع

 مصاحبة 

متجانسة وطريقة إلنتاجهاجوانيدين بويل (ألكيلين)  مركبات 519410195 1695  

إشعال بالبالزما قابلة للبرمجة  شمعة 519410197 1696  
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تحكم للتحكم بتوزيع دواء  نظام 520411504 1697  

مادة منتجة لحمض لتطبيقات خاصة بحقل زيت  تغليف 520411700 1698  

1699 520411964 
لقتل وإزالة كائنات دقيقة وقشور باستخدام وحدة فصل مزودة بمغنطيسات   طريقة

 دوارة

 

 

 

 

 

 

 


