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 03 بيانات وثائق الحماية الممنوحة

 35 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل

 41 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها

 44 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلها

 15 الحماية المرفوضةقائمة بطلبات وثائق 

 70 قائمة بطلبات وثائق الحماية الساقطة

 72 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبها

 37 براءات االختراع المنشورة قائمة بطلبات

  

 تاالمحتوي
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 م رقم الطلب العنوان رقم الوثيقة

  1 515361020 مفتاح ربط وصلة طرق 7377

  2 516380189 مادة مخففة النتاج مطاط البيوتيل 7378

7379 
تحديد كثافة ولزوجة مائع باستخدام مستشعر 
كثافة ولزوجة يعمل بشكل غير تالمسي بقوة 

 كهرومغناطيسية
517381953 3  

  4 517380791 طريقة لفصل الهواء بالتبريد ومحطة فصل هواء 7380

تركيبة بولي أيزو أولفين متعددة النمط غير مشبعة  7381
  5 516380176 بشكل كبير وعملية لتحضيرها

أنظمة تعمل بالموجات فوق الصوتية لتنظيف  7382
  6 517381285 مرشحات الهواء، وطرق استخدامها

  7 516371295 مصفاة فاصلة اهتزازية بتصميم متعدد اإلطارات 7383

  8 516371479 نظام شبك وإسناد 7384

تحسين عملية نزع األسفلت بهدف إنتاج تلقيمة  7385
  9 116380138 لوحدة أسود الكربون

  10 117380731 (4إتش1إن آر) X مركبات تعديل مستقبل فارنيسويد 7386

  11 517382198 أنسجة لها خواص مضادة للميكروب 7387

  12 517390445 واستخداماتهاانتقائية  YY مركبات ببتيد 7388

طريقة ووحدة لمعالجة خليط من المخلفات تتضمن  7389
  13 516380368 فصل الخليط المذكور وتسميده

  14 516380338 لقاح اقتران جديد شبه اصطناعي للمكورات السحائية 7390

  15 516371564 تصميم مشعل بالزما 7391

  16 516371753 مضخة الجمة ذات منفس مخفي للهواء المحصور 7392

الغاز مزدوجة األغراض، وطرق -وسيلة فصل الوحل 7393
  17 516370563 متعلقة بها

نظام وطرق لإلطالق الميكانيكي لسلسلة أنابيب  7394
  18 516370573 حفر للتشغيل

  CD127 516380455 19 أجسام مضادة موجهة لمضادة 7395

  20 516380187 بوليمر مشترك به محتوى منخفض من أيزوبرينويد 7396

محاليل من أمالح معدن ثالثي القلوية من أحماض  7397
  21 517381258 أمينو كربوكسيليك، تصنيعها واستخدامها

 بيانات وثائق الحماية الممنوحة
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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7398 
استخراج غازات، بصفة خاصة غازات مستمرة، من 

تيارات من مادة، بصفة خاصة من تيارات غاز عادم من 
 عمليات بلمرة

517380846 22  

  23 517381025 تشكيل مادة رقاقة 7399

  24 517381135 طريقة تحكم بتشغيل مولد بخار استعادة الحرارة 7400

طريقة ونظام التوجيه خالل الدوران لعاكس  7401
  25 517381277 شمسي

  26 515361255 طريقة تشغيل نظام تكييف السيارة 7402

7403 
التوليف األخضر بمساعدة المايكرويف لسبيكة 

لتحسين  Fe@Au النانويةالحديد المطلي بالذهب 
 كفاءة زيت الزيتون للقضاء على جرثومة المعدة

119400720 27  

7404 
التوليف األخضر بمساعدة المايكرويف لسبيكة 

لتحسين  Fe@Au الحديد المطلي بالذهب النانوية
 كفاءة زيت الزيتون للقضاء على جرثومة المعدة

119400720 28  

7405 
المايكرويف لسبيكة التوليف األخضر بمساعدة 

لتحسين  Fe@Au الحديد المطلي بالذهب النانوية
 كفاءة زيت الزيتون للقضاء على جرثومة المعدة

119400720 29  

ي الدورانّي إلزالة األجسام الغريبة 7406
ّ
 السل

ّ
  30 118390813 الملقط

  31 515370197 مواد تطهير رغوية بمحتوى كحول منخفض 7407

  32 517390278 من عوامل خالبية عملية لتكوين خالئط 7408

  33 517390457 تكوين فيروسي صغير 7409

7410 
مادة ربط بناء على مركب معدني صلب غني بأكسيد 
معدني قلوي أرضي مع مواد منشطة تحتوي على 

 فوسفات
517381803 34  

  35 516380023 قطع قوس بالزما لبنيات أنبوبية 7411

  36 516371041 طريقة وجهاز للكشف عن مادة 7412

إصالح المواد باستخدام إلكترود استهالكي يحوي  7413
  37 517390277 مادة صهيرة

طريقة لتصميم عنصر حاسوبي مدمج عالي  7414
  38 517381961 الحساسية

  39 517381243 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية 7415

  40 516380188 بوليمر مشترك بمحتوى أوليفين متعدد عالي 7416

  41 517381483 تركيبة وطريقة لمائع معالجة محسن 7417

  42 516380248 جسيمات بوليمر ماص للماء 7418

 إشارة ديناميكية ألشكال أطر فرعية صاعدة/هابطة 7419
(TDD) 43 516370483 لمضاعف تقسيم زمني  

  44 516371200 طريقة تصنيع قالب بثق 7420

  45 517381877 منظف آلي لمكيف هواء خاص بسيارة 7421
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  46 516380445 خزان أكريلونتريل خام 7422

  47 517390628 لوح بوليستر وعملية لتصنيعه 7423

  48 518391349 تنظيف أغشية ترشيح المياه 7424

موانع تسرب تعمل عند درجات حرارة مرتفعة  7425
  49 516370594 الستخدامها في صمامات دوارة

7426 
 مادة مركبة تتضمن عامل معالجة بئر و/أو متتبع

ملصق على ركيزة متكلسة من لب مطلي بأوكسيد 
 معدني وطريقة استخدامها

517380774 50  

تركيبة تتلدن بالحرارة مناسبة لالستخدام في  7427
  51 516380288 الطبقات الرقيقة

  52 516371950 برامة تشكيل بمكبس ثني 7428

مضخة مادة تبريد مفاعل نووي ووحدة توليد قدرة  7429
  53 516371154 المضخةنووية بها هذه 

7430 
طريقة للكشف عن تكوين التجاويف/التعريض 
الوميضي داخل أو بالقرب من صمام تحكم في 

 عملية
516370624 54  

طريقة ووحدة لمعالجة خليط من المخلفات بدورتي  7431
  55 516380367 تسميد

وصلة ساق صمام مزودة بوسيلة قياس قوة ساق  7432
  56 516370748 مدمجة

طالء قليل االنعكاس، ومادة مطلية قليلة  7433
  57 516380631 االنعكاس، وجهاز تحويل كهروضوئي

إطالق مقنن لمواد خافضة للتوتر السطحي  7434
  58 517390642 لالستخالص المعزز للنفط

  59 118390360 أداة تحديد موضع حاصرات تقويم األسنان 7435

  60 119400427 جهاز إنقاذ و انتشال 7436

  61 517381652 عملية إنتاج الدايين 7437

  62 116370423 صناعة نواشر بصرية بعملية الليزر الموجهة مباشرة 7438

خلطات مسحوقة منخفضة االنبعاث تحتوي على  7439
  63 517390148 مركبات مطاط نيتريل

  64 517390102 جهاز رفع ونقل لحمل ثقيل 7440

  65 517390600 طريقة لتبريد ماكينة تربينية 7441

  66 118400041 سوار تنبيه 7442

تركيبات مثبتة لتثبيت مواد ضد تدهور الضوء فوق  7443
  67 516380205 البنفسجي والتدهور الحراري

طريقة للتحميص الجزئي لمواد مركزة تحمل النحاس  7444
  68 517390304 و/أو الذهب

  69 516380179 بوليمر مشترك بمحتوى أوليجومير حلقي منخفض 7445
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الت النفاذية النسبية المعالجة بالسلفونات  7446 معدِّ
  70 517381860 لتقليل نفاذية التكوينات الجوفية للماء

بوليمرات معدلة من الدايين تحتوي على ذرة غير  7447
  71 517381944 متجانسة

  72 516380471 نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية 7448

  73 516371152 في ثقب بئرجهاز تقييد تدفق لالستخدام  7449

7450 
معقد بيريدين من زيركونيوم، نظام حفزي يشتمل 

على معقد البيريدين من الزيركونيوم المذكور 
 وعملية للبلمرة (المشتركة) للدايينات المترافقة

517380914 74  

  75 517382138 نظام لتكوين تركيبات لدائنية لدهنها على معدن 7451

  76 516380538 األداءخرسانة جديدة فائقة  7452

خرسانة عالية األداء بصورة فائقة لها محتوى أسمنت  7453
  77 516380523 منخفض

  78 517380877 تشخيص وسيلة تحكم باستخدام مقياس تسارع 7454

  79 517381584 وحدة صناعية إلنتاج اليوريا 7455

 E7 16لفيروس ورم حليمي  T مستقبالت خاليا 7456
  80 516380394 مضادة للبشر

طريقة ووسيلة لتنظيف أجزاء داخلية من أوعية  7457
  81 516371650 وتجهيزات

  82 518391031 نظام وطريقة لتعقيم مائع 7458

التحكم في درجة حرارة أنبوبة دوامية لوسائل تحكم  7459
  83 517381119 في عملية

  84 117390007 موزع المناديل لالستخدام بيد واحدة 7460

  85 518391564 لتقنية صوتية كهربائيةالشحن الحثي  7461

وحدة تبادل حرارة أنبوبية لألجزاء الداخلية من مبادالت  7462
  86 516371273 حرارية أو مفاعالت

7463 
عملية متكاملة إلنتاج أسفلت، وفحم بترولي مشبع 
بالمواد العضوية، ومنتجات سائلة وغازية من وحدة 

 التكويك
517380760 87  

الستخراج سوائل معالجة من تيارات محتوية طريقة  7464
  88 517380761 على أمالح لفلزات أرضية قلوية

  89 516370998 نظام وطريقة للتحكم في صمام بعيد 7465

7466 
مسبار حمض نووي له رمز حامل للتألق مفرد مرتبط 
بسيتوسين داخلي لالستخدام في تضخيم ثابت 

 درجة الحرارة ناتج عن حلقة
516371023 90  

  91 516370668 أداة لتنظيف كبل حفر أسفل البئر 7467

طريقة إلنتاج مونمر تفاعلي محسن عن طريق  7468
  92 517381156 الترشيح الغشائي

مائع غسل تغليف، موائع تنظيف قابلة إلعادة  7469
  93 517382316 التدوير، واستخداماتها
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  94 517390241 عملية إلبوكسدة البروبين 7470

وأنظمة وطرق محددة لاللتواء ومتتبعات أجهزة  7471
  95 516371694 شمسية تتضمن محددات االلتواء

  96 516370852 تركيبƠƠƠƠات وطƠƠƠرق كتيƠƠƠƠفة تثƠƠƠبيت 7472

صناعة منطقة إرسال خلية شمسية باستخدام  7473
  97 516371270 تقنية زرع األيونات

عملية لتحضير بولي أوليفين به واحد أو عدد من  7474
  98 517381806 تفريعات بمجموعة وظيفية طرفية

  99 517381805 عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع 7475

7476 
عملية لتحضير قالب بوليمر مشترك يشتمل على 

قالب بولي أوليفين أول وقالب بوليمر ثاني والمنتجات 
 الناتجة منها

517381734 100  

  101 517380786 بلورة من مشتق من اآلزول بنزين 7477

  102 517381345 عملية أسترة أكسيدية لصنع ميثيل ميثاكريالت 7478

طريقة لكشف مقدمات مائع باستخدام توليفة من  7479
  103 516371478 قياسات كهربية والجاذبية في ثقوب حفر

أنبوب لنقل الحرارة، غالية ووسيلة توربينية تعمل  7480
  104 516371383 بالبخار

  105 516380024 وقاية مقذوفةوسيلة إللحاق عناصر  7481

  106 516371297 مصفاة ترشيح ذات قدرة عالية 7482

  107 517380830 نفثيريدينات -7،1-يل) -4-(مورفولين 2- 7483

  108 517382199 صمام فوهة الرجوعي 7484

  109 516370917 مزودة بوسيلة التقاط لألمان HUBER تجميعة إبرة 7485

متكامل لتطبيقات دورة دمج مدمجة بها كلسيوم  7486
  110 517380681 الغاز الحامض

قياسات كثافة باستخدام كواشف موجودة على  7487
  111 517390234 منصة قياس نيوترونات نبضية

  112 519401325 أداة إدخال حرف للغات متعددة 7488

  113 516371030 نواقل إلظهار مولدات مضاد مصاحبة للبروستاتا 7489

  114 517381057 ومعالجة نبات الغيولةعملية متكاملة الستغالل  7490

طريقة استخالص مواد قيمة، جهاز استخالص مواد  7491
  115 516380346 قيمة ونظام استخالص مواد قيمة

جهاز إلمالة صمامات ذات مكبات باستخدام ضغط  7492
  116 516371083 إمداد

  117 517381027 عملية لفصل إيثيل بنزين 7493

  118 517381945 موصلة لها إشابة مهيأةطرق لتكوين رقاقة شبه  7494

  119 516371636 باعث إلكترونات ألنبوب أشعة إكس 7495
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مستخلص زيت مستحلب يشتمل على مضاد  7496
  120 517381431 أكسدة، زيت طهي يحتوي عليه وطريقة لتحضيره

  121 516380124 سرنجة مزودة بحاجز متدحرج 7497

  122 517381462 الدايهيدروكلوريد الخاص بهتخليق كوبانليسيب وملح  7498

7499 
طريقة وجهاز إلزالة أكسيدات الكبريت والغبار 
الموجود في الغاز بفاعلية عن طريق العملية 

 المعتمدة على األمونيا
117380767 123  

نظام حفزي يشتمل على معقد نيتروجين تيتانيوم  7500
  124 517390334 وعملية للبلمرة المشتركة لمركبات داي ين مترافقة

7501 
عملية لتحضير قالب بوليمر مشترك يشتمل على 

قالب بولي أوليفين أول وقالب بوليمر ثاني باإلضافة 
 إلى المنتجات الناتجة منها

517381732 125  

ماسحة جراحية تتكون من قماش غير منسوج  7502
  126 517381098 وشبكة نسيج بوليمرية

  127 516380088 مرتفع إصدار إشارة استثارة في نطاق تردد 7503

7504 
-أوكسو-3-يل)]-1-[(بيبيرازين-5مركبات مشتقة من

 ديون بصفتها مثبطات-4، 2-إيميدازوليدين-بروبيل]
ADAMTS لمعالجة الفصال العظمي 

517381743 128  

  129 517381568 نظام لحماية محوالت من النوع الجاف 7505

ل علبة مضخة تسريب بها سدادة داخل األنابيب  7506 تحوَّ
  130 517381672 باألصابع

  131 116370439 ممرات المشاة المكيفة لتسهيل حركة المشي 7507

  132 516380607 وحدة تجويف مرحاض 7508

  133 516380463 نظام متحكم فيه وطرق للوقاية من حريق مخزن 7509

صمام ال رجعي مزود بمكبس قابل للعزل وغير قابل  7510
  134 517381453 لالنغالق

  135 517390089 عملية لخفض تلوث األسطح 7511

  136 517381161 نظام لضخ المائع والتحكم فيه 7512

  137 517390401 وسيلة توصيل كهربائية لنظام فلطائية ضوئية 7513

  138 517390400 لوح، تجميعة ألواح، وسقف مرتبط به 7514

  139 517390021 وصلة أنابيب ملولبة 7515

  140 517381952 مولد بخار حرارة مهدورة 7516

  141 516371675 أنظمة وطرق سقفية تستخدم مجفف سائل 7517

مقياس تدفق كوريوليس له ماسورة تدفق بتباين  7518
  142 517381103 ضغطي متعادل

خلية كهروكيميائية ضوئية ألكسدة الماء واختزال  7519
  143 517381727 مكبس-ثاني أكسيد الكربون ذات مرشح
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 C5,NC4,IC4,C3 لمركباتعملية لإلنتاج المشترك  7520
  144 517381614 أولفين ومركبات داي أولفين

7521 
تركيبات التثبيت وطرق الستخدامها لحماية المواد 

العضوية البوليمرية من ضوء فوق البنفسجي 
 والتدهور الحراري

517381550 145  

أوليفينات هيدرو مفلورة على هيئة مواد مخففة  7522
  146 516380186 إلنتاج مطاط بيوتيل

7523 
مبنى حديقة غابة حضرية ومجموعة مبنى وطريقة 

لوضع منصات نباتات خضراء ُمعلقة على بنية متعددة 
 الطبقات

116370650 147  

  148 517381598 آلة امتصاص ذات معامل أداء محسن 7524

  149 516371028 جهاز وطريقة لتنظيف ألواح نقل الحرارة 7525

  150 116370243 تعديل عملية التحفيز والبلمرة منها 7526

  151 517380888 عضو تعطيل لمفاعل طبقى مميع 7527

نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف باإلشعاع  7528
  152 516371631 عن هدف متحرك سريع المرور

  153 517381414 محقنة ذاتية التوجيه ووصلة بينية للمحقنة 7529

  154 516371680 نظام وطريقة لفحص جسم متحرك باإلشعاع 7530

  155 516371762 تجميعة مبخر لجهاز وطريقة لصنع الثلج 7531

  156 516371761 تنظيف مجمد صنع الثلج 7532

صيغ إيبوكسي قائمة على أساس ماء لالستخدام  7533
  157 516380082 في الوقاية من الحريق

مولد أمواج ذي حاجز أمواج جانبي متحرك لتوليد  7534
  158 518391509 أمواج في منطقتي مياه

وطريقة لتحميل مركبة سكة حديد في محطة  جهاز 7535
  159 518390841 وبعد ذلك تشغيلها بدون خط علوي

  160 516380167 مقياس لزوجة وطرق استخدامه 7536

  161 517381537 أنبوب تكسية لتغليف قناة تحت الماء 7537

نظام تقطير بالطاقة الشمسية متعدد التأثير  7538
  162 516380331 والطرق المصاحبة له

منتجات تفاعل من بوليمرات األكريالميد وطرق  7539
  163 516380064 استخدامها كمعدالت نفاذية نسبية

واصلة لملحق كهربائي يتم استيعابه في علبة  7540
  164 516380162 مركبة بالتساطح

كشف موضع األعطال في مضخات غاطسة  7541
  165 516380493 كهربائية

  ESP 516380134 166 تقدير والتحكم في معدل تدفق مضخة 7542

  167 516380492 ديزموبريسين مثبت 7543

  168 516380069 قضيب الكبس للسرنجة 7544
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أنهيدريد الماليك المطعم بƠبولي إيثيلين خطي قليل  7545
  169 517380908 الكثافة ذو مؤشر ذوبان عالي

موائع عزل أسمنت لحفر البئر، طرق تصنيعها، وطرق  7546
  170 517382258 استخدامها

بوليمر مشترك من متعدد اإليثيلين متعدد األنماط  7547
  171 517381615 عالي الكثافة لمادة مقولبة بالحقن أو بالضغط

  C 517381064 172 حلقات سبيرو كمثبطات للكاتيبسين 7548

عامل تصلب مسحوق طالء كامن، وتركيبة طالء  7549
  173 517390224 مسحوق إيبوكسي تحتوي عليه

  Tau 518391527 174 لتصويرمشتقات أزيتيدين  7550

7551 

ميثوكسي -8(-7-فلورو -6-سيكلو بروبيل-1حمض
-أوكسو-4-يل)-6-]أوكت4، 3سبيرو[-داي آزا-6،2-إمينو

كربوكسيليك -3-]نافثيريدين8،1[-داي هيدرو-4،1
أسبارتات وتركيبات صيدالنية مضادة -D هيدرات

 للبكتيريا تشتمل على هيدراته

516371791 175  

وطريقة التجهيز المستمر ألنابيب الكربون بحجم جهاز  7552
  176 517380712 النانو

  177 517381022 عملية للفصل المعزز إليثيل بنزين 7553

معقد الفاناديوم المعالج بأوكسو نيتروجين، وعملية  7554
  178 517381292 البلمرة المشتركة لمركبات الدايين المترافقة

معدلة وراثيا، فينيل بيروفات ديكاربوكسيالز  7555
  179 517381696 وعمليات تحضيرها، واستخداماتها

عملية لزيادة حصيلة اإليثيلين والبروبيلين من وحدة  7556
  180 517381170 إنتاج بروبيلين

  181 515370325 توربين ماء بقابلية طفو متغيرة 7557

عمليات لتحسين ناتج حمض األسيتيك عن طريق إزالة  7558
  182 517381515 الحديد

عمليات إلنتاج حمض األسيتيك مع التحكم في  7559
  183 517381512 وسيلة الصفق

  184 515360820 تصميم لقمة حفر 7560

  185 517381087 حلقية ضخمة RIP2 مثبطات كيناز 7561

  186 516371736 جهاز لتوصيل غرس داخل المقلة وطرق الستخدامه 7562

أنابيب متعددة السرعات ذات تجويف تدفق  صبة 7563
  187 516371683 داخلي

  188 517381514 عملية إلنتاج حمض أسيتيك بإدخال مركب ليثيوم 7564

  189 516370623 جهاز حفر فتحات أسفل بئر 7565

  190 118390415 مضيء خط ليزر إلجراء تسلسل عالي اإلنتاجية 7566

عمل عضوي رفع رتبة وقود وتكريره باستخدام إطار  7567
  191 517381068 معدني

دورة تبخير مولد بخار يعمل بالتدوير الطبيعي متصل  7568
  192 516371809 بقناة رأسية لتدفق الغاز العلوي
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  193 517381798 نظام وعملية لزيادة سعة تحويل الزيوت الثقيلة 7569

تمييز النفط الخام وأجزائه بواسطة التحليل بالقياس  7570
  194 517381856 الوزني الحراري

طرق وجهاز لتحديد متغيرات تشغيل وحدة ضخ  7571
  195 516380641 لالستخدام مع اآلبار

  196 516371739 جهاز مشغل بأنابيب داخلية وآلية مضادة للدوران 7572

  197 516371684 جهاز مشغل به أنابيب مقرن مدمجة 7573

  198 516371846 محول طاقة مزود بدائرة تثبيت كهرومغناطيسية 7574

  199 516380198 تحليل متزامن للمكونات المتعددة في موائع بئر 7575

  200 515361219 التحكم بنظام الحفر 7576

  201 515370323 طريقه لتغيير نقاط التوجيه لنظام رنان في بئر 7577

مواد امتزاز زيوليت لها مساحة سطح خارجية كبيرة  7578
  202 517382024 واستخدامها

على مادة دعم زيوليت أكسيد محفز تبادل مزدوج  7579
  203 517381383 معدن مختلط وعملية الستخدامه

  204 517380952 مثبطات قشور تحتوي على حمض صلب 7580

خرزة ركنية سلكية مزدوجة، ذاتية المحاذاة لعضو  7581
  205 517380934 صلب هيكلي مقاوم للحريق وطريقة الستخدامها

التكتيف، ثنائي نظام صب مسبق إلطار عزم ذاتي  7582
  206 517381208 االتجاه، لهيكل دعم صناعي وطريقة استخدامه

نظم وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إلى  7583
  207 517390332 أوليفين

  208 517390018 التحكم في خالط لمعالجة مياه الصرف الصحي 7584

  209 517381983 صهيرة لالستخدام في لحام قوس مغمور 7585

7586 

المقاومة البكتيرية لمسامير التثبيت الصغيرة زيادة 
المستخدمة في تقويم األسنان عبر دمج جزيئات 

النانو لمادة الهيدروكسي اباتايت المحضرة من نبتة 
 السواك

119410183 210  

نظام إدارة وسيلة وطريقة إلجراء الصيانة باستخدام  7587
  211 517381620 النظام

  212 117390017 هجليج مصريتخليق جسيمات نانو باستخدام  7588

  213 516380397 فصل أسيتونيتريل خام عن أكريلونيتريل 7589

7590 
طريقة وجهاز إلنتاج قضبان سكك حديدية ملحومة 
معالجة بالحرارة للنقل بواسطة السكك الحديدية 

 وقضبان منتجة بها
517381144 214  

  215 517381268 كبل ألياف ضوئية له حساسية مستعرضة مولفة 7591

الحد من األوساخ في خطوات إزالة األسيتونيتريل  7592
  216 516380473 خالل عملية استخالص أكريلونتريل
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  217 517380807 نظام تبادل ضغط مزود بنظام محرك 7593

عملية لتحضير مادة لدائنية مرنة مهلجنة بثبات لزوجة  7594
  218 517381204 موني محسن

  219 517382148 ومنتجات مشابهةلوح لمواسير تكييف هواء خارجية  7595

مرجل دوار ذو طبقة مميعة وطريقة لتجميع مرجل  7596
  220 517390608 دوار ذي طبقة مميعة

  221 518391657 مشتقات بيريدين ثنائي األمينو 7597

  C9ORF72 520412451 222 تركيبات لتعديل التعبير الوراثي عن. 7598

المنتج عملية إنتاج طين معدل والطين المعدل  7599
  223 517390318 واستخدامه

طرق وجهاز لتحديد متغيرات وحدة ضخ لالستخدام  7600
  224 516380640 مع اآلبار

  225 516371821 إجراء لبدء تشغيل مفاعل أكريلونيتريل 7601

إطالق مقنن لمواد خافضة للتوتر السطحي  7602
  226 517390640 لالستخالص المعزز للنفط

  227 516380633 زيلين-باراعملية إلنتاج مركبات  7603

مكون حفاز لبلمرة أوليفين، طريقة تحضيره، وحفاز  7604
  228 516370960 يشمله

  229 518390975 جهاز تثبيت وسحق لمقبس حاجز 7605

7606 
حاوية بالستيكية بعنق عريض لمادة سائبة، منتجة 

النفخ ولها غطاء  -باستخدام طريقة القولبة بالبثق 
 غلق

516370585 230  

7607 
استخدام حمض هيدروكسي للحد من التآكل 
الموضعي المحتمل لمثبطات هيدرات ذات جرعة 

 منخفضة
517381965 231  

نظام طائرة بدون طيار مع آلية لف متزامنة لتنظيف  7608
  232 117390008 زجاج المباني

  233 516380256 مركبات متناهية الصغر شبه غروية 7609

  234 517380790 لمرشحطريقة إلنتاج منتج مصنع مقولب  7610

  235 516380531 مركبات أريل غير متجانس لتثبيط الكيناز 7611

  236 517381077 تركيبة بوليمر لطبقة من عنصر طبقي 7612

  237 517381603 مسحوق فينيل إستر مشرب أوليا 7613

  238 516380622 تركيبة طالء من بوليمر يحتوي على الفلور مائي ثابت 7614

لمعالجة جدار فيديو مع مؤشرات طرق وأجهزة  7615
  239 517390547 للتغذية

جزء جداري من البكتريا البروبيونية الُعدية والحبيبية ذو  7616
  240 517380721 نشاط معدل للمناعة

نظام ذاتي االحتواء، وميكانيكي تماما لحماية أحد  7617
  241 517381873 خطي تدفق
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7618 
مع  منشأة لتحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية

التبريد األمثل بواسطة نظام الستخالص وتخزين جزء 
 من الطاقة الحرارية لمائع التشغيل

516380428 242  

  243 517380757 جهاز تبريد باستخدام مادة تبريد ومبرد 7619

  244 517382275 نظام عصا تقليب مع حاوية نقل وتخزين لسوائل 7620

  245 517390041 الصوتيةأدوات لمعايرة جهاز فحص بالموجات فوق  7621

  246 517381909 جهاز ونظام وطريقة للحفاظ على دقة مستشعر 7622

7623 
تكوين حزم الهوائي األرضي إلجراء اتصاالت بين عقد 
الوصول ومحطات المستخدم التي يربط بينها مرحل 

 مثل قمر صناعي
517390133 247  

تقنيات تشغيل مجموعات عقدة الوصول في تكوين  7624
  248 517390132 الشاملةالحزم 

تركيبة تشتمل على بولي بروبيلين، بولي ايثيلين  7625
  249 517390386 ومثبت متوافق

العين وطول  في المياه البيضاء تكوين طرق تثبيط 7626
  250 518391553 البصر الشيخوخي

طريقة لتثبيط الفيروسات بشكل متواصل في  7627
  251 517390240 مفاعل صغري

  252 518390834 توليفة جديدة لالستخدام في عالج السرطان 7628

  253 516380303 عملية لبلمرة اإليثيلين بأداء مضخة مالط محسن 7629

  254 516371012 جهاز، طرق، وأنظمة لتجنب التصادم أثناء الحفر 7630

نظام وطريقة لنقل ضغط قناة محسن في نظام  7631
  255 517380837 تبادل الضغط

  256 515370242 وطريقة تشغيل آلي أسفل الحفرةنظام  7632

  257 117380722 نظام أساس مقاوم للتربة المتمددة 7633

نظام عياري وطريقة لإلنتاج المتواصل و/أو تحضير  7634
  258 517390299 منتج بكيفية معقمة

جهاز لتحضير وتلقيم محلول مخثر لنزع ماء تيار  7635
  259 517380863 العملية المائي

متكامل لتضخيم الحمض النووي والكشف  نظام 7636
  260 516371827 عنه

عملية لتجديد محفز من زيوليت تيتانيوم لمعالجة  7637
  261 517382097 بروبيلين بإيبوكسيد

  262 517381090 محفزات لعمليات غاز طبيعي 7638

عملية وجهاز إلزالة هيدروكربون ثقيل من غاز طبيعي  7639
  263 516371855 فقير قبل اإلسالة

  264 516371125 حشوة ذاتية التجميع 7640

  265 516370978 نظام اتصال السلكي لحقل الكتروني في حفرة بئر 7641

  266 518391252 تهيئة تجويف متناوب لمباعدة ألواح نقل حرارة 7642
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ماكينة آلية ونظام نموذجي لتشغيل منتجات من  7643
  267 516380050 مادة حجرية

  268 516380221 واستخدامهاتركيبة حماية من الحريق  7644

  269 517390352 جهاز توليد القدرة 7645

  270 516370926 مانع تسرب صمام كروي طليق 7646

  271 117380666 طريقة لتخليق جسيمات هسبيرتين نانوية 7647

جهاز وطريقة لتبخير السوائل المحتوية على شوائب  7648
  272 517380884 قابلة لالنفجار

أمينات وعديد أمينات من عملية لتحضير ثنائي  7649
  273 516380563 سلسلة ثنائي فينيل ميثان

  274 117390045 طريقة لصنع منصة ثالثية األبعاد من ورق الشجر 7650

  275 117390092 توربين رياح له محور رأسي عديد الدوار 7651

تجميعة مانع تسرب ثنائي االتجاه لالستخدام مع  7652
  276 516371851 صمامات

تدفق مائع توفر مانع تسرب محسن من خالل وسيلة  7653
  277 516370964 استخدام تمدد حراري تفاضلي

تصنيع ذيفانات عصبية ناتجة عن معاودة االرتباط  7654
  278 516380060 الجيني من المطثية الوشيقية

محفزات المعالجة باألمونيا واألكسجين ألكسيد  7655
  279 517381745 فلزي محسنة

درجة حرارة مرتفعة تتضمن روابط  موائع تكسير ذات 7656
  280 517381624 تشابكية بحجم النانو

تصميم نطاق ضيق للغاية متوافق مع دورة طويلة  7657
  281 517390519 األجل

  282 516370901 جهاز استعادة الوحدات من نظام تخزين 7658

حمة متوسطة َسَدوّية 7659
ُ
  283 517380722 طريقة لتحضير خلية ل

  284 517381722 لتحضير سم البتيلينيومتركيبة وسط  7660

  285 517381720 تركيبة وسط لتحضير سم البتيلينيوم 7661

  286 516380135 مكون محفز لبلمرة أولفين، ومحفز يحتوي عليه 7662

  287 517381510 عملية إلنتاج كريات بوليمرات مشتركة لدنة 7663

عملية ووحدة صناعية إلنتاج حمض الكبريتيك بشكل  7664
  288 517381761 وفعال من حيث الطاقةمحسن 

  289 516380446 وسيلة دعم 7665

7666 
طريقة ووسيلة مواءمة افتراضية لعدسة الصقة، 
وبرنامج حاسوب لتنفيذ طريقة المواءمة االفتراضية 

 للعدسة الالصقة
517381617 290  

تقنية رنين مغناطيسي نووي لثبوت درجة حرارة غاز  7667
  291 517390210 خازنة للنفطلتقييم قابلية ترطيب صخور 
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مواد امتزاز زيوليت لها مساحة سطح خارجية كبيرة  7668
  292 517382041 واستخدامها

استخالص المواد الهيدروكربونية من إعادة تدوير  7669
  293 517381804 الهيدروكربون

توليد شبكات ڤوروني غير مقيدة في نطاق يحتوي  7670
  294 516371776 على حدود داخلية معقدة

طرق منفذة بالكمبيوتر لمحاكاة خزان عن طريق تأكيد  7671
  295 516371367 جودة أحداث إكمال بئر وبيانات شبكة خزان

نظام ترشيح لتوربين يعمل بالغاز ذو تجميعة توجيه  7672
  296 516371119 مرشح مدخل

 لغشاء شد 7673
ّ

  297 517390281 آلة وطريقة إلنتاج اسطوانات لف

األرضي تستند إلى متعدد تطبيقات الغشاء  7674
  298 517381289 اإليثيلين

  299 517390317 تركيبة تثبيت لنظام مفاعل 7675

  300 516370399 جهاز مقبس لتوصيل قابس في المناطق الخطرة 7676

  301 517381112 تركيبة بوليمر لطبقة من عنصر طبقي 7677

منشط بكيناز بروتين منشط  2مثبطات كيناز بروتين  7678
  302 517381115 واستخداماتهابميتوجين 

صناعة نواشر بصرية بعملية ليزر ثنائي أكسيد الكربون  7679
  303 117380649 بموجات متواصلة

مرشح ثلمي بموصل مدمج مفتوح الدارة ذو شكل  7680
  304 117380348 سهمي

طريقة لتوليد نظام مدمج قابل لالشتقاق في  7681
  305 517382268 مجموعة من نظام مدمج شخصي

  306 515360794 جهاز اختبار على شكل وحدة نمطية 7682

إنتاج أول أكسيد الكربون من اختزال ثاني أكسيد  7683
  307 517381340 الكربون بواسطة الكبريت العنصري

خط إزالق ليفي ضوئي موصل للكهرباء لعمليات وضع  7684
  308 516370726 األنابيب الملتفة

7685 
غازات الحمض تثبيت وعملية ألجل التنفيذ النضغاط 

من وحدة التحول الهيدروجيني أو المعالجة 
 الهيدروجينية

116380206 309  

طريقة لمعالجة تكوين جوفي باستخدام مكثف  7686
  310 517380890 هكسا ميثيلين تترا أمين

  311 516371084 تحليل طيفي بإزالة لفات طيفية 7687

  312 516380413 طريقة ونظام لتقييم عيوب أنبوب 7688

  313 517390480 بماتوبروست قابل للتقطير في العينجل  7689

  314 517381457 لقاحات HPV16 عالجية 7690

  315 517380787 مشتق من اآلزول بنزين وصورة متبلرة منه 7691

أنابيب مصنوعة من راتنج البولي إيثيلين المحفز  7692
  316 516380121 للميتالوسين
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  317 516371461 كبريت-عملية لتحضير سماد يوريا 7693

  318 117380414 موائع بئر مائية عالية الكثافة 7694

  319 516371228 مركبة روبوتية مزوده بهيكل مركبة مفصلي 7695

  320 518391180 مادة مكافحة آفات حشرية 7696

مستقبالت خاليا تائية مخصصة لنظير جين ورمي  7697
  321 517381608 فيروسي لساركوما جرذ كيرستين مطفر

  322 517381350 الدرقية أوساكا وطرق استخدامهامنظمات سرطان  7698

استخدام بوليمرات فلورية في تراكيب واسمة  7699
  323 516380620 لتحديد أداء التنظيف

نظام تحكم متكامل للتحكم في بيئة داخلية {نظام  7700
  324 517390488 إدارة شبكية للتحكم في بيئة داخلية}

  325 517381096 طريقة محسنة إلنتاج ميثاكرولين 7701

مادة مقاومة للصدم يتم تشكيلها بالقولبة لها  7702
  326 517381168 خصائص محسنة

  327 517390008 جهاز صور ذاتية 7703

  328 517381194 طالء منخفض اإلنعكاس 7704

  329 517381406 صور بلورية من مالتول الحديديك 7705

  330 517381499 عملية صقل يوريا بغسل بالحمض 7706

7707 

CO2  تركيبة لغشاء فصل غاز ثاني أكسيد الكربون
وطريقة  CO2وغشاء فصل غاز ثاني أكسيد الكربون

ووحدة نمطية لغشاء فصل غاز ثاني  CO2إلنتاجه، 
 أكسيد الكربون

517380880 331  

  332 516371112 أداة وضع وسيلة تعليق بطانة وطريقة استخدامها 7708

7709 
 مادة كربون مسامي، ومادة أولية للكربون

المسامي، وعملية إلنتاج مادة أولية للكربون 
 المسامي، وعملية إلنتاج مادة كربون مسامي

515361217 333  

  334 519401457 تركيبات محفز وطرق لتحضيرها واستخدامها 7710

  335 517380686 راتنج ماص للماء ووسيلة ماصة 7711

نظام إتصال في مفتاح جهد منخفض ومفتاح جهد  7712
  336 517390646 منخفض

ببتيد ذو نشاط مضاد للسمنة ومضاد للسكري  7713
  337 517390237 واستخدامه

7714 Ơمشتقات إندول بها استبدال ب N  كمعدالت مستقبل
  338 518391588 2بروستاجالندين إيه

لوح مرشح ذو بنية دعم شبكية ومرشح اسطواني  7715
  339 517390580 مع اللوح المرشح المذكور

  340 517381257 بيروكسيد داي ألكيلمستحلب مائي من  7716
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تركيبات، أنظمة، وطرق إلزالة قشور سلفيد الحديد  7717
  341 517382299 من مكونات حقل نفط

  342 517380655 نظام طاقة شمسية 7718

  343 517381637 قاطع دائرة ذو وسيلة إغالق 7719

  344 517382016 تركيب صيدلي لعالج أمراض الجهاز الهضمي 7720

محفز لبلمرة البروبين، وطريقة لتحضيره، مكون  7721
  345 516380133 ومحفز يحتوي عليه

نظام ترشيح لالستخدام في تجميعة محرك توربيني  7722
  346 517381082 غازي وطريقة تجميعها

  347 116380185 نظام وطريقة لتنظيف معدة 7723

طريقة لتقييم التشبع بالماء في قياسات  7724
  348 517390245 كهرومغناطيسية

جهاز لتجميع ونقل وتخزين الجزيئات الحيوية من عينة  7725
  349 516380270 حيوية

  350 516371899 وسيلة إدخال جراحية 7726

تحضير جسيمات البوليمر النانوية باستخدام بلمرة  7727
  351 117380311 المستحلبات المصغرة

طريقة لتنظيف وحدة داخلية ووحدة خارجية لمكيف  7728
  352 517390570 هواء

نظام تحكم آمن لمنح الوصول لمنفذ وطريقة تحكم  7729
  353 516380588 أمنة له

7730 
طريقة لخلق إيراد إضافي لشركات المحمول من خالل 

االشعار الصوتي عن طريق معالجة المكالمات 
 والرسائل القصيرة الغير تامة

517382263 354  

مكبس لإلستخدام فى سرنجة مع نسبة بعدية  7731
  355 515370157 تركيب السدمحددة من 

  356 518391080 نظام عادم لمحرك احتراق داخلي ذاتي الحركة 7732

ختم راتنجي تفاعلي لعالمات بالستيكية باردة  7733
  357 517380924 منخفضة التلوث

وسيلة لعالج التهاب المفاصل والفصال في األطراف  7734
  358 518392085 وااللتهابات المزمنة وتخفيف اآلالم والشد العضلي

  359 517381823 منتج ُمثِبت حبيبي 7735

  360 516371535 أجهزة رنانة مرنة مغناطيسيا مرونية معلقة بإطار 7736

  361 518391879 نظام حقن مرحلي للبخار 7737

نظم وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إلى  7738
  362 517390338 أوليفين

  363 117380578 عملية لمعالجة جازولين 7739

طريقة إنتاج مستمرة لمنتج بإثنين من التفاعالت  7740
  364 517381552 المقترنة

انحالل أزيوتروب مكون من ميثانول/ميثيل ميث  7741
  365 517381375 أكريالت باستخدام التقطير بالضغط المتأرجح
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  366 516371103 حاجز حلقي به وحدة مضادة لإلنهيار 7742

وسيلة تكثيف بالهواء مرفق إنتاج سائل تبريد، له  7743
  367 517380759 والماء في آٍن واحد، وعملية لتنفيذ المرفق المذكور

  368 517390013 إنتاج طور غازي من مركبات ألكيل ألكانوات 7744

  369 516380337 محفز وطريقة لتكسير حفزي مميع 7745

  370 517381970 مكيف هواء به جهاز تحكم في حجم هواء متغير 7746

  371 118390632 حشو أسنان راتنجيةتركيبة  7747

طريقة إلنتاج ألواح جبسية ومالط جص لالستخدام  7748
  372 518391789 معها

جهاز توصيل طبي ذو عضو تشغيل محوري قابل  7749
  373 518400054 للتمدد

عملية لتحضير مادة  MWW تتضمن بورون وتيتانيوم 7750
  374 517381056 زيوليتية أم دبليو دبليو

7751 
بتأثير مثبط لليورياز محسن تشتمل على  تركيبات

حمض (ثيو) فوسفوريك تراي أميد ومركبات أخرى 
 مثل أمينات وعوامل ملونة

517381674 375  

منغنيز ناتج عن عملية -ألومنيوم-محفز هدرجة نحاس 7752
  376 517381066 بثق

أون تحتوي على -2-بنزوفيوران  -فينيل  -3مشتقات  7753
  377 518390887 مثبتةفوسفور على هيئة مواد 

  378 518392340 صينية ركيزة لالستخدام بوسيلة تكوين غشاء رقيق 7754

7755 
عملية إلنتاج منتجات غذائية محسنة تحتوي على 
بروتين اللبن ومركبات سكاريد اللبن، ومنتجات تم 

 الحصول عليها بواسطة العملية
518400717 379  

بƠƠيƠرازولƠƠƠو مƠƠƠشƠتƠقƠات اثƠƠيƠر حƠƠلƠقƠيƠة مƠƠن  7756
  518391334 380 [a-5، 1] كƠƠربƠوكƠسƠامƠƠيƠد -3-بƠيƠƠريƠƠمƠيƠديƠن 

  381 517381910 جهاز ونظام وطريقة للحفاظ على دقة مستشعر 7757

أنظمة وطرق باستخدام مستشعرات مستجيبة  7758
  382 518390819 مغناطيسيا لتحديد خاصية جينية

  383 516371433 مباني طريقة وجهاز لتحديد معامل فقد حرارة 7759

أنظمة وطرق لتتبع بؤري ُمعزز باستخدام تهيئة  7760
  384 118390416 مصدر ضوء

صمام ال رجعي به كتلة قصور لمضخات الفجوة  7761
  385 516371170 التقدمية

  386 517380893 عملية إنتاج مركبات أروماتية 7762

  387 517390402 عملية إلنتاج حمض األسيتيك 7763

  388 119400804 مشروبات وأطعمةكأس  7764

  389 517380789 أداة أسنان يدوية قابلة للتعديل 7765

  390 516380423 جهاز لضغط تركيب مطول 7766
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  391 518391423 مضادات إستروجين حلقية مخلطة جديدة 7767

مركبات تثبيط كيناز لعائلة جانيس من الكينازات  7768
  392 518391470 لمعالجة مرض تنفسي

  393 517382084 ونظام إلنتاج بولي بروبيوالكتونعملية  7769

  394 517381940 عملية لنزع ماء مركبات مؤكسجة 7770

  395 517381924 محفز وعملية إلنتاج أوليفين 7771

  396 517381923 نظام محفز للتبديل المزدوج لألوليفين 7772

طرق لعالج تكوينات تحت أرضية بواسطة تحويل  7773
  397 517381291 موائع العالج

  398 517381800 أنظمة، أجهزة، وطرق لربط تجميعات مصفاة 7774

  399 515360766 طريقة وجهاز لتشغيل أدوات أسفل الحفرة 7775

مضخة ترسية خارجية مدمجة مع محركين رئيسيين  7776
  400 517380762 يعمالن بشكل مستقل

  401 517390100 كبسولة أمان لوعاء 7777

الحاويات داخل وإزالة طريقة وتركيب نقل حاوية لوضع  7778
  402 517381870 الحاويات من مناطق تخزين حاويات

  403 517390337 مركبات نافثيريدين على هيئة مثبطات كيناز الجانوز 7779

  404 517381091 طرق وأنظمة لتحليل بيانات توالي الحمض النووي 7780

  405 518400111 جهاز وطريقة لتركيب مستشعر وإلحكام كابينة 7781

  406 517381811 عملية لالنتقال بين محفزين غير متوافقين 7782

  407 118390240 مختبر خواص الهواء 7783

جهاز لشواء الشاورما مع خاصية مدمجة لرش  7784
  408 119400922 النكهات

مشتقات فينيل تريازول مستبدلة مع هيدروكسي  7785
  409 517381429 ألكيل واستخداماتها

  410 518391877 جهاز صرف صحي للمراحيض  7786

  411 518391234 أجهزة تدفق سقفية عالية الضغط 7787

قارنات ذات فلطية مرتفعة إلى منخفضة وطرق إقران  7788
  412 517382325 ألنظمة مضخة كهربائية مغمورة مزودة بمستشعر

  413 517390579 مضخة دوامية 7789

مشتقات هيدروكسي ألكيل ببرازين كمنظمات  7790
  414 517381905 3مستقبل سي إكس سي آر 

  415 516371294 مفصل دّوار 7791

7792 (HA-CS)  جسيم شيتوزان نانوي مغطى بحمض
  416 117390079 الهيالورونيك حامل لوظيفة بروتين وطريقة تحضيره

  417 517381799 عملية لالنتقال بين محفزين غير متوافقين 7793
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التحكم في درجة الحرارة لمفاعل معالجة باألمونيا  7794
  418 517381016 واألكسجين

  419 517390029 طريقة إلنتاج غونادوتروفين 7795

مشبك لعالج السمنة به أجزاء خيوط جراحية،  7796
  420 517380972 وملحقات مغنطيسية، وانحناء

مثبط هيدرات غاز حركي من بولي (فينيل  7797
  421 517390065 كابروالكتام) محسن وطريقة لتحضيره

مقحم لمحتوى منخفض من الماء طريقة لقياس غير  7798
  422 516371329 في الزيت

  423 516371131 جهاز وطريقة للتصوير داخل الجمجمة 7799

تركيبة مائع تحتوي على مصدر للحديد في صورة غير  7800
  424 517381872 أيونية وطرق لالستخدام

  425 516371554 عملية الستخالص الفوسجين 7801

وطريقة تركيبها  وصلة أنبوبية من حنفية وجلبة 7802
  426 516371020 وفكها، وتركيبة تركيب، وأداة فك

  427 520411700 تغليف مادة منتجة لحمض لتطبيقات خاصة بحقل زيت 7803

  428 517390053 طريقة لتحديد اتجاه هدف على أساس صورة الهدف 7804

7805 DL-MU آلية إشعار إطارية لإلشعار ببيانات DL-MU 
  429 517390185 السƠلƠكƠيعƠلƠى نƠظƠام اتƠصƠاالت 

  430 516371366 الصمام الثنائي التحويلي المدمج 7806

ل بشكل  7807 تركيبة تتضمن راتنج قابل للتصلد وطفل معدَّ
  431 517380927 آلف للمواد العضوية الستخدامات بئر نفط جوفية

7808 CT  تخطيط تحليل عينات صخور جوفية من خالل صور
  432 517390541 تصوير مقطعي بالحاسوب

عملية ومض وسط تفاعل يشتمل على أسيتات  7809
  433 517381517 الليثيوم

  434 517380943 أحماض صلبة لُمعالجة تكوينات جوفية بالحمض 7810

  435 517390588 خليط لمعالجة األسمدة المحتوية على يوريا 7811

عملية إلنتاج مساحيق أكسيد الفلز بواسطة االنحالل  7812
  436 517390631 اللهبي الحراري بالرش

  437 517390462 طريقة لتحضير مادة ماصة 7813

كبسلة األحماض المعدنية القوية وتوصيلها على  7814
  438 517380726 نحو مقنن

تركيبات من مائع تصديع هيدروليكي وطرق  7815
  439 517381503 الستخدامها إلنتاج البترول

  440 516371946 مفاعلإزالƠة محسƠنة لألمƠونيا من تدفق خارج من  7816

تصميم ملف تبريد لمفاعالت أكسدة أو معالجة  7817
  441 516371943 باألمونيا واألكسجين

  442 517381339 نظام تركيب متعدد النقاط لماكينات التدوير 7818
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ضبط نقطة الوميض لكيماويات تغيير قابلية البلل  7819
  443 516380227 في المذيبات الهيدروكربونية

  444 517390463 لتحضير مادة ماصةطريقة  7820

نظام وطريقة للكشف عن القضبان المكسورة بخط  7821
  445 517381081 سكة حديد

7822 
جسيمات نانوية عازلة للكهرباء عمالقة كعوامل تباين 
مرتفع خاصة بتصوير الموائع الكهرومغنطيسي في 

 (EM) مكمن نفط
520412241 446  

مرسل معالجة بالكمبيوتر لبيانات مسح  7823
  447 519402504 كهرومغناطيسي من حفرة البئر إلى السطح

  448 518391540 حاصرات قنوات الصوديوم 7824

  449 517381522 قرص مغلف بالضغط 7825

طريقة لتحضير هالم ألومنيوم للتطبيق في تركيبات  7826
  450 517390507 لقاحية

7827 
عملية لتحضير بوليمر تطعيم مشترك يشتمل على 

أوليفين رئيسية وواحدة أو عدد من سلسلة بولي 
 سالسل البوليمر الجانبية والمنتجات الناتجة منها

517381733 451  

  452 518400060 مثبطات هيدرات وطرق استخدامها 7828

مراقبة خزان باستخدام مجاالت كهرومغناطيسية  7829
  453 518391375 عابرة مستثارة جلفانًيا

  454 516371471 لتفاعل مرحلي لفرنجدار تقسيم جهاز تهوية نفاخ  7830

  455 517390301 تراكيب وطرق لعمل مواد نانوية كربونية متوازنة 7831

وسيلة تصريف وسط حراري وطريقة تصريف وسط  7832
  456 516371913 حراري

  457 517390058 نظام وطريقة لنماذج عملية الضبط 7833

أنظمة التحكم في درجات الحرارة باستخدام مواد  7834
  458 517380838 بوزوالن

ب سائل غير تقليدي في المواد  7835 طريقة لتحديد تشرُّ
  459 517390186 منخفضة اإلنفاذية

7836 A  تركيبات معلق من سايكلوسبورين للحقن تحت
  460 517380738 الملتحمة وحول العين

  461 516371135 نظم وطرق إلدارة مرشحات مأخذ توربين 7837

  462 517381216 أسيتيكعملية إلنتاج حمض  7838

عمليات إلنتاج حمض الخليك من وسط تفاعل به  7839
  463 517381518 محتوى يوديد أثيل منخفض

7840 

أنظمة مدمجة وطرق لفصل واستخالص 
الهيدروكربونات العطرية متعددة األنوية، والمركبات 
الحلقية غير المتجانسة، والمركبات الفلزية العضوية 

 هيدروكربونيةمن خامات تغذية 

516380448 464  

  465 517390232 سلة مفاعل حفزية 7841
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  466 517381857 طريقة للتقييم النسبي لتيارات النفثا 7842

7843  
ً
  467 118390585 طريقة تصنيع ألياف سليلوز نانوية متوافقة حيويا

  468 117390096 مركب مضاد اللتهاب القولون التقرحي 7844

 من زهور طريقة تحضير مشتقات نشطة  7845
ً
حيويا

  469 119400503 العشر العمالق

  470 118390581 صابون مطهر وخالي من العطر 7846

  471 119410038 مستخلص ميثانول من جسيمات بذور العنب النانوية 7847

  472 117390142 تصنيع أنابيب نانو روتين 7848

  473 117380667 منصات متراصة ذات وظيفة معينة 7849

واٍق من األشعة فوق  غشاء ثالثي الطبقات 7850
  474 516380377 البنفسجية أللواح رقائقية زخرفية عالية الضغط

طرق وأنظمة لتحسين معدالت حقن مفكك  7851
  475 519402118 مستحلب ماء غسل في محطات فصل الغاز عن الزيت

7852 MWD  هوائي إرسال معاَدل مستخدم في أدوات
  476 116370849 الحفر قياس المقاومة الخاصة بأنظمة القياسات أثناء

  477 520411995 وعاء معالجة تفاعل 7853

تركيبة قائمة على األحماض األمينية الستعادة  7854
  478 517381725 اإليالستين الليفي في األنسجة الضامة األدمية

  479 516371305 مجفف جسم للدش أو الحمام 7855

  480 518390767 طريقة إلنتاج شرائح جبن وشرائح جبن مختمرة 7856

عملية حفزية ماصة للحرارة إلزالة هيدروجين في الطور  7857
  481 517381165 الغازي

  482 420420106 سيارات 8611

  483 420420135 كاميرات مراقبة 8612

  484 420420270 بالط خزف للمباني 8613

  485 420420309 مغذيات طيور 8614

  486 420410441 سماعات رأس 8615

  487 420410442 محافظ سماعات األذن 8616

  488 420410571 أجهزة إزالة الروائح من الهواء 8617

  489 420410653 مغلفات أغذية 8618

  490 420410692 صواني [ طبية ] 8619

  491 420420265 بالط 8620

  492 420420263 بالط خزف للمباني 8621
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  493 420420266 بالط خزف للمباني 8622

  494 420420269 بالط خزف للمباني 8623

  495 420420299 كراسي مكتبية 8624

  496 420410500 قوارير مستحضرات تجميل 8625

  497 420410693 صواني [ طبية ] 8626

  498 420410835 آالت غسيل 8627

  499 420420012 شوايات 8628

  500 420420050 حواجز 8629

  501 420420090 خالطات، كهربائية [منزلية] 8630

  502 420420145 أكشاك 8631

  503 420420081 مفاتيح [كهرباء] 8632

  504 420420087 مفاتيح [كهرباء] 8633

  505 420420244 مواد تعليمية 8634

  506 420420262 مبردات هواء بالتبخير 8635

  507 420410717 سيارات 8636

  508 420410718 مجسمات مصغرة 8637

  509 420420077 مقابس [كهرباء] 8638

  510 420420076 أغطية مفاتيح كهربائية 8639

  511 420420078 الكهربائيةأغطية أمان للمقابس  8640

  512 420420072 أغطية أمان للمقابس الكهربائية 8641

  513 420420093 عصارات فاكهة، كهربائية 8642

  514 420420091 أباريق 8643

  515 420420228 صمام 8644

  516 420420313 محمصات قهوة [منزلية] 8645

  517 420420314 أمواس 8646

  518 420410511 حاويات نفايات 8648

  519 420410519 موزعات ورق مرحاض 8649

  520 420410525 خزائن توزيع مناشف 8650
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  521 420410531 مرايا جدارية 8651

  522 420410543 حاويات نفايات 8652

  523 420420261 بالط خزف للمباني 8653

  524 420420268 بالط 8654

  525 420410517 موزعات صابون 8655

  526 420410524 مجففات أيدي 8656

  527 420410532 جداريةمرايا  8657

  528 420410506 خزائن توزيع مناشف 8658

  529 420410510 حاويات نفايات 8659

  530 420410514 موزعات صابون 8660

  531 420410518 موزعات ورق مرحاض 8661

  532 420410520 موزعات ورق مرحاض 8662

  533 420410539 صنابير 8663

  534 420420002 أقنعة حماية الوجه 8664

  535 419410163 زينة 8665

  536 420410507 خزائن توزيع مناشف 8666

  537 420410508 خزائن توزيع مناشف 8667

  538 420410513 خزائن توزيع مناشف 8668

  539 420410516 موزعات صابون 8669

  540 420410522 مجففات أيدي 8670

  541 420410537 أحواض غسيل 8671

  542 420410540 موزعات ورق مرحاض 8672

  543 420410541 مرحاضموزعات ورق  8673

  544 420420139 مغلفات أغذية 8674

  545 420420160 أغطية حماية للمكيفات 8675

  546 420420225 طاوالت 8676

  547 420420330 حصائر سفرة 8677

  548 420420346 لوحات إعالنية 8679
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  549 420420348 شوايات 8680

  550 420420370 ميازيب 8681

  551 420410512 خزائن توزيع مناشف 8682

  552 420410527 مرايا جدارية 8683

  553 420420202 هواتف محمولة 8684

  554 420420300 أساور 8685

  555 420410497 دواليب عجالت المركبة 8686

  556 420410498 دواليب عجالت المركبة 8687

  557 420410515 موزعات صابون 8688

  558 420410528 رفوف 8689

  559 420410529 مرايا جدارية 8690

  560 420410530 مرايا جدارية 8691

  561 420410521 موزعات ورق مرحاض 8692

  562 420410523 مجففات أيدي 8693

  563 420410546 مقابض لألثاث 8694

  564 420410544 مقابض لألثاث 8695

  565 420410538 صنابير 8696

  566 420410661 األجهزة والمعدات الثابتة للمستشفيات 8697

  567 420410820 سيارات 8698

  568 420420068 مماسك درابزين 8699

  569 420410851 قواعد أللواح التحميل 8700

  570 420420138 قفازات واقية ( للمنازل واألغراض الطبية) 8701

  571 420420201 هواتف محمولة 8703

  572 420420379 عصي 8704

  573 420420385 زينة متحركة [ديكور] 8705

  574 420420384 غاليات تسخين 8706

  575 421420396 روبوتات إنقاذ 8707

  576 420420377 أضواء سقف 8708
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  577 420410471 فرش شعر 8709

  578 420410472 فرش شعر 8710

  579 420410622 قواطع [ مواد بناء ] 8711

  580 420420089 محضر الطعام 8712

  581 420420092 عصارات فاكهة، كهربائية 8713

  582 421420405 مغلفات أغذية 8714

  583 421420454 عبوات المنظفات 8715

  584 421420450 المنظفاتعبوات  8716

  585 421420451 عبوات المنظفات 8717

  586 421420453 عبوات المنظفات 8718

  587 421420483 أباريق 8719

  588 421420485 خالطات، كهربائية [منزلية] 8720

  589 421420487 خالطات، كهربائية [منزلية] 8721

  590 421420481 خالطات، كهربائية [منزلية] 8722

  591 420410695 علب تغليف 8723

  592 421420542 قوارير 8724

  593 420410367 ماكينة الحالقة الكهربائية 8725

  594 420410509 صناديق مهمالت 8726

  595 420410545 مقابض لألثاث 8727

  596 420410576 أجهزة تهوية الرئة اإلصطناعية 8728

  597 420410654 أكياس [تعبئة] 8729

  598 420410720 سيارات 8730

  599 420410799 التعرف على الوجهأجهزة  8731

  600 420420006 مقالي طهي 8732

  601 420420008 مقالي عميقة 8733

  602 420420007 مقالي طهي 8734

  603 420420021 مقاييس حرارة [متضمنة المقاييس الطبية] 8735

  604 420420048 لهايات أطفال رضع 8736
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  605 420420082 رفوف 8737

  606 420420147 وصالت للمواسير 8738

  607 420420215 ماكينة الحالقة الكهربائية 8739

  608 420420218 ماكينة الحالقة الكهربائية 8740

  609 420420221 ترامس 8741

  610 420420243 صرافات آلية [نقاط ارتباط بنكي] 8742

  611 420420296 قوارير 8743

  612 420420293 قوارير 8744

  613 420420294 قوارير 8745

  614 420420295 قوارير 8746

  615 420420297 قوارير 8747

  616 420420303 مباني [متنقلة] 8748

  617 420420316 ساعات معصم 8749

  618 420420315 ساعات معصم 8750

  619 420420319 عقارب ساعات 8751

  620 420420321 ساعات 8752

  621 420420323 عقارب ساعات 8753

  622 420420360 نظارات شمسية 8754

  623 420420359 نظارات شمسية 8755

  624 420420361 نظارات شمسية 8756

  625 421420441 أدوات لمنع تراخي التروس 8757

  626 421420452 قوارير رش 8758

واجهات مستخدم رسومية [مخطط شاشة حاسب  8759
  627 421420465 آلي]

  628 421420469 مفاتيح ربط 8760

  629 421420476 مكواة فرد الشعر 8761

  630 421420497 غطاء رأس 8762

  631 421420505 إعالنبالون  8763

  632 421420511 طاوالت أعمال [منزلية] 8764



 

 

28 

  633 421420515 قوارير 8765

  634 421420531 قوارير 8766

  635 421420519 قوارير 8767

  636 421420553 قوارير 8768

  637 421420555 أكواب شرب لالستخدام مرة واحدة 8769

  638 421420564 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8770

  639 421420566 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8771

  640 421420570 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8772

  641 421420560 أكياس [تعبئة] 8773

  642 421420572 أكياس [تعبئة] 8774

  643 421420578 أباريق ماء 8775

  644 421420600 لوحات إعالنية 8776

  645 421420601 قوارير مستحضرات تجميل 8777

  646 421420605 حقائب النوم لألطفال 8778

  647 421420608 قوارير مستحضرات تجميل 8779

  648 421420627 بالونات ألطفال 8780

  649 421420644 أغطية رأس للخيول 8781

  650 421420537 أغطية غلق 8782

  651 420410854 أجهزة مضادة للتجاعيد 8783

  652 420410853 أجهزة مضادة للتجاعيد 8784

  653 420420070 سيارات 8785

  654 420420125 روبوتات 8786

  655 420420175 شوايات 8787

  656 421420397 قوارير مستحضرات تجميل 8788

  657 421420398 طاوالت جانبية 8789

  658 421420442 أغطية غلق 8790

  659 421420445 مقاعد قابلة للطي 8791

  660 421420446 أساور 8792
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  661 421420467 أحواض مغاسل 8793

  662 421420500 مستحضرات تجميلعلب  8794

  663 421420496 غطاء رأس 8795

  664 421420508 أحواض غسيل 8796

  665 421420520 طوب 8797

  666 421420536 أغطية للحاويات 8798

  667 421420552 ورق تغليف مقوى 8799

  668 421420573 أكياس [تعبئة] 8800

  669 421420599 شاشات إعالنية 8801

  670 421420634 ملصقات 8802

  671 421420482 أوعية خالط 8803

  672 421420551 ورق تغليف مقوى 8804

  673 421420562 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8805

  674 421420568 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8806

  675 421420609 قوارير مستحضرات تجميل 8807

  676 421420610 قوارير مستحضرات تجميل 8808

  677 421420611 قوارير مستحضرات تجميل 8809

  678 421420612 قوارير مستحضرات تجميل 8810

  679 421420613 قوارير مستحضرات تجميل 8811

  680 421420624 مبردات هواء بالتبخير 8812

  681 421420629 صنابير 8813

  682 421420635 ورق تغليف مقوى 8814

  683 420410645 خالطات، كهربائية [منزلية] 8815

  684 421420577 كؤوس 8816

  685 420410850 اإلطارات الهوائية 8817

  686 418390688 أجهزة مضادة للتجاعيد 8818

  687 420410847 سماعات هواتف [سماعات و لواقط مدمجة] 8819

  688 420420240 قوارير المياه 8820
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  689 420420291 أجهزة تكييف هواء 8821

  690 420420308 أقنعة تنفس 8822

  691 420420329 أمشاط 8823

بدون طيار محمول [جهاز تشويش مضاد للطائرات  8824
  692 420420363 الطائرات بدون طيار]

  693 420420372 فوط صحية 8825

  694 420420373 فوط صحية 8826

  695 420420371 فوط صحية 8827

  696 420420374 فوط صحية 8828

  697 421420393 أجهزة تكييف هواء 8829

  698 421420499 اإلطارات الهوائية 8830

  699 421420510 روبوتات إنقاذ 8831

  700 421420521 سجاد صغير 8832

  701 421420585 بطاقات هوية 8833

  702 421420595 حساس درجة حرارة 8834

  703 421420622 حفاضات أطفال 8835

  704 421420621 ألواح شمسية 8836

  705 421420628 إطارات التطريز 8837

  706 421420636 محافظ النقود المعدنية 8838

  707 421420649 الجاهزة أو سابقة التجميعأجزاء المباني  8839

  708 421420665 ورق تغليف مقوى 8840

  709 421420669 ملصقات 8841

  710 421420666 أغطية قوارير 8842

  711 421420662 مغلفات أغذية 8843

  712 421420664 ملصقات 8844

  713 421420681 ورق مواد تغليف 8845

  714 421420682 صناديق من ورق مقوى [للتعبئة] 8846

  715 421420684 سترات 8847

  716 421420680 ورق مواد تغليف 8848
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  717 421420679 ورق مواد تغليف 8849

  718 421420687 عوارض [إنشاءات] 8850

  719 421420705 قوالب شعار 8851

  720 421420717 ورق تغليف مقوى 8852

  721 421420718 صناديق تعبئة 8853

  722 421420716 صناديق تعبئة 8854

  723 421420734 ساعات معصم 8855

  724 421420755 عبوات المنظفات 8856

    

 
 ولالطالع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة

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

1442/07/16 
 احمد صالح محمد العمودي
Ahmed saleh mohamed 

Alamoudi 

 عمرو محمد محمود سيد احمد
Amr Mohamed Mahmoud 

Sayed Ahmed 
120410593 1 

كيم جروب، أل أل سي. -مالتي 1442/07/19  
 Multi-Chem Group, LLC 

إنيرجى سيرفيسز، إنكهاليبرتون   
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
120420094 2 

كيم جروب، أل أل سي. -مالتي 1442/07/19  
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
120420146 3 

1442/08/05 
 أسامه مساعد سعيد مانع

OSAMA MUSAED SAEED 
MANIE 

 أسامه مساعد سعيد الغامدي
OSAMA MUSAED SAEED 

ALGHAMDI 
421420631 4 

  ميتسوبيشي باور، ال تي دي 1442/06/05
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

515361205 5 

 إنجيكتو جروب أيه/اس 1442/06/12
Injecto Group A/S 

 إنجيكتو أيه/اس
Injecto A/S 515370157 6 

 بيل 1442/07/24
BEL 

  فروماجيريس بيل
FROMAGERIES BEL 515370203 7 

ميتسوبيشي باور، ال تي دي  1442/06/05   
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

515370230 8 

1442/05/02 

جامعة خليفة للعلوم 
 والتكنولوجيا

Khalifa University of Science 
and Technology 

 المعهد البترولي
THE PETROLEUM INSTITUTE 516370440 9 

  ميتسوبيشي باور، ال تي دي 1442/06/05
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

516370831 10 

  ميتسوبيشي باور، ال تي دي 1442/06/05
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

516371383 11 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

اس. بى. ايهفيرساليس  . 
Versalis S.P.A. 517380990 12 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 517381057 13 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 517381292 14 

اس. بى. ايه فيرساليز 1442/07/10  
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 517381301 15 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 517381652 16 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 517382085 17 

 بيل 1442/07/24
BEL 

  فروماجيريس بيل
FROMAGERIES BEL 517390173 18 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 518391394 19 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 518391395 20 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
518391987 21 

 .ذي فايندر جرووب، إنك 1442/07/24
The Fynder Group, Inc. 

 .سستينابل بايوبرودكتس، إنك
SUSTAINABLE 

BIOPRODUCTS, INC. 
518392300 22 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 518392329 23 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 518400053 24 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 518400113 25 

ميتسوبيشي باور، ال تي دي  1442/06/05  
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

518400122 26 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400844 27 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400867 28 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

إنيرجى سيرفيسز، إنكهاليبرتون   
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400880 29 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400881 30 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400892 31 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400894 32 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400905 33 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519400906 34 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 35 519400941 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك 
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Halliburton Energy Services, 
Inc. 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 519401584 36 

اس. بى. ايهفيرساليز  1442/07/10  
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 519401588 37 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
 Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 519401689 38 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
 Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 519401691 39 

باور، ال تي ديميتسوبيشي  1442/06/05   
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

519401834 40 

  ميتسوبيشي باور، ال تي دي 1442/06/05
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

519401838 41 

  ميتسوبيشي باور، ال تي دي 1442/06/05
Mitsubishi Power, Ltd. 

ميتسوبيشى هيتاشى باور 
 سيستيمز، ليمتد

Mitsubishi Hitachi Power 
Systems, Ltd. 

519401839 42 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
 Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 519401890 43 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
 Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 519401899 44 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
 Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 519401912 45 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519402247 46 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
519402297 47 

1442/08/23 

ميتسوبيشي كيميكال يو كيه 
 ليمتد

LUCITE INTERNATIONAL 
UK LIMITED 

انترناشونال يو كيه ليمتدلوسيت   
LUCITE INTERNATIONAL UK 

LIMITED 
519402369 48 

1442/07/18 
 نانو جاس تكنولوجيز إنك

NANO GAS 
TECHNOLOGIES, INC. 

 .نانو غاز تكنولوجيز، إنك
NANO GAS TECHNOLOGIES, 

INC. 
519410398 49 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .بى. ايه فيرساليس اس.
Versalis S.P.A. 520411110 50 

كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19 . 
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 
520411234 51 

 .ذي فايندر جرووب، إنك 1442/07/24
The Fynder Group, Inc. 

 .سستينابل بايوبرودكتس، إنك
Sustainable Bioproducts, Inc. 520411419 52 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 520411495 53 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 520411709 54 
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1442/07/12 

جرين كربون نانوتيك (جيانجسو) 
 .كو.، ليمتد

GREEN CARBON 
NANOTECH (JIANGSU) CO., 

LTD. 

جرين كربون تكنولوجيƠز (سوزهو) كو.، 
 GREEN CARBON .ليمتد

TECHNOLOGIES (SUZHOU) 
CO., LTD. 

520412072 55 

 .جابان توباكو إنك 1442/08/16
JAPAN TOBACCO INC. 

 .يابان توباكو إنك
JAPAN TOBACCO INC. 520412645 56 

 .إنكجابان توباكو  1442/08/16
JAPAN TOBACCO INC. 

 .يابان توباكو إنك
JAPAN TOBACCO INC. 

520420037 57 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420116 
58 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420127 
59 

  .سى . ار بارد، إنك 1442/06/11
C.R. Bard, Inc. 

  سى . ار بارد، إنك
C.R. Bard, Inc. 

520420149 60 

كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19 . 
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420168 
61 

  .بيواسيس تيكنولوجيز إنك 1442/06/05
Bioasis Technologies Inc. 

  بيواسيس تيكنولوجيز ، إنك
Bioasis Technologies, Inc. 

520420178 62 

بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420182 
63 

بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420303 
64 

هولدينجز ال ال بيكر هوغيس  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420318 
65 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420327 
66 

بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420329 
67 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420353 
68 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420379 
69 

 سيكبا هولدينغ أس أيه 1442/05/07
SICPA HOLDING SA 

 سيكبا هولدينجز أس أيه
SICPA HOLDING SA 

520420466 70 

 سيكبا هولدينغ أس أيه 1442/05/07
SICPA HOLDING SA 

 سيكبا هولدينجز أس أيه
SICPA HOLDING SA 

520420509 71 

بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420523 
72 

هولدينجز ال ال بيكر هوغيس  1442/05/07
 .سى

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420543 73 



 

 

36 

 Baker Hughes Holdings LLC 
بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07

 .سى
 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420563 
74 

بيكر هوغيس هولدينجز ال ال  1442/05/07
 .سى

 Baker Hughes Holdings LLC 

 بيكر هيوز هولدينجز إل إل سي
Baker Hughes Holdings LLC 

520420564 
75 

 .جرافيتي فيول سيستمƠز، ال بي 1442/08/28
 Gravity Fuel Systems, LP 

جرافيتي فيول سيستمƠز، ال ال 
  .سي

Gravity Fuel Systems, LLC. 

520420567 
76 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420630 
77 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420690 
78 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420751 
79 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

سيرفيسز، إنكهاليبرتون إنيرجى   
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420752 
80 

 .ريوجالس سوالر، اس. ايه. يو 1442/05/06
 RIOGLASS SOLAR, S.A.U. 

 .بيوجالس سوالر، اس. ايه. يو
 RIOGLASS SOLAR, S.A.U. 

520420794 81 

 فيرساليز اس. بى. ايه 1442/07/10
Versalis S.P.A. 

 .فيرساليس اس. بى. ايه
Versalis S.P.A. 

520420797 82 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420798 
83 

 طاني موسى جلول 1442/05/04
Tony Moussa JALLOUL 

 طوني موسى جالول
Tony Moussa JALLOUL 

520420799 84 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420810 
85 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

520420811 
86 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

521420981 
87 

 .كيم جروب، أل أل سي -مالتي 1442/07/19
 Multi-Chem Group, LLC 

 هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز، إنك
Halliburton Energy Services, 

Inc. 

521420982 
88 

 .نوفمير، إنك 1442/06/18
Novomer, Inc. 

 نوفومير إنك
Novomer, Inc. 

521420999 89 

 تي ويل اي اس 1442/07/08
T-WELL AS 

 ادفانتاج اي اس
ADVANTAGE AS 

521421259 90 

 ديريك كوربوريشن 1442/08/22
DERRICK CORPORATION 

كوربوريشنديرك   
DERRICK CORPORATION 

521421644 91 

 فلو بيرد 27/05/1442
FLOWBIRD 

 باركيون
PARKEON 

112330560 92 
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ميتسوبيشي باور انفايرومينتال 
 سوليوشنز، ليمتد

Mitsubishi Power 
Environmental Solutions, Ltd. 

ميتسوبيشي  هيتاشي باور 
سيسنمز انفيرونمسسال 

 سوليوشنز، ليمتد
Mitsubishi I lltachl Power 
Systems Environmental 

Solutions, Ltd. 
 

516380346 

93 
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تاريخ تغيير  المالك الجديد المالك السابق رقم الطلب م
 الملكية

1 117380771 

عبدالعزيز سليمان 
 عبدالله الصقير

Abdulaziz 
Sulayman 

Abdullah Alsugair 

 شركة مصنع مرام لالعالف
Maram Feed Factory 

Company 
عبدالعزيز سليمان عبدالله 

 الصقير
Abdulaziz Sulayman 

Abdullah Alsugair 

1442/08/15 

2 119400415 

حمد علي حسين ال 
 دباء

Hamad Ali 
Hussain Al daba 

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد 
 الشثري

Abdulrahman Abdulaziz 
Mohamad Alshathri 
 حمد علي حسين ال دباء
Hamad Ali Hussain Al 

daba 

1442/08/15 

3 113340394 

نيو ستيل جلوبال ان. 
 في.

NEW STEEL 
GLOBAL N.V. 

 نيو ستيل إس. إيه.
NEW STEEL S.A 1442/06/20 

4 114360023 

غادة علي سعيد 
 القحطاني

Ghadh Ali Saeed 
Alkahtani 

الهنوف صالح عبدالله 
 القباع

Alhanouf Saleh 
Abdullah Alqabaa 

جامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن

Princess Nora Bint 
AbdulRahman 

University 

1442/08/23 

5 120420204 

محسن محمد 
 محسن عمر
MOHSEN 

MOHAMMED 
MOHSEN OMAR 

 عالء محمد عبدالعزيز تمراز
ALAA MOHAMED 

ABDELAZIZ TEMRAZ 
1442/07/04 

6 416380124 

ليلى أحمد سالم 
 باهمام

LAILA AHMED 
SALIM 

BAHAMMAM 

 جامعة الملك عبدالعزيز
King Abdulaziz 

university 
 

1442/05/05 

7 417380494 

ليلى أحمد سالم 
 باهمام

LAILA AHMED 
SALIM 

BAHAMMAM 

 جامعة الملك عبدالعزيز
King Abdulaziz 

university 
1442/05/05 

8 419410194 
عبدالعزيز فندي االيداء 

 العنزي
Abdulaziz Fendi 
Alayda Alonzi 

شركة الزامل للصناعة و 
 التجارة و النقل

Al Zamil fro industry, 
trade & transport 

1442/05/06 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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شركة الزامل للصناعة و 
 التجارة و النقل

Al Zamil fro industry, 
trade & transport 

 ارجين الب اوى 515370197 9
Argen Lab Oy 

 نوال انتيمايكروبيال ليمتد
Nolla Antimicrobial 

Limited 
1442/07/10 

10 516371809 

أميك فوستر ويلير 
 انيرجيا اس. ال. يو.

AMEC FOSTER 
WHEELER 

ENERGIA S.L.U. 

 ليمتد. بي إتش أي سي أو
BHI Co., Ltd. 1442/07/04 

11 517381144 
 بريتش ستيل ليمتد

British Steel 
Limited 

جينجي ستيل (يو كيه) ال 
 تي دي

Jingye Steel (UK) Ltd 
1442/07/05 

12 517381153 

سبيكس إنجينيرينج 
 (يو كيه) ليمتد
SPEX 

ENGINEERING 
(UK) LIMITED 

اس بي اي اكس كوربوريت 
 هودلينجز ليمتد

SPEX Corporate 
Holdings Limited 

1442/06/22 

 هارينك، ان في. 517381902 13
.HARINCK, NV 

أمكافرينغ، ناملوز 
 فينوتتشاب

AMCovering, naamloze 
Vennootschap 

1442/06/14 

14 517382119 

نيو ستيل جلوبال ان. 
 في.

NEW STEEL 
GLOBAL N.V. 

 نيو ستيل إس. إيه.
NEW STEEL S.A 1442/07/27 

 بروزرنا 517382277 15
PROSERNAT 

 أكسنس
AXENS 1442/06/14 

16 517390125 

اس بي اي اكس 
انجنيرينج (يو كي) 

 ليمتد
SPEX Engineering 

(UK) Limited 

اس بي اي اكس كوربوريت 
 هودلينجز ليمتد

SPEX Corporate 
Holdings Limited 

1442/06/22 

17 517390509 

جي إي اي ال 
فارماسيوتيكال 

 كو.، ليمتد.
JE IL 

PHARMACEUTIC
AL CO., LTD. 

 أونكونيك ثيرابيوتكس إنك.
ONCONIC 

THERAPEUTICS INC. 
1442/08/23 

18 517390549 

ميثرا 
فارماسيوتيكالز إس 

 إيه.
MITHRA 

PHARMACEUTIC
ALS S.A. 

 إيستيترا إس بي أر إل.
ESTETER SPRL 1442/05/20 

19 517390550 

ميثرا 
فارماسيوتيكالز إس 

 إيه.
MITHRA 

PHARMACEUTIC
ALS S.A. 

 إيستيترا إس بي أر إل.
ESTETER SPRL 1442/05/20 
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20 518390879 

-سشيلر-فريدريش
 ونيفرزيتات جينا
FRIEDRICH-
SCHILLER-

UNIVERSITÄT 
JENA 

جيناباتيريز جي إم بي 
 إتش.

JENABATTERIES 
GMBH 

 جيناباتيريز جي إم بي إتش.
JENABATTERIES 

GMBH 
1442/05/20 

21 518391257 

ريكوتيك ريتشتر 
كونستستوفتيتش
نيك جي ام بي اتش 

 آند ك
RIKUTEC 
RICHTER 

KUNSTSTOFFTE
CHNIK GMBH & 

CO. KG 

بودو ريتشرآم كيرتشوج 
 باد هونيف ألمانيا 17،53604

Bodo RICHTER 
1442/05/26 

22 519400815 

انسيرم (انستيتوت 
إيه ناشونال دي إل 

 سانتي إي تي دي
INSERM 

(INSTITUT 
NATIONAL DE 

LA SANTÉ ET DE 
LA REC 

ذيرتشون إس إيه 
 إس.

THERACHON 
SAS 

 فايزر انك.
PFIZER INC. 1442/08/22 

23 519410283 
 ديليت فينالند او واي

DELETE 
FINLAND OY 

 ديليت ديموليشن او واي
DELETE DEMLITION 

OY 
1442/07/24 

24 519410523 

إيكسون موبايل 
كيميكال باتينتس 

 إنك.
.EXXONMOBIL 

CHEMICAL 
PATENTS INC 

يونيفيشن تكنولوجيز إل إل 
 سي

Univation Technologies 
LLC 

1442/06/17 

25 520411532 
 ألير سان دييغو إنك.

ALERE SAN 
DIEGO INC. 

أبوت دياغنوستكس 
 سكاربورو، إنك.

Abbott Diagnostics 
Scarborough, Inc. 

1442/07/04 

  



 

 

41 

     
 
 
 
 
 

 م رقم الطلب تاريخ التغيير الوكيل القديم الوكيل الجديد
مكتب المحامي سليمان 

 ابراهيم العمار
مكتب المحامي أحمد بن عثمان 

 الحقيل
1442/08/14 116380194 1 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي أحمد بن عثمان 
 الحقيل

1442/08/14 116380200 2 

التميمي ومشاركوه 
للمحاماة واإلستشارات 

 القانونية

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

1442/06/01 
119400530 3 

 إبراهيم بن عبدالمحسن
المفرج شركة قيد للخدمات 

 التجارية

 1442/07/27 ال يوجد
119400804 4 

شركة كدسه للملكية 
 الفكرية

 5 119410240 1442/07/10 ال يوجد

إبراهيم بن عبدالمحسن 
المفرج شركة قيد للخدمات 

 التجارية

 1442/08/25 ال يوجد
120410385 6 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

محمد بن مكتب المحامي/ 
 صالح العطيشان

1442/06/04 120420172 7 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/04 120420173 8 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/04 120420202 9 

محمد فخرالدين يوسف 
 الهاجري

 10 120420309 1442/08/23 ال يوجد

إبراهيم بن عبدالمحسن 
المفرج شركة قيد للخدمات 

 التجارية

 1442/08/15 ال يوجد
121420604 11 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420073 12 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

سعد بن احمد بن عايض بن 
 فهيد

1442/06/26 420420073 13 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420074 14 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420079 15 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420178 16 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420180 17 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420181 18 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420182 19 

بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420187 20 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلها
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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بندر بن عبدالله ال عمير 
 الدوسري

احمد بن عايض بن سعد بن 
 فهيد

1442/06/26 420420188 21 

شركة كدسه للملكية 
 الفكرية

 22 516371681 1442/08/16 ال يوجد

المحامي/ محمد بن مكتب 
 صالح العطيشان

شركة سماس للملكية 
 الفكرية

1442/05/27 517380761 23 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

1442/06/21 517390125 24 

التميمي ومشاركوه 
للمحاماة واإلستشارات 

 القانونية

مكتب الدكتور حسن المال 
ومستشارون (محامون 

 قانونيون)

1442/06/01 
518391033 25 

مكتب المحامي/علي 
 عبدالكريم السويلم

المستشارون الخليجيون 
 لحماية الملكية الفكرية

1442/05/13 518391082 26 

مكتب المحامي/علي 
 عبدالكريم السويلم

المستشارون الخليجيون 
 لحماية الملكية الفكرية

1442/05/13 518391082 27 

مكتب المحامي/علي 
 عبدالكريم السويلم

المستشارون الخليجيون 
 لحماية الملكية الفكرية

1442/05/13 518391082 28 

شركة كدسه للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

1442/07/05 518391721 29 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب حمود بن ظافر الكلثمي 
 للمحاماةالشهري 

1442/06/11 518392162 30 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب حمود بن ظافر الكلثمي 
 الشهري للمحاماة

1442/06/11 518392162 31 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/19 519401641 32 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/25 519401641 33 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/19 519401819 34 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/02 519410121 35 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/02 519410130 36 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/02 519410229 37 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 العطيشانصالح 

1442/07/04 520411796 38 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411809 39 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411928 40 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411928 41 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411929 42 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411947 43 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520411961 44 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412011 45 
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شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/07 520412028 46 

شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/07 520412091 47 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412148 48 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

محمد بن مكتب المحامي/ 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412189 49 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412207 50 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412208 51 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/04 520412230 52 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412261 53 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/07 520412325 54 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412378 55 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412378 56 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

المال مكتب الدكتور حسن 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520412422 57 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412436 58 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520412453 59 

الهدف لخدمات شركة 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420020 60 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420056 61 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420079 62 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420080 63 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420092 64 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

المحامي/ محمد بن مكتب 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420094 65 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420182 66 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420263 67 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420264 68 
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شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420264 69 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420294 70 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420303 71 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/05 520420307 72 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420329 73 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420337 74 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/16 
520420337 75 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420477 76 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420477 77 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/21 520420477 78 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420523 79 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

المحامي/ محمد بن مكتب 
 صالح العطيشان

1442/07/27 520420541 80 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420543 81 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420563 82 

لخدمات شركة الهدف 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/05 520420564 83 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/13 
520420580 84 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/16 
520420580 85 

مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420714 86 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/02 520420715 87 

لخدمات شركة الهدف 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/02 520420716 88 

شركة كدسه للملكية 
 الفكرية

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

1442/06/15 520420786 89 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/05/20 520420862 90 
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مكتب المحامي سليمان 
 ابراهيم العمار

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/09 520420895 91 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420907 92 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

بن مكتب المحامي/ محمد 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420907 93 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/06 520420908 94 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/10 
520420928 95 

لخدمات شركة الهدف 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/10 
520420928 96 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/07/10 
520420928 97 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

المحامي/ محمد بن مكتب 
 صالح العطيشان

1442/05/29 520420950 98 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/19 521421039 99 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/19 521421071 100 

لخدمات شركة الهدف 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/26 521421088 101 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/06/26 521421110 102 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/13 521421209 103 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب الدكتور حسن المال 
(محامون ومستشارون 

 قانونيون)

1442/08/16 
521421213 104 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/13 521421248 105 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/16 521421248 106 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/17 521421291 107 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/17 521421292 108 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/17 521421293 109 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/17 521421294 110 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 العطيشانصالح 

1442/07/17 521421294 111 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/17 521421302 112 

شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/07/25 521421389 113 
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شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

محمد بن مكتب المحامي/ 
 صالح العطيشان

1442/07/25 521421390 114 

شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/08 521421449 115 

شركة الهدف لخدمات 
 العالمات المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/16 521421506 116 

شركة الهدف لخدمات 
 المحدودةالعالمات 

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/16 521421517 117 

شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/15 521421525 118 

شركة بيانات للملكية 
 الفكرية

مكتب المحامي/ محمد بن 
 صالح العطيشان

1442/08/17 521421587 119 
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 تاريخ الرفض تاريخ االيداع رقم الطلب م
1 113340938 1434/12/10 1442/05/16 

2 115370035 1437/01/16 1442/05/06 

3 116370543 1437/07/04 1442/07/27 

4 116370568 1437/07/13 1442/05/14 

5 116370679 1437/09/01 1442/08/18 

6 116370809 1437/10/26 1442/08/18 

7 116370839 1437/11/06 1442/07/16 

8 116380027 1438/01/11 1442/08/03 

9 116380143 1438/03/02 1442/05/11 

10 117380306 1438/04/20 1442/08/18 

11 117380319 1438/04/21 1442/05/07 

12 117380514 1438/06/24 1442/08/03 

13 117380581 1438/07/09 1442/05/03 

14 117380657 1438/08/07 1442/05/07 

15 117380689 1438/08/22 1442/08/18 

16 117380729 1438/09/16 1442/05/09 

17 117380780 1434/10/24 1442/05/16 

18 117380829 1438/11/30 1442/05/03 

19 117380846 1438/12/05 1442/08/03 

20 117390035 1439/01/19 1442/06/04 

21 117390040 1439/01/22 1442/07/23 

22 117390106 1439/02/18 1442/08/18 

23 117390129 1439/03/01 1442/07/16 

24 117390135 1439/03/04 1442/08/18 

25 117390157 1439/03/18 1442/08/16 

26 117390160 1439/03/19 1442/06/14 

 بطلبات وثائق الحماية المرفوضة قائمة
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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27 117390161 1439/03/19 1442/08/18 

28 118390266 1439/05/04 1442/06/28 

29 118390312 1439/05/15 1442/05/16 

30 118390316 1439/05/17 1442/08/03 

31 118390319 1439/05/19 1442/07/25 

32 118390430 1439/06/23 1442/08/18 

33 118390557 1439/08/08 1442/08/18 

34 118390596 1439/08/26 1442/08/02 

35 118390597 1439/08/26 1442/08/18 

36 118390602 1439/08/28 1442/08/03 

37 118390642 1439/09/13 1442/06/26 

38 118390668 1439/09/20 1442/05/07 

39 118390669 1439/09/21 1442/06/26 

40 118390707 1439/10/23 1442/08/18 

41 118390728 1439/11/05 1442/05/09 

42 118390782 1439/11/29 1442/05/14 

43 118390834 1439/12/29 1442/05/10 

44 118390836 1439/12/29 1442/05/16 

45 118400057 1440/01/17 1442/07/02 

46 118400080 1440/01/24 1442/05/16 

47 118400100 1440/02/03 1442/05/03 

48 118400106 1440/02/05 1442/08/13 

49 118400120 1440/02/11 1442/05/18 

50 118400121 1440/02/12 1442/08/17 

51 118400185 1440/03/03 1442/08/02 

52 118400217 1440/03/13 1442/08/02 

53 118400280 1440/04/04 1442/05/16 

54 118400300 1440/04/14 1442/08/02 

55 119400442 1440/06/05 1442/08/04 

56 119400492 1440/06/20 1442/08/17 
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57 119400555 1440/07/10 1442/08/16 

58 119400616 1440/07/27 1442/05/16 

59 119400633 1440/08/04 1442/08/04 

60 119400753 1440/09/16 1442/08/11 

61 119400756 1440/09/18 1442/08/03 

62 119400777 1438/10/09 1442/08/18 

63 119400790 1440/10/30 1442/08/11 

64 119400809 1440/11/01 1442/08/03 

65 119400855 1440/11/16 1442/05/08 

66 119400862 1440/11/12 1442/08/03 

67 119400871 1440/11/09 1442/05/08 

68 119400877 1440/11/26 1442/08/30 

69 119400951 1440/12/25 1442/08/10 

70 119400952 1440/12/26 1442/08/03 

71 119410039 1441/01/12 1442/08/03 

72 119410068 1441/01/26 1442/07/20 

73 220420001 1442/01/26 1442/07/24 

74 220420002 1442/02/18 1442/05/12 

75 220420003 1442/02/18 1442/07/24 

76 220420004 1442/03/14 1442/07/24 

77 220420005 1442/03/29 1442/07/24 

78 220420006 1442/04/20 1442/07/26 

79 419400655 1440/11/13 1442/08/12 

80 419400686 1440/11/13 1442/08/12 

81 420410580 1441/08/30 1442/07/06 

82 420410593 1441/09/06 1442/07/24 

83 420410594 1441/09/06 1442/07/24 

84 420410703 1441/10/25 1442/07/24 

85 420410728 1441/11/01 1442/07/24 

86 420410729 1441/11/01 1442/07/24 
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87 420410785 1441/12/01 1442/07/24 

88 420410825 1441/12/17 1442/07/24 

89 420410826 1441/12/17 1442/07/24 

90 420410827 1441/12/17 1442/07/24 

91 420410832 1441/12/20 1442/07/24 

92 420410833 1441/12/21 1442/07/24 

93 420410837 1441/12/23 1442/07/06 

94 420410856 1441/12/29 1442/07/24 

95 420420001 1442/01/02 1442/07/24 

96 420420004 1442/01/04 1442/07/24 

97 420420005 1442/01/04 1442/07/24 

98 420420020 1442/01/11 1442/08/23 

99 420420025 1442/01/14 1442/07/24 

100 420420026 1442/01/14 1442/07/24 

101 420420027 1442/01/14 1442/07/24 

102 420420028 1442/01/14 1442/07/24 

103 420420029 1442/01/14 1442/07/24 

104 420420030 1442/01/14 1442/07/24 

105 420420031 1442/01/14 1442/07/24 

106 420420046 1442/01/14 1442/07/24 

107 420420047 1442/01/14 1442/07/24 

108 420420054 1442/01/21 1442/07/24 

109 420420069 1442/01/25 1442/07/24 

110 420420075 1442/01/23 1442/07/24 

111 420420080 1442/01/26 1442/07/24 

112 420420083 1442/01/27 1442/07/24 

113 420420084 1442/01/28 1442/07/24 

114 420420086 1442/01/25 1442/07/24 

115 420420096 1442/02/02 1442/07/24 

116 420420101 1442/02/05 1442/07/24 
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117 420420105 1442/02/08 1442/07/24 

118 420420108 1442/02/10 1442/07/24 

119 420420109 1442/02/11 1442/07/24 

120 420420111 1442/02/11 1442/08/01 

121 420420113 1442/02/11 1442/08/05 

122 420420115 1442/02/11 1442/07/24 

123 420420119 1442/02/11 1442/07/24 

124 420420120 1442/02/11 1442/07/24 

125 420420121 1442/02/11 1442/07/24 

126 420420123 1442/02/11 1442/07/24 

127 420420128 1442/02/12 1442/07/24 

128 420420130 1442/02/12 1442/07/24 

129 420420151 1442/02/20 1442/07/24 

130 420420152 1442/02/20 1442/07/24 

131 420420153 1442/02/20 1442/07/24 

132 420420154 1442/02/20 1442/07/24 

133 420420155 1442/02/20 1442/07/24 

134 420420156 1442/02/20 1442/07/24 

135 420420157 1442/02/20 1442/07/24 

136 420420158 1442/02/20 1442/07/24 

137 420420163 1442/02/21 1442/07/24 

138 420420166 1442/02/21 1442/07/24 

139 420420169 1442/02/21 1442/07/24 

140 420420173 1442/02/21 1442/08/30 

141 420420176 1442/02/24 1442/07/24 

142 420420190 1442/02/28 1442/07/24 

143 420420193 1442/02/28 1442/07/26 

144 420420199 1442/03/03 1442/07/24 

145 420420224 1442/03/16 1442/07/24 

146 420420229 1442/03/18 1442/08/26 
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147 420420231 1442/03/19 1442/08/19 

148 420420233 1442/03/21 1442/05/16 

149 420420247 1442/03/26 1442/07/24 

150 420420249 1442/03/27 1442/07/24 

151 420420250 1442/03/27 1442/07/24 

152 420420251 1442/03/27 1442/07/24 

153 420420252 1442/03/27 1442/07/24 

154 420420253 1442/03/27 1442/07/24 

155 420420254 1442/03/27 1442/07/24 

156 420420255 1442/03/27 1442/07/24 

157 420420256 1442/03/29 1442/07/24 

158 420420275 1442/04/05 1442/07/24 

159 420420276 1442/04/05 1442/07/24 

160 420420286 1442/04/09 1442/07/24 

161 420420289 1442/04/11 1442/08/01 

162 420420290 1442/04/12 1442/08/22 

163 420420292 1442/04/14 1442/07/24 

164 420420302 1442/04/17 1442/05/15 

165 420420306 1442/04/19 1442/07/26 

166 420420307 1442/04/21 1442/08/01 

167 420420324 1442/04/25 1442/08/04 

168 420420326 1442/04/25 1442/08/05 

169 420420327 1442/04/25 1442/08/05 

170 420420331 1442/04/28 1442/05/06 

171 420420332 1442/04/30 1442/05/12 

172 420420333 1442/04/30 1442/05/12 

173 420420334 1442/04/30 1442/05/12 

174 420420335 1442/04/30 1442/05/12 

175 420420337 1442/04/30 1442/08/26 

176 420420345 1442/04/24 1442/06/05 
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177 420420349 1442/05/07 1442/08/15 

178 420420350 1442/05/07 1442/08/15 

179 420420351 1442/05/07 1442/08/15 

180 420420352 1442/05/07 1442/08/15 

181 420420353 1442/05/07 1442/08/15 

182 420420354 1442/05/07 1442/08/15 

183 420420362 1442/05/09 1442/08/15 

184 420420366 1442/05/10 1442/08/18 

185 420420368 1442/05/12 1442/08/19 

186 420420369 1442/05/13 1442/08/22 

187 420420375 1442/05/13 1442/08/22 

188 420420376 1442/05/13 1442/08/22 

189 420420383 1442/05/16 1442/08/24 

190 420420387 1442/05/16 1442/06/26 

191 421420391 1442/05/17 1442/08/25 

192 421420392 1442/05/17 1442/08/25 

193 421420443 1442/06/01 1442/07/20 

194 421420444 1442/06/01 1442/06/22 

195 421420509 1442/06/18 1442/08/18 

196 421420538 1442/06/23 1442/08/02 

197 421420539 1442/06/25 1442/08/22 

198 421420626 1442/07/13 1442/08/08 

199 421420674 1442/07/20 1442/07/24 

200 421420709 1442/08/06 1442/08/25 

201 421420795 1442/08/22 1442/08/26 

202 515360505 1436/08/15 1442/08/18 

203 515360671 1436/09/06 1442/05/11 

204 515360707 1436/09/13 1442/08/03 

205 515361013 1436/11/23 1442/05/16 

206 515361287 1436/12/28 1442/07/09 
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207 515361288 1436/12/28 1442/05/02 

208 515370203 1437/02/14 1442/08/03 

209 516370450 1437/04/13 1442/08/18 

210 516370561 1437/05/01 1442/08/03 

211 516370568 1437/05/02 1442/08/03 

212 516370582 1437/05/09 1442/08/03 

213 516370614 1437/05/15 1442/08/03 

214 516370615 1437/05/15 1442/08/18 

215 516370669 1437/05/23 1442/08/18 

216 516370670 1437/05/23 1442/08/03 

217 516370803 1437/06/14 1442/08/17 

218 516370848 1437/06/22 1442/08/03 

219 516370900 1437/06/29 1442/08/18 

220 516370958 1437/07/09 1442/08/03 

221 516371018 1437/07/20 1442/08/18 

222 516371021 1437/07/20 1442/08/18 

223 516371033 1437/07/21 1442/08/03 

224 516371039 1437/07/23 1442/08/18 

225 516371075 1437/07/28 1442/08/03 

226 516371153 1437/08/12 1442/05/16 

227 516371168 1437/08/12 1442/07/27 

228 516371226 1437/08/22 1442/08/18 

229 516371238 1437/08/23 1442/07/16 

230 516371239 1437/08/24 1442/08/18 

231 516371262 1437/08/28 1442/08/03 

232 516371283 1437/09/04 1442/08/03 

233 516371285 1437/09/04 1442/08/03 

234 516371301 1437/09/07 1442/08/18 

235 516371306 1437/09/07 1442/08/03 

236 516371319 1437/09/09 1442/08/03 
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237 516371321 1437/09/09 1442/08/18 

238 516371352 1437/09/11 1442/08/18 

239 516371379 1437/09/15 1442/08/03 

240 516371393 1437/09/17 1442/05/16 

241 516371430 1437/09/24 1442/08/03 

242 516371441 1437/09/25 1442/08/18 

243 516371446 1437/09/28 1442/08/03 

244 516371451 1437/09/28 1442/08/03 

245 516371504 1437/10/13 1442/08/18 

246 516371531 1437/10/16 1442/08/03 

247 516371533 1437/10/16 1442/08/03 

248 516371544 1437/10/19 1442/08/18 

249 516371594 1437/10/27 1442/08/12 

250 516371796 1437/12/04 1442/07/24 

251 516371817 1437/12/07 1442/08/18 

252 516371820 1437/12/07 1442/08/03 

253 516371850 1437/12/17 1442/05/06 

254 516371874 1437/12/20 1442/08/18 

255 516371877 1437/12/23 1442/08/03 

256 516371900 1437/12/24 1442/08/03 

257 516371912 1437/12/25 1442/05/16 

258 516371915 1437/12/26 1442/06/16 

259 516371916 1437/12/26 1442/08/18 

260 516371948 1437/12/28 1442/05/16 

261 516380033 1438/01/05 1442/08/18 

262 516380046 1438/01/08 1442/08/18 

263 516380047 1438/01/08 1442/08/18 

264 516380048 1438/01/08 1442/08/18 

265 516380054 1438/01/09 1442/08/03 

266 516380055 1438/01/09 1442/08/17 
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267 516380073 1438/01/12 1442/08/18 

268 516380107 1438/01/19 1442/08/18 

269 516380122 1438/01/22 1442/08/16 

270 516380209 1438/02/02 1442/08/18 

271 516380263 1438/02/09 1442/05/14 

272 516380294 1438/02/14 1442/08/03 

273 516380354 1438/02/21 1442/08/18 

274 516380370 1438/02/24 1442/08/03 

275 516380386 1438/02/28 1442/08/03 

276 516380390 1438/02/28 1442/08/03 

277 516380418 1438/03/04 1442/08/18 

278 516380442 1438/03/07 1442/05/16 

279 516380506 1438/03/16 1442/08/16 

280 516380509 1438/03/16 1442/08/18 

281 516380581 1438/03/23 1442/08/18 

282 516380583 1438/03/23 1442/05/16 

283 516380584 1438/03/23 1442/08/03 

284 516380591 1438/03/26 1442/08/03 

285 516380610 1438/03/27 1442/08/18 

286 517380649 1438/04/03 1442/08/03 

287 517380661 1438/04/06 1442/05/16 

288 517380662 1438/04/06 1442/08/03 

289 517380696 1438/04/12 1442/08/15 

290 517380732 1438/04/19 1442/08/16 

291 517380733 1438/04/19 1442/08/03 

292 517380734 1438/04/19 1442/08/18 

293 517380752 1438/04/23 1442/05/16 

294 517380756 1438/04/24 1442/08/18 

295 517380758 1438/04/24 1442/08/18 

296 517380769 1438/04/25 1442/05/16 
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297 517380782 1438/04/26 1442/08/18 

298 517380794 1438/04/28 1442/08/03 

299 517380797 1438/04/30 1442/08/18 

300 517380806 1438/05/01 1442/05/06 

301 517380822 1438/05/03 1442/08/03 

302 517380852 1438/05/10 1442/08/18 

303 517380853 1438/05/10 1442/08/18 

304 517380856 1438/05/11 1442/08/18 

305 517380858 1438/05/11 1442/08/03 

306 517380866 1438/05/11 1442/08/03 

307 517380921 1438/05/19 1442/08/18 

308 517380930 1438/05/23 1442/08/03 

309 517380933 1438/05/23 1442/08/18 

310 517380951 1438/05/25 1442/08/03 

311 517380982 1438/05/30 1442/08/15 

312 517381005 1438/06/01 1442/08/15 

313 517381042 1438/06/08 1442/08/03 

314 517381043 1438/06/08 1442/08/18 

315 517381050 1438/06/09 1442/08/03 

316 517381061 1438/06/10 1442/08/18 

317 517381063 1438/06/10 1442/08/04 

318 517381076 1438/06/13 1442/08/03 

319 517381110 1438/06/17 1442/08/03 

320 517381111 1438/06/17 1442/08/03 

321 517381123 1438/06/17 1442/07/24 

322 517381126 1438/06/19 1442/08/18 

323 517381147 1438/06/21 1442/08/03 

324 517381171 1438/06/24 1442/08/04 

325 517381179 1438/06/24 1442/08/18 

326 517381185 1438/06/26 1442/08/03 
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327 517381192 1438/06/27 1442/08/18 

328 517381195 1438/06/27 1442/08/04 

329 517381198 1438/06/28 1442/08/18 

330 517381203 1438/06/29 1442/08/18 

331 517381219 1438/07/02 1442/08/15 

332 517381221 1438/07/02 1442/08/30 

333 517381239 1438/07/06 1442/08/04 

334 517381255 1438/07/08 1442/08/04 

335 517381271 1438/07/09 1442/08/03 

336 517381278 1438/07/12 1442/08/16 

337 517381293 1438/07/15 1442/08/03 

338 517381302 1438/07/16 1442/05/03 

339 517381352 1438/07/21 1442/08/18 

340 517381371 1438/07/23 1442/08/18 

341 517381397 1438/07/28 1442/08/18 

342 517381398 1438/07/28 1442/05/16 

343 517381405 1438/07/28 1442/08/18 

344 517381427 1438/08/01 1442/08/18 

345 517381444 1438/08/05 1442/08/03 

346 517381449 1438/08/06 1442/05/16 

347 517381487 1438/08/12 1442/05/16 

348 517381524 1438/08/18 1442/08/18 

349 517381531 1438/08/18 1442/08/03 

350 517381535 1438/08/19 1442/08/03 

351 517381567 1438/08/25 1442/08/03 

352 517381574 1438/08/25 1442/08/03 

353 517381590 1438/08/28 1442/08/03 

354 517381612 1438/09/01 1442/08/03 

355 517381628 1438/09/04 1442/08/03 

356 517381636 1438/09/06 1442/08/03 
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357 517381650 1438/09/09 1442/05/16 

358 517381651 1438/09/09 1442/08/16 

359 517381685 1438/09/13 1442/08/17 

360 517381686 1438/09/13 1442/08/03 

361 517381700 1438/09/16 1442/08/03 

362 517381741 1438/09/20 1442/08/04 

363 517381751 1438/09/20 1442/08/03 

364 517381802 1438/09/27 1442/08/03 

365 517381829 1438/10/02 1442/08/03 

366 517381848 1437/02/04 1442/05/16 

367 517381853 1438/10/09 1442/08/18 

368 517381869 1438/10/11 1442/08/03 

369 517381879 1438/10/12 1442/08/03 

370 517381882 1438/09/12 1442/08/03 

371 517381891 1438/10/15 1442/08/03 

372 517381898 1438/10/15 1442/08/18 

373 517381899 1436/07/23 1442/08/03 

374 517381922 1438/10/19 1442/08/18 

375 517381929 1438/10/19 1442/08/03 

376 517381978 1438/11/01 1442/07/27 

377 517381985 1438/11/02 1442/08/18 

378 517382017 1438/11/06 1442/08/03 

379 517382025 1438/11/08 1442/08/18 

380 517382048 1438/11/10 1442/08/18 

381 517382056 1438/11/11 1442/08/16 

382 517382062 1438/11/14 1442/08/18 

383 517382063 1438/11/14 1442/08/03 

384 517382069 1438/11/15 1442/08/18 

385 517382177 1438/11/29 1442/05/16 

386 517382207 1437/06/04 1442/08/03 
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387 517382228 1438/12/13 1442/08/16 

388 517382256 1438/12/18 1442/08/18 

389 517382284 1438/12/21 1442/08/03 

390 517382294 1438/12/22 1442/08/18 

391 517382314 1438/12/23 1442/08/18 

392 517382329 1438/12/26 1442/08/03 

393 517382331 1438/12/26 1442/08/03 

394 517382333 1438/12/27 1442/08/03 

395 517382345 1438/12/28 1442/08/18 

396 517390042 1439/01/07 1442/08/03 

397 517390064 1439/01/10 1442/08/18 

398 517390067 1439/01/10 1442/08/15 

399 517390068 1439/01/10 1442/07/27 

400 517390077 1439/01/11 1442/07/27 

401 517390112 1439/01/15 1442/08/18 

402 517390143 1439/01/21 1442/08/16 

403 517390144 1439/01/21 1442/08/03 

404 517390155 1439/01/22 1442/08/03 

405 517390242 1439/02/06 1442/08/03 

406 517390244 1439/02/06 1442/08/18 

407 517390250 1439/02/08 1442/08/18 

408 517390252 1439/02/08 1442/08/17 

409 517390256 1439/02/09 1442/08/18 

410 517390271 1439/02/12 1442/08/18 

411 517390283 1439/02/15 1442/08/18 

412 517390288 1439/02/16 1442/08/18 

413 517390344 1439/02/26 1442/08/03 

414 517390348 1439/02/27 1442/08/02 

415 517390355 1439/02/27 1442/08/03 

416 517390360 1439/03/01 1442/08/03 

417 517390368 1439/03/02 1442/08/18 
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418 517390372 1439/03/02 1442/08/03 

419 517390414 1439/03/08 1442/08/15 

420 517390418 1439/03/09 1442/08/18 

421 517390419 1439/03/09 1442/08/03 

422 517390421 1439/03/09 1442/08/18 

423 517390450 1439/03/12 1442/08/03 

424 517390467 1439/03/15 1442/08/03 

425 517390478 1439/03/16 1442/08/18 

426 517390510 1439/03/22 1442/08/18 

427 517390535 1439/03/25 1442/08/18 

428 517390542 1439/03/26 1442/08/16 

429 517390557 1439/03/28 1442/08/16 

430 517390567 1439/04/01 1442/08/18 

431 517390597 1439/04/06 1442/08/03 

432 517390616 1439/04/07 1442/08/03 

433 517390620 1439/04/09 1442/08/03 

434 517390622 1439/04/09 1442/08/03 

435 517390623 1439/04/09 1442/08/03 

436 517390632 1439/04/09 1442/08/03 

437 517390648 1439/04/12 1442/08/03 

438 517390664 1437/06/03 1442/08/03 

439 518390791 1439/05/06 1442/08/03 

440 518390823 1439/05/11 1442/08/03 

441 518390926 1439/05/27 1442/08/03 

442 518391143 1439/07/03 1442/08/03 

443 518391389 1439/08/02 1442/08/03 

444 518391546 1439/08/24 1442/08/03 

445 518391555 1437/05/16 1442/08/03 

446 518391978 1439/10/21 1442/08/03 

447 518392052 1439/11/06 1442/08/22 

448 518392105 1439/11/16 1442/08/22 
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449 518392268 1439/12/14 1442/08/30 

450 518392328 1439/12/22 1442/08/29 

451 518392353 1439/12/22 1442/08/29 

452 518400227 1440/02/04 1442/08/29 

453 518400481 1437/05/16 1442/08/03 

454 518400485 1440/03/14 1442/08/29 
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 تاريخ االسقاط تاريخ االيداع رقم الطلب م
1 518391792 1439/09/28 1442/05/01 

2 518391810 1439/09/29 1442/05/18 

3 518391923 1439/10/14 1442/08/22 

4 518391933 1439/10/14 1442/08/22 

5 518391990 1439/10/24 1442/08/22 

6 518391999 1439/10/27 1442/08/22 

7 518392030 1439/11/04 1442/08/22 

8 518392041 1439/11/05 1442/08/22 

9 518392078 1439/11/11 1442/08/22 

10 518392100 1439/11/15 1442/08/22 

11 518392122 1439/11/18 1442/08/22 

12 518392134 1439/11/19 1442/08/22 

13 518392148 1439/11/20 1442/08/22 

14 518400011 1440/01/03 1442/08/22 

15 518400404 1440/02/30 1442/08/29 

16 518400409 1440/03/03 1442/08/29 

17 518400417 1440/03/04 1442/08/29 

18 518400426 1440/03/05 1442/08/29 

19 518400436 1440/03/06 1442/08/29 

20 518400440 1440/03/07 1442/08/29 

21 518400449 1440/03/09 1442/08/29 

22 518400452 1440/03/10 1442/08/29 

23 518400458 1440/03/11 1442/08/29 

24 518400464 1440/03/11 1442/08/29 

25 518400469 1440/03/12 1442/08/29 

26 518400474 1440/03/13 1442/08/29 

27 518400476 1440/03/13 1442/08/29 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية الساقطة
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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28 518400598 1440/03/28 1442/08/29 

29 518400603 1440/03/28 1442/08/29 

30 518400618 1440/04/02 1442/08/29 

31 518400624 1440/04/03 1442/08/29 

32 518400627 1440/04/03 1442/08/29 

33 518400632 1440/04/04 1442/08/29 

34 518400635 1440/04/04 1442/08/29 

35 518400639 1440/04/05 1442/08/29 

36 518400641 1440/04/05 1442/08/29 

37 518400654 1440/04/06 1442/08/29 

38 518400764 1440/04/20 1442/08/29 

39 518400765 1440/04/20 1442/08/29 

40 518400766 1440/04/20 1442/08/29 
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 تاريخ السحب تاريخ اإليداع رقم الطلب م
1  120420297 1442/04/25 1442/05/09 

2  120420306 1442/04/30 1442/08/08 

3  121420404 1442/06/14 1442/06/26 

4  420420177 1442/02/25 1442/05/29 

5  420420203 1442/03/06 1442/06/20 

6  518390909 1439/05/26 1442/05/29 

7  519410425 1441/03/02 1442/07/20 

8  520412199 1441/10/22 1442/08/16 

  

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبها
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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 العنوان رقم الطلب م
 حبر مبلمر بطريقة االستحالب باستخدام حبيبات سيلكا نانوية معدلة 114350734 1

 حامل لعضد اليدين لتوسعة الشعب الهوائية 114350761 2

 عملية التحفيز والبلمرة منهاتعديل  116370243 3

 صناعة نواشر بصرية بعملية الليزر الموجهة مباشرة 116370423 4

 ممرات المشاة المكيفة لتسهيل حركة المشي 116370439 5

مبنى حديقة غابة حضرية ومجموعة مبنى وطريقة لوضع منصات نباتات  116370650 6
 خضراء ُمعلقة على بنية متعددة الطبقات

 طريقة للطالء بالرش الحراري لتوربينات غازية 116370901 7

لع 116380024 8
َّ
 طريقة لتصنيع كبسوالت كربون مسامي عياني من حبيبات الط

 أداة تثبيت تيجان األسنان 116380054 9

 تحسين عملية نزع األسفلت بهدف إنتاج تلقيمة لوحدة أسود الكربون 116380138 10

 لتنظيف معدةنظام وطريقة  116380185 11

تثبيت وعملية ألجل التنفيذ النضغاط غازات الحمض من وحدة التحول  116380206 12
 الهيدروجيني أو المعالجة الهيدروجينية

 أداة لتسجيل إطباق قابلة للضبط لزراعات األسنان 117380310 13

تحضير جسيمات البوليمر النانوية باستخدام بلمرة المستحلبات  117380311 14
 المصغرة

 مرشح ثلمي بموصل مدمج مفتوح الدارة ذو شكل سهمي 117380348 15

 موائع بئر مائية عالية الكثافة 117380414 16

 تركيبات ممتزة معدلة من الكابازيت، وطرق لعملها واستخدامها 117380429 17

 طريقة تخزين جسيمات الصلصال النانوية المقشرة 117380571 18

 جازولينعملية لمعالجة  117380578 19

 مشتق أسيتاميد مستبدل أمينو 117380584 20

صناعة نواشر بصرية بعملية ليزر ثنائي أكسيد الكربون بموجات  117380649 21
 متواصلة

تخليق صديق للبيئة لتركيب نانو سليكا أكسيد الجرافين المختزل  117380664 22
 باستخدام خالصة بذور حبة البركة

الجرافين المختزل باستخدام خالصة بذور حبة توليف أخضر ألكسيد  117380665 23
 البركة

 طريقة لتخليق جسيمات هسبيرتين نانوية 117380666 24

 نظام أساس مقاوم للتربة المتمددة 117380722 25

 (4إتش1إن آر) X مركبات تعديل مستقبل فارنيسويد 117380731 26

 وصلة كهربائية 117380754 27

 براءات االختراع المنشورة قائمة بطلبات
 ه30/08/1442ƠهƠ إلى 01/05/1442خالل الفترة من: 
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أكسيدات الكبريت والغبار الموجود في الغاز طريقة وجهاز إلزالة  117380767 28
 بفاعلية عن طريق العملية المعتمدة على األمونيا

تركيبة غذائية للخيول تعالج مشاكل الهضم واالمراض المترتبة على  117380771 29
 القصور في التغذية

 موزع المناديل لالستخدام بيد واحدة 117390007 30

 مع آلية لف متزامنة لتنظيف زجاج المباني نظام طائرة بدون طيار 117390008 31

 تخليق جسيمات نانو باستخدام هجليج مصري 117390017 32

 طريقة لصنع منصة ثالثية األبعاد من ورق الشجر 117390045 33

34 117390079 (HA-CS)  جسيم شيتوزان نانوي مغطى بحمض الهيالورونيك حامل
 لوظيفة بروتين وطريقة تحضيره

 توربين رياح له محور رأسي عديد الدوار 117390092 35

 مثبطات سيكلوأكسيجيناز 117390136 36

 ليزر بوليمر مقترن مضبوط درجة الحرارة 118390228 37

 أداة تحديد موضع حاصرات تقويم األسنان 118390360 38

 مضيء خط ليزر إلجراء تسلسل عالي اإلنتاجية 118390415 39

 ُمعزز باستخدام تهيئة مصدر ضوءأنظمة وطرق لتتبع بؤري  118390416 40

 تخليق مواد مركبة نانوية ألكسيد ثنائي الفلز 118390457 41

 تركيبة حشو أسنان راتنجية 118390632 42

 اسبيرو أوكسيندوالت مستبدلة 118390653 43

ي الدورانّي إلزالة األجسام الغريبة 118390813 44
ّ
 السل

ّ
 الملقط

 سوار تنبيه 118400041 45

 إدخال حليب اإلبل والغنم في صناعة األلبان ومشتقاتها 118400062 46

 فيلم بيولوجي الستشعار األس الهيدروجيني 118400156 47

مركبات نانوية بارامغناطيسية ألكسيد الحديد فائقة مستقرة وطرق  119400376 48
 إنتاجها

 جهاز إنقاذ و انتشال 119400427 49

 بصورة مرنةإسفين مصفوفة أسنان مشدودة  119400611 50

 بيريميدينات كعوامل مضادة للسرطان [d-3،2]بيريدو 119400612 51

تعديل الرمال بجزيئات نانومترية كارهه للماء بشدة من السيليكا/  119400615 52
 الشمع

 جهاز حفر مساعد أسفل تجويف بئر 119400672 53

باستخدام تخليق جزيئات نانومترية من ثاني أكسيد التيتانيوم  119400673 54
 المستخلصات العشبية لألورجانوم ماجورانا

 بدون شريحة RFID رنانات قابلة إلعادة التهيئة لتطبيقات 119400713 55

56 119400720 
التوليف األخضر بمساعدة المايكرويف لسبيكة الحديد المطلي 

لتحسين كفاءة زيت الزيتون للقضاء على  Fe@Au بالذهب النانوية
 جرثومة المعدة
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 تركيب لمعالجة الجروح وطرق لتحضيره 119400779 57

 كأس مشروبات وأطعمة 119400804 58

 نظام وطريقة للحفر المنظم بالضغط 119400830 59

 الحفر الضغطي الموجه بصمام اختناق واحد لنقطة ضبط 119400873 60

 تركيبات لتنظيم التعبير الجيني لتكوين الديفينسين 119400912 61

 خالية من القالب لتحضير الزيوليتات من الكتلة الحيوية طريقة 119400913 62

 مركب مضاد للسرطان 119410056 63

 مستخلص حبوب الفول 119410057 64

 Cymbopogon Proximis تصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم باستخدام 119410086 65

 طريقة لتصنيع تركيبات نانو من مخلفات السمك 119410087 66

 السالمة العملية الحديثةقبعة  119410092 67

نظام إدارة وترشيد استهالك المياه ومنع الهدر والتسربات (صديق  119410094 68
 الماء)

 نظام حمل لنفاثة مكافحة الحرائق 119410116 69

أنبوب غالفي فوالذي عازل للحرارة فائق الطول وعملية لتصنيعه  119410130 70
 بالمكنات

 لجمع الحديد والنيكل والكوبالت مركبة كمنجم مغناطيس 119410168 71

 طريقة لمنع أو عالج أو تحسين عدوى ميكروبية 119410171 72

73 119410183 
زيادة المقاومة البكتيرية لمسامير التثبيت الصغيرة المستخدمة في 

تقويم األسنان عبر دمج جزيئات النانو لمادة الهيدروكسي اباتايت 
 المحضرة من نبتة السواك

74 119410183 
زيادة المقاومة البكتيرية لمسامير التثبيت الصغيرة المستخدمة في 

تقويم األسنان عبر دمج جزيئات النانو لمادة الهيدروكسي اباتايت 
 المحضرة من نبتة السواك

 طريقة لمعالجة سطح شغلة 119410195 75

 نظام لتشييد جدار ساند 120410343 76

 (4إتش1إن آر) X مركبات تعديل مستقبل فارنيسويد 120410798 77

مشتت صلب ذو قابلية ذوبان محسنة يضم مشتق تترازول كمكون  515360535 78
 فعال

 طريقة وجهاز لتشغيل أدوات أسفل الحفرة 515360766 79

 جهاز اختبار على شكل وحدة نمطية 515360794 80

 تصميم لقمة حفر 515360820 81

 مفتاح ربط وصلة طرق 515361020 82

 لحصر مخلفات التيارهيكل  515361163 83

 هيكل لحصر مخلفات التيار 515361163 84
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مادة كربون مسامي، ومادة أولية للكربون المسامي، وعملية إلنتاج  515361217 85
 مادة أولية للكربون المسامي، وعملية إلنتاج مادة كربون مسامي

 التحكم بنظام الحفر 515361219 86

 السيارةطريقة تشغيل نظام تكييف  515361255 87

طريقة وجهاز من أجل االحتراق الحلقي الكيميائي لمخزونات تلقيمة  515361259 88
 هيدروكربون سائلة

 وإستخداماته CD19 مستقبل مولد المضاد الكيميري المتخصص 515370135 89

مكبس لإلستخدام فى سرنجة مع نسبة بعدية محددة من تركيب  515370157 90
 السد

 رغوية بمحتوى كحول منخفضمواد تطهير  515370197 91

 مركبات تغيير مرحلية ُمحَسنة 515370236 92

 نظام وطريقة تشغيل آلي أسفل الحفرة 515370242 93

 طريقه لتغيير نقاط التوجيه لنظام رنان في بئر 515370323 94

بنية مانعة للتآكل والتعرية، ومضخة تشتمل عليها، وطريقة لتصنيع  515370324 95
 المضخة وإصالحها

 توربين ماء بقابلية طفو متغيرة 515370325 96

 جهاز مقبس لتوصيل قابس في المناطق الخطرة 516370399 97

 جهاز لتجميع المياه من الرطوبة الجوية 516370440 98

لمضاعف  (TDD) إشارة ديناميكية ألشكال أطر فرعية صاعدة/هابطة 516370483 99
 تقسيم زمني

صلة لتشكيل عنصر تقطيع، وأدوات ثقب عناصر تقطيع، طرق ذات  516370508 100
 األرض ذات صلة

 جهاز إلجالء األفراد 516370531 101

 تقنيات تحويل دوري في عمليات تصديع جوفية 516370534 102

103 516370544 
وتجنب  T تحديد المدى بقياس التدرج أسفل البئر لتقاطع على شكل

ثنائية البئر باستخدام أجهزة إرسال وأجهزة استقبال بها أقطاب 
 مغناطيسية

 نظام إلزالة النويدات المشعة من الماء 516370558 104

 الغاز مزدوجة األغراض، وطرق متعلقة بها-وسيلة فصل الوحل 516370563 105

 معدة ذات غالف وأنبوب الستخراج الحرارة من تيار معالجة ساخن 516370564 106

 حفر للتشغيل نظام وطرق لإلطالق الميكانيكي لسلسلة أنابيب 516370573 107

 أداة أسفل البئر 516370577 108

حاوية بالستيكية بعنق عريض لمادة سائبة، منتجة باستخدام طريقة  516370585 109
 النفخ ولها غطاء غلق -القولبة بالبثق 

موانع تسرب تعمل عند درجات حرارة مرتفعة الستخدامها في  516370594 110
 صمامات دوارة

 أسفل بئرجهاز حفر فتحات  516370623 111

طريقة للكشف عن تكوين التجاويف/التعريض الوميضي داخل أو  516370624 112
 بالقرب من صمام تحكم في عملية
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 مؤشر موضع صمام دّوار 516370644 113

 مؤشر موضع صمام دّوار 516370644 114

 أداة لتنظيف كبل حفر أسفل البئر 516370668 115

 مفتاح ضغط لمضخة طين 516370690 116

تحسين استهالك الوقود في معدات مستخدمة في عمليات موقع  516370721 117
 البئر

 خط إزالق ليفي ضوئي موصل للكهرباء لعمليات وضع األنابيب الملتفة 516370726 118

 وصلة ساق صمام مزودة بوسيلة قياس قوة ساق مدمجة 516370748 119

 القابلية للطفوجهاز وطريقة إلنتاج النفط والغاز باستخدام تأثير  516370834 120

 تركيبƠƠƠƠات وطƠƠƠرق كتيƠƠƠƠفة تثƠƠƠبيت 516370852 121

 تركيبƠƠƠƠات وطƠƠƠرق كتيƠƠƠƠفة تثƠƠƠبيت 516370852 122

 صورة جرعة صلبة قابلة للغرس 516370870 123

 جهاز استعادة الوحدات من نظام تخزين 516370901 124

 لألمانمزودة بوسيلة التقاط  HUBER تجميعة إبرة 516370917 125

 مانع تسرب صمام كروي طليق 516370926 126

 مكون حفاز لبلمرة أوليفين، طريقة تحضيره، وحفاز يشمله 516370960 127

وسيلة تدفق مائع توفر مانع تسرب محسن من خالل استخدام تمدد  516370964 128
 حراري تفاضلي

 نظام اتصال السلكي لحقل الكتروني في حفرة بئر 516370978 129

 نظام وطريقة للتحكم في صمام بعيد 516370998 130

 تصميمات تنسƠƠيق ملƠƠف مرئي متعدد الطبقات 516371004 131

 جهاز، طرق، وأنظمة لتجنب التصادم أثناء الحفر 516371012 132

 نظام لتحسين تدوير المائع في مسطح مائعي 516371015 133

مرتبط بسيتوسين داخلي مسبار حمض نووي له رمز حامل للتألق مفرد  516371023 134
 لالستخدام في تضخيم ثابت درجة الحرارة ناتج عن حلقة

 جهاز وطريقة لتنظيف ألواح نقل الحرارة 516371028 135

 نواقل إلظهار مولدات مضاد مصاحبة للبروستاتا 516371030 136

 طريقة وجهاز للكشف عن مادة 516371041 137

 باستخدام ضغط إمدادجهاز إلمالة صمامات ذات مكبات  516371083 138

 تحليل طيفي بإزالة لفات طيفية 516371084 139

 حاجز حلقي به وحدة مضادة لإلنهيار 516371103 140

 أداة وضع وسيلة تعليق بطانة وطريقة استخدامها 516371112 141

 نظام ترشيح لتوربين يعمل بالغاز ذو تجميعة توجيه مرشح مدخل 516371119 142
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 التجميعحشوة ذاتية  516371125 143

 جهاز وطريقة للتصوير داخل الجمجمة 516371131 144

 جهاز تقييد تدفق لالستخدام في ثقب بئر 516371152 145

مضخة مادة تبريد مفاعل نووي ووحدة توليد قدرة نووية بها هذه  516371154 146
 المضخة

 أداة لفصل عنصر أنبوبي 516371155 147

 لمضخات الفجوة التقدميةصمام ال رجعي به كتلة قصور  516371170 148

 طريقة تصنيع قالب بثق 516371200 149

 مركبة روبوتية مزوده بهيكل مركبة مفصلي 516371228 150

 صناعة منطقة إرسال خلية شمسية باستخدام تقنية زرع األيونات 516371270 151

 مفاعالتوحدة تبادل حرارة أنبوبية لألجزاء الداخلية من مبادالت حرارية أو  516371273 152

 مفصل دّوار 516371294 153

 مصفاة فاصلة اهتزازية بتصميم متعدد اإلطارات 516371295 154

 مصفاة ترشيح ذات قدرة عالية 516371297 155

 أنظمة وطرق لضبط علف حيواني 516371309 156

قمع تحميل منشطر لشحن كتلة زجاج منصهر في قالب فارغ  516371338 157
 للتشكيل

 الثنائي التحويلي المدمجالصمام  516371366 158

طرق منفذة بالكمبيوتر لمحاكاة خزان عن طريق تأكيد جودة أحداث  516371367 159
 إكمال بئر وبيانات شبكة خزان

 متعدد البروبيلين متعدد األنماط بالنسبة لمحتوى مونومر مشترك 516371370 160

لدرجات الحرارة تركيبة متعدد ايثيلين ذات مرونة عالية ومقاومة  516371380 161
 المرتفعة مناسبة إلنتاج األنابيب

 حلقة إحكام غلق 516371382 162

 أنبوب لنقل الحرارة، غالية ووسيلة توربينية تعمل بالبخار 516371383 163

-a/مƠƠƠضادات تƠكƠتƠل جƠƠديدة لƠƠƠƠبولƠƠƠيƠƠƠمƠƠƠرات إيƠƠƠثƠƠيƠƠليƠƠƠن لƠƠƠƠƠƠدن 516371390 164
 مƠƠƠشƠƠƠتƠƠƠركƠƠƠƠةأولƠƠƠيƠƠفƠƠيƠƠن 

 طريقة وجهاز لتحديد معامل فقد حرارة مباني 516371433 165

 كبريت-عملية لتحضير سماد يوريا 516371461 166

 جدار تقسيم جهاز تهوية نفاخ لتفاعل مرحلي لفرن 516371471 167

طريقة لكشف مقدمات مائع باستخدام توليفة من قياسات كهربية  516371478 168
 ثقوب حفروالجاذبية في 

 نظام شبك وإسناد 516371479 169

 مشغل ثابت بصورة خاملة ذو منفذ إمداد للرؤية البعيدة 516371498 170

 نظام خط أنابيب لمصنع طاقة شمسية 516371513 171

 نظام لمعالجة تيار تغذية يتضمن هيدروكربونات وسائال أساسه مائي 516371517 172
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 يتضمن هيدروكربونات وسائال أساسه مائينظام لمعالجة تيار تغذية  516371517 173

 أجهزة رنانة مرنة مغناطيسيا مرونية معلقة بإطار 516371535 174

 عملية الستخالص الفوسجين 516371554 175

 تصميم مشعل بالزما 516371564 176

 محول قدرة أحادي ومتعدد الوصالت 516371606 177

عن هدف متحرك  نظام وطريقة ذات نسق مزدوج للكشف باإلشعاع 516371631 178
 سريع المرور

 باعث إلكترونات ألنبوب أشعة إكس 516371636 179

 طريقة ووسيلة لتنظيف أجزاء داخلية من أوعية وتجهيزات 516371650 180

 إنتاج منتجات بولي أوليفين ذات صالبة وقوة وقابلية محسنة للمعالجة 516371661 181

 أنظمة وطرق سقفية تستخدم مجفف سائل 516371675 182

 نظام وطريقة لفحص جسم متحرك باإلشعاع 516371680 183

 صبة أنابيب متعددة السرعات ذات تجويف تدفق داخلي 516371683 184

 جهاز مشغل به أنابيب مقرن مدمجة 516371684 185

أجهزة وأنظمة وطرق محددة لاللتواء ومتتبعات شمسية تتضمن  516371694 186
 محددات االلتواء

 غرس داخل المقلة وطرق الستخدامهجهاز لتوصيل  516371736 187

 جهاز مشغل بأنابيب داخلية وآلية مضادة للدوران 516371739 188

 مركبات لمعالجة االضطرابات الناتجة عن العامل المتمم 516371744 189

 مضخة الجمة ذات منفس مخفي للهواء المحصور 516371753 190

 تنظيف مجمد صنع الثلج 516371761 191

 مبخر لجهاز وطريقة لصنع الثلجتجميعة  516371762 192

193 516371765 
أنظمة، وطرق، ووسط حاسب آلي لنقل بيانات متعلقة بالمعامالت 
 لها مستويات 

ً
التجارية لألعمال بأمان بين شبكات معزولة ماديا

 مختلفة من حماية الشبكة باستخدام تقنيات الشفرة ذات األعمدة
أحجام كبيرة من البيانات بأمان  أنظمة وطرق ووسط حاسب آلي لنقل 516371769 194

 لها مستويات مختلفة من حماية الشبكة
ً
 بين شبكات معزولة ماديا

أنظمة وطرق ووسط حاسب آلي لنقل البيانات االحتياطية بأمان بين  516371770 195
 شبكات معزولة ماديا لها مستويات مختلفة من حماية الشبكة

196 516371771 
ل اآلمن لبيانات معامالت بين أنظمة وطرق ووسط كمبيوتر للنق

شبكات بها مستويات مختلفة من حماية الشبكة باستخدام تقنية 
 الشفرات العمودية مع جهاز أمان لشبكات البيانات ذات الصمام الثنائي

توليد شبكات ڤوروني غير مقيدة في نطاق يحتوي على حدود داخلية  516371776 197
 معقدة

198 516371791 

-داي آزا-6،2-ميثوكسي إمينو-8(-7-فلورو -6-بروبيلسيكلو -1حمض
-3-]نافثيريدين8،1[-داي هيدرو-4،1-أوكسو-4-يل)-6-]أوكت4، 3سبيرو[

أسبارتات وتركيبات صيدالنية مضادة للبكتيريا -D كربوكسيليك هيدرات
 تشتمل على هيدراته

رأسية دورة تبخير مولد بخار يعمل بالتدوير الطبيعي متصل بقناة  516371809 199
 لتدفق الغاز العلوي
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 إجراء لبدء تشغيل مفاعل أكريلونيتريل 516371821 200

 نظام متكامل لتضخيم الحمض النووي والكشف عنه 516371827 201

 محول طاقة مزود بدائرة تثبيت كهرومغناطيسية 516371846 202

 تجميعة مانع تسرب ثنائي االتجاه لالستخدام مع صمامات 516371851 203

عملية وجهاز إلزالة هيدروكربون ثقيل من غاز طبيعي فقير قبل  516371855 204
 اإلسالة

 وسيلة إدخال جراحية 516371899 205

 تصميم ملف تبريد لمفاعالت أكسدة أو معالجة باألمونيا واألكسجين 516371943 206

 برامة تشكيل بمكبس ثني 516371950 207

يشتمل عليه،  مشتت صلب غير متبلر يشتمل على تاكسان، قرص 516371952 208
 وطريقة لتحضيره

 نظام وطريقة للتحكم في صمام 516380005 209

 قطع قوس بالزما لبنيات أنبوبية 516380023 210

 وسيلة إللحاق عناصر وقاية مقذوفة 516380024 211

طريقة لإلنتاج المستمر أللواح بينية ذات لب من رغوة بولي أيزو  516380027 212
 معدل ببولي يوريثان/ بولي يوريثانسيانورات/ بولي أيزو سيانورات 

 ماكينة آلية ونظام نموذجي لتشغيل منتجات من مادة حجرية 516380050 213

تصنيع ذيفانات عصبية ناتجة عن معاودة االرتباط الجيني من المطثية  516380060 214
 الوشيقية

منتجات تفاعل من بوليمرات األكريالميد وطرق استخدامها كمعدالت  516380064 215
 نفاذية نسبية

 قضيب الكبس للسرنجة 516380069 216

صيغ إيبوكسي قائمة على أساس ماء لالستخدام في الوقاية من  516380082 217
 الحريق

 إصدار إشارة استثارة في نطاق تردد مرتفع 516380088 218

 أنابيب مصنوعة من راتنج البولي إيثيلين المحفز للميتالوسين 516380121 219

 مزودة بحاجز متدحرجسرنجة  516380124 220

 مكون محفز لبلمرة البروبين، وطريقة لتحضيره، ومحفز يحتوي عليه 516380133 221

 ESP تقدير والتحكم في معدل تدفق مضخة 516380134 222

 مكون محفز لبلمرة أولفين، ومحفز يحتوي عليه 516380135 223

لمائع المخرجات جهاز تقطير قادر على تجميع الطاقة الحرارية بفعالية  516380144 224
 األول

 جهاز لفتح وإغالق فتحة في قاع حوض للوقود المشع 516380154 225

 واصلة لملحق كهربائي يتم استيعابه في علبة مركبة بالتساطح 516380162 226

 مقياس لزوجة وطرق استخدامه 516380167 227

 روابط معالجة الخاليا الشمسية بالمعادن 516380171 228



 

 

74 

بولي أيزو أولفين متعددة النمط غير مشبعة بشكل كبير تركيبة  516380176 229
 وعملية لتحضيرها

 بوليمر مشترك بمحتوى اولجمر حلقي منخفض 516380179 230

 أوليفينات هيدرو مفلورة على هيئة مواد مخففة إلنتاج مطاط بيوتيل 516380186 231

 بوليمر مشترك به محتوى منخفض من أيزوبرينويد 516380187 232

 بوليمر مشترك بمحتوى أوليفين متعدد عالي 516380188 233

 مادة مخففة النتاج مطاط البيوتيل 516380189 234

 تحليل متزامن للمكونات المتعددة في موائع بئر 516380198 235

تفكيك مستحلب واستخالص مواد كيميائية بيولوجية من زيت خام  516380199 236
 وأجزائه

تدهور الضوء فوق البنفسجي  تركيبات مثبتة لتثبيت مواد ضد 516380205 237
 والتدهور الحراري

 تركيبة حماية من الحريق واستخدامها 516380221 238

 جسيمات بوليمر ماص للماء 516380248 239

 مركبات متناهية الصغر شبه غروية 516380256 240

 عملية للحصول على متشاكالت بيرليندول نشطة ضوئيا وأمالح منها 516380265 241

 إلنتاج تولوين ثنائي أمين طريقة 516380269 242

 جهاز لتجميع ونقل وتخزين الجزيئات الحيوية من عينة حيوية 516380270 243

 تركيبة تتلدن بالحرارة مناسبة لالستخدام في الطبقات الرقيقة 516380288 244

 عملية لبلمرة اإليثيلين بأداء مضخة مالط محسن 516380303 245

 الشمسية متعدد التأثير والطرق المصاحبة لهنظام تقطير بالطاقة  516380331 246

 محفز وطريقة لتكسير حفزي مميع 516380337 247

 لقاح اقتران جديد شبه اصطناعي للمكورات السحائية 516380338 248

تنشيط نفايات أكسيد معدني كناقل لألكسجين لتطبيقات احتراق  516380344 249
 الحلقة الكيميائية

مواد قيمة، جهاز استخالص مواد قيمة ونظام طريقة استخالص  516380346 250
 استخالص مواد قيمة

 طريقة ووحدة لمعالجة خليط من المخلفات بدورتي تسميد 516380367 251

طريقة ووحدة لمعالجة خليط من المخلفات تتضمن فصل الخليط  516380368 252
 المذكور وتسميده

 مضادة للبشر E7 16لفيروس ورم حليمي  T مستقبالت خاليا 516380394 253

 فصل أسيتونيتريل خام عن أكريلونيتريل 516380397 254

 طريقة ونظام لتقييم عيوب أنبوب 516380413 255

 جهاز لضغط تركيب مطول 516380423 256

257 516380428 
منشأة لتحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية مع التبريد األمثل 

لمائع بواسطة نظام الستخالص وتخزين جزء من الطاقة الحرارية 
 التشغيل
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 عملية إلنتاج راتنج ماص للماء 516380430 258

 خزان أكريلونتريل خام 516380445 259

 وسيلة دعم 516380446 260

طريقة لقياس ومراقبة الموصلية بموضعها األصلي بأنظمة مائية ذات  516380450 261
 درجة حرارة عالية

 CD127 أجسام مضادة موجهة لمضادة 516380455 262

 نظام متحكم فيه وطرق للوقاية من حريق مخزن 516380463 263

 مركب بولي إيثلين مقاوم للكلور ومنتجات مصنوعة منه 516380470 264

 نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية 516380471 265

الحد من األوساخ في خطوات إزالة األسيتونيتريل خالل عملية  516380473 266
 استخالص أكريلونتريل

معدة لتكوين اتصال مع موصل كهربي، ووصلة أو جهاز توصيل  516380487 267
 باستخدام معدة من ذلك النوع

 ديزموبريسين مثبت 516380492 268

 كشف موضع األعطال في مضخات غاطسة كهربائية 516380493 269

 طريقة لفصل الهيدروكربونات واستخدام ملح منصهر 516380510 270

بيانات زلزالية النحراف طول فائق النعكاس نظام وطريقة الكتساب  516380517 271
 (UMV) باستخدام مركبة بحرية غير مأهولة (FWI) شكل موجي كامل

 خرسانة عالية األداء بصورة فائقة لها محتوى أسمنت منخفض 516380523 272

 مركبات أريل غير متجانس لتثبيط الكيناز 516380531 273

حراري صفائحي يشتمل على صفيحة صفيحة انتقال حراري ومبادل  516380532 274
 االنتقال الحراري المشار إليها

 خرسانة جديدة فائقة األداء 516380538 275

 جهاز توليد متعدد أساسه التغويز باستخدم إزالة الغاز الحمضي 516380551 276

 جهاز تجديد متعدد أساسه التغويز 516380554 277

أمينات من سلسلة ثنائي فينيل عملية لتحضير ثنائي أمينات وعديد  516380563 278
 ميثان

 مثبطات هيستون إنزيم ديميثالز 516380585 279

 نظام تحكم آمن لمنح الوصول لمنفذ وطريقة تحكم أمنة له 516380588 280

وء 516380592 281
ّ
 تركيبة بولي بروبيلين ُمن

وء 516380592 282
ّ
 تركيبة بولي بروبيلين ُمن

 وحدة تجويف مرحاض 516380607 283

 طرق وأنظمة لالستخدام األمثل لقرارات إدارة خزان 516380614 284

 استخدام بوليمرات فلورية في تراكيب واسمة لتحديد أداء التنظيف 516380620 285

 تركيبة طالء من بوليمر يحتوي على الفلور مائي ثابت 516380622 286
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تحويل طالء قليل االنعكاس، ومادة مطلية قليلة االنعكاس، وجهاز  516380631 287
 كهروضوئي

 زيلين-عملية إلنتاج مركبات بارا 516380633 288

 طرق وجهاز لتحديد متغيرات وحدة ضخ لالستخدام مع اآلبار 516380640 289

 طرق وجهاز لتحديد متغيرات تشغيل وحدة ضخ لالستخدام مع اآلبار 516380641 290

 نظام طاقة شمسية 517380655 291

 كلسيوم متكامل لتطبيقات الغاز الحامضدورة دمج مدمجة بها  517380681 292

 راتنج ماص للماء ووسيلة ماصة 517380686 293

معدات إلكترونية ضوئية محمولة جوا لتصوير، رصد و/أو تعيين  517380699 294
 األهداف

 أدوات أسفل الحفرة القابلة للتآكل 517380708 295

 بحجم النانوجهاز وطريقة التجهيز المستمر ألنابيب الكربون  517380712 296

 المبادالت الحرارية األنبوبية الغالفية 517380715 297

جزء جداري من البكتريا البروبيونية الُعدية والحبيبية ذو نشاط معدل  517380721 298
 للمناعة

حمة متوسطة َسَدوّية 517380722 299
ُ
 طريقة لتحضير خلية ل

 طريقة وجهاز لحام بالقوس الكهربائي في غاز واقي 517380725 300

 كبسلة األحماض المعدنية القوية وتوصيلها على نحو مقنن 517380726 301

 تركيبة راتنج بوليمر وأداوات متشكلة مع التركيبة 517380729 302

غالف بيتومين ذاتي االلتصاق للمباني ومعدل بيتومين لغالف  517380747 303
 البيتومين ذاتي االلتصاق

 مغناطيسي للعمليات التشخيصيةتغذية رجعية لمستشعر مجال  517380751 304

 جهاز تبريد باستخدام مادة تبريد ومبرد 517380757 305

مرفق إنتاج سائل تبريد، له وسيلة تكثيف بالهواء والماء في آٍن واحد،  517380759 306
 وعملية لتنفيذ المرفق المذكور

العضوية، عملية متكاملة إلنتاج أسفلت، وفحم بترولي مشبع بالمواد  517380760 307
 ومنتجات سائلة وغازية من وحدة التكويك

طريقة الستخراج سوائل معالجة من تيارات محتوية على أمالح لفلزات  517380761 308
 أرضية قلوية

مضخة ترسية خارجية مدمجة مع محركين رئيسيين يعمالن بشكل  517380762 309
 مستقل

متتبع ملصق على ركيزة مادة مركبة تتضمن عامل معالجة بئر و/أو  517380774 310
 متكلسة من لب مطلي بأوكسيد معدني وطريقة استخدامها

 بلورة من مشتق من اآلزول بنزين 517380786 311

 مشتق من اآلزول بنزين وصورة متبلرة منه 517380787 312

 طريقة إلنتاج منتج مصنع مقولب لمرشح 517380790 313

 فصل هواءطريقة لفصل الهواء بالتبريد ومحطة  517380791 314

315 517380799 Ơعملية ضيقة النطاق متصلة ل MTC 
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 داي كلورو إيثان -2، 1طريقة وجهاز لتخليق  517380801 316

 نظام تبادل ضغط مزود بنظام محرك 517380807 317

 صينية بيض لتحضين البيض وفقسه 517380809 318

 عبوة طعام 517380817 319

 مخروطيةترتيبة لرفع عمود إدارة فلكة  517380824 320

 نفثيريدينات -7،1-يل) -4-(مورفولين-2 517380830 321

 نظام وطريقة لنقل ضغط قناة محسن في نظام تبادل الضغط 517380837 322

استخراج غازات، بصفة خاصة غازات مستمرة، من تيارات من مادة، بصفة  517380846 323
 خاصة من تيارات غاز عادم من عمليات بلمرة

 لتحضير وتلقيم محلول مخثر لنزع ماء تيار العملية المائيجهاز  517380863 324

 تشخيص وسيلة تحكم باستخدام مقياس تسارع 517380877 325

326 517380880 
CO2  تركيبة لغشاء فصل غاز ثاني أكسيد الكربون وغشاء فصل غاز

ووحدة نمطية  CO2وطريقة إلنتاجه،  CO2ثاني أكسيد الكربون
 ربونلغشاء فصل غاز ثاني أكسيد الك

 جهاز وطريقة لتبخير السوائل المحتوية على شوائب قابلة لالنفجار 517380884 327

 بطانة كاربيد سيليكون مجزأة 517380886 328

 عضو تعطيل لمفاعل طبقى مميع 517380888 329

 عملية إنتاج مركبات أروماتية 517380893 330

 نظام وعملية أكسدة هواء رطب بدون تقشير 517380898 331

أنهيدريد الماليك المطعم بƠبولي إيثيلين خطي قليل الكثافة ذو  517380908 332
 مؤشر ذوبان عالي

333 517380914 
معقد بيريدين من زيركونيوم، نظام حفزي يشتمل على معقد 
البيريدين من الزيركونيوم المذكور وعملية للبلمرة (المشتركة) 

 للدايينات المترافقة
ناشرة للهواء وطرق لتنظيف ناشرات الهواء المسدودة أنظمة تهوية  517380920 334

 في أنظمة التهوية
أنظمة تهوية ناشرة للهواء وطرق لتنظيف ناشرات الهواء المسدودة  517380920 335

 في أنظمة التهوية
 ختم راتنجي تفاعلي لعالمات بالستيكية باردة منخفضة التلوث 517380924 336

 لالنفجاركرة ال فلزية مضادة  517380932 337

خرزة ركنية سلكية مزدوجة، ذاتية المحاذاة لعضو صلب هيكلي  517380934 338
 مقاوم للحريق وطريقة الستخدامها

 أحماض صلبة لُمعالجة تكوينات جوفية بالحمض 517380943 339

 مثبطات قشور تحتوي على حمض صلب 517380952 340

 تربين غازيممر جريان ضاغط بتقارٍب متحكم به لمحرك  517380958 341

 خطة طنين لضغط مجال التدريب الطويل 517380979 342

 التحكم في درجة الحرارة لمفاعل معالجة باألمونيا واألكسجين 517381016 343
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 عطرية C8 عملية فصل خالئط مركبات 517381020 344

 عملية للفصل المعزز إليثيل بنزين 517381022 345

 تشكيل مادة رقاقة 517381025 346

 هياكل معدنية مفيدة لتشكيل إطار 517381026 347

 عملية لفصل إيثيل بنزين 517381027 348

عملية لتحضير مادة زيوليتية أم  MWW تتضمن بورون وتيتانيوم 517381056 349
 دبليو دبليو

 عملية متكاملة الستغالل ومعالجة نبات الغيولة 517381057 350

 جهاز خلط واستخدامه 517381062 351

 C كمثبطات للكاتيبسين حلقات سبيرو 517381064 352

 منغنيز ناتج عن عملية بثق-ألومنيوم-محفز هدرجة نحاس 517381066 353

 رفع رتبة وقود وتكريره باستخدام إطار عمل عضوي معدني 517381068 354

 نظم لحماية جدران جانبية لخلية تحلل كهربائي 517381070 355

 تركيبة بوليمر لطبقة من عنصر طبقي 517381077 356

طريقة وجهاز الستبدال وحدة طاقة كهربائية نمطية في وسيلة ضبط  517381080 357
 موضع صمام السلكية بدون انقطاع الطاقة

نظام ترشيح لالستخدام في تجميعة محرك توربيني غازي وطريقة  517381082 358
 تجميعها

 جهاز لتوزيع كمية معايرة من سائل 517381086 359

 حلقية ضخمة RIP2 مثبطات كيناز 517381087 360

 محفزات لعمليات غاز طبيعي 517381090 361

 طرق وأنظمة لتحليل بيانات توالي الحمض النووي 517381091 362

 طريقة محسنة إلنتاج ميثاكرولين 517381096 363

 ماسحة جراحية تتكون من قماش غير منسوج وشبكة نسيج بوليمرية 517381098 364

 تدفق بتباين ضغطي متعادل مقياس تدفق كوريوليس له ماسورة 517381103 365

 تركيبة بوليمر لطبقة من عنصر طبقي 517381112 366

منشط بكيناز بروتين منشط بميتوجين  2مثبطات كيناز بروتين  517381115 367
 واستخداماتها

 التحكم في درجة حرارة أنبوبة دوامية لوسائل تحكم في عملية 517381119 368

 بخار استعادة الحرارةطريقة تحكم بتشغيل مولد  517381135 369

طريقة وجهاز إلنتاج قضبان سكك حديدية ملحومة معالجة بالحرارة  517381144 370
 للنقل بواسطة السكك الحديدية وقضبان منتجة بها

 طريقة إلنتاج مونمر تفاعلي محسن عن طريق الترشيح الغشائي 517381156 371

 نظام لضخ المائع والتحكم فيه 517381161 372

 مادة مقاومة للصدم يتم تشكيلها بالقولبة لها خصائص محسنة 517381168 373
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 عملية لزيادة حصيلة اإليثيلين والبروبيلين من وحدة إنتاج بروبيلين 517381170 374

 عملية إلنتاج مركبات عطرية من نواتج تكثيف غاز طبيعي/ غاز صخري 517381180 375

 أداة توضيح موقع لمقعد درج قاطع دائرة 517381193 376

 طالء منخفض اإلنعكاس 517381194 377

 عملية لتحضير مادة لدائنية مرنة مهلجنة بثبات لزوجة موني محسن 517381204 378

نظام صب مسبق إلطار عزم ذاتي التكتيف، ثنائي االتجاه، لهيكل  517381208 379
 دعم صناعي وطريقة استخدامه

 بعيدةإنشاء تسلسل هرمي لوسيلة من أجل وحدة طرفية  517381214 380

 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية 517381243 381

 طريقة لفحص معدن سائل باستخدام موجات فوق صوتية 517381245 382

 أنظمة وطرق لدمج وضغط نتوءات محكمة 517381256 383

 مستحلب مائي من بيروكسيد داي ألكيل 517381257 384

أمينو كربوكسيليك، محاليل من أمالح معدن ثالثي القلوية من أحماض  517381258 385
 تصنيعها واستخدامها

 مولد بخار باستعادة الحرارة 517381266 386

 كبل ألياف ضوئية له حساسية مستعرضة مولفة 517381268 387

 طريقة ونظام التوجيه خالل الدوران لعاكس شمسي 517381277 388

أنظمة تعمل بالموجات فوق الصوتية لتنظيف مرشحات الهواء، وطرق  517381285 389
 استخدامها

 تطبيقات الغشاء األرضي تستند إلى متعدد اإليثيلين 517381289 390

 طرق لعالج تكوينات تحت أرضية بواسطة تحويل موائع العالج 517381291 391

معقد الفاناديوم المعالج بأوكسو نيتروجين، وعملية البلمرة  517381292 392
 المشتركة لمركبات الدايين المترافقة

 بيوتانيدايول -3، 1بيوتادايين من -3، 1إلنتاج  عملية 517381301 393

 نظام تخزين ذخيرة 517381336 394

إنتاج أول أكسيد الكربون من اختزال ثاني أكسيد الكربون بواسطة  517381340 395
 الكبريت العنصري

396 517381341 Ơمركب له نشاط ناهض ل GPR119 وطريقة تحضيره، وتركيبة صيدالنية ،
 كمكون فّعالتتضمن نفس المركب 

 عملية أسترة أكسيدية لصنع ميثيل ميثاكريالت 517381345 397

 عملية لفصل ميثانول وميثيل ميثاكريالت 517381346 398

عملية متكاملة إلزالة الكبريت من هيدروكربون باستخدام أكسدة  517381348 399
 مركبات ثنائي كبريتيد وتحويل ثاني أكسيد الكبريت إلى كبريت عنصري

 منظمات سرطان الدرقية أوساكا وطرق استخدامها 517381350 400

تكوين انتقائي للقشور في أنظمة معالجة المياه لتحليتها وطرق ذات  517381364 401
 صلة

انحالل أزيوتروب مكون من ميثانول/ميثيل ميث أكريالت باستخدام  517381375 402
 التقطير بالضغط المتأرجح
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على مادة دعم زيوليت أكسيد معدن مختلط محفز تبادل مزدوج  517381383 403
 وعملية الستخدامه

 صور بلورية من مالتول الحديديك 517381406 404

405 517381410  
ً
 عملية لتحسين مواد متبقية مفرغة محولة جزئيا

 محقنة ذاتية التوجيه ووصلة بينية للمحقنة 517381414 406

 كمثبطات للهيدراتخافضات للتوتر السطحي من أمونيوم كاتيوني  517381415 407

مشتقات فينيل تريازول مستبدلة مع هيدروكسي ألكيل  517381429 408
 واستخداماتها

مستخلص زيت مستحلب يشتمل على مضاد أكسدة، زيت طهي  517381431 409
 يحتوي عليه وطريقة لتحضيره

 صمام ال رجعي مزود بمكبس قابل للعزل وغير قابل لالنغالق 517381453 410

 لقاحات HPV16 عالجية 517381457 411

 تخليق كوبانليسيب وملح الدايهيدروكلوريد الخاص به 517381462 412

 جهاز وطريقة للتميؤ 517381464 413

 تركيبة وطريقة لمائع معالجة محسن 517381483 414

 عملية صقل يوريا بغسل بالحمض 517381499 415

 عملية إلنتاج كريات بوليمرات مشتركة لدنة 517381510 416

 عمليات إلنتاج حمض األسيتيك مع التحكم في وسيلة الصفق 517381512 417

 عملية إلنتاج حمض أسيتيك بإدخال مركب ليثيوم 517381514 418

 عمليات لتحسين ناتج حمض األسيتيك عن طريق إزالة الحديد 517381515 419

 قرص مغلف بالضغط 517381522 420

 أنبوب تكسية لتغليف قناة تحت الماء 517381537 421

 عملية لتحضير بوليول بوليمر واستخدامه 517381541 422

تركيبات التثبيت وطرق الستخدامها لحماية المواد العضوية البوليمرية  517381550 423
 من ضوء فوق البنفسجي والتدهور الحراري

 طريقة إنتاج مستمرة لمنتج بإثنين من التفاعالت المقترنة 517381552 424

 محوالت من النوع الجافنظام لحماية  517381568 425

 طقم إقفال كهروميكانيكية 517381577 426

 متعدد بروبيلين له مظهر مرئي معزز 517381579 427

 مائع تصدع لتكوينات جوفية 517381581 428

 طريقة إلنتاج جسم مرشح مقولب 517381582 429

 وحدة صناعية إلنتاج اليوريا 517381584 430

 محسن آلة امتصاص ذات معامل أداء 517381598 431

معالجة ضوئية لنطاقات طيفية متعددة باستخدام عناصر حاسوبية  517381602 432
 مدمجة
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 مسحوق فينيل إستر مشرب أوليا 517381603 433

مستقبالت خاليا تائية مخصصة لنظير جين ورمي فيروسي لساركوما  517381608 434
 جرذ كيرستين مطفر

أولفين ومركبات  C5,NC4,IC4,C3 عملية لإلنتاج المشترك لمركبات 517381614 435
 داي أولفين

بوليمر مشترك من متعدد اإليثيلين متعدد األنماط عالي الكثافة  517381615 436
 لمادة مقولبة بالحقن أو بالضغط

طريقة ووسيلة مواءمة افتراضية لعدسة الصقة، وبرنامج حاسوب  517381617 437
 الالصقةلتنفيذ طريقة المواءمة االفتراضية للعدسة 

 نظام إدارة وسيلة وطريقة إلجراء الصيانة باستخدام النظام 517381620 438

موائع تكسير ذات درجة حرارة مرتفعة تتضمن روابط تشابكية بحجم  517381624 439
 النانو

 قاطع دائرة ذو وسيلة إغالق 517381637 440

 عملية إنتاج الدايين 517381652 441

ل باألصابععلبة مضخة تسريب بها  517381672 442  سدادة داخل األنابيب تحوَّ

 واستخداماتها 21مشتقات عوامل النمو الليفية  517381673 443

تركيبات بتأثير مثبط لليورياز محسن تشتمل على حمض (ثيو)  517381674 444
 فوسفوريك تراي أميد ومركبات أخرى مثل أمينات وعوامل ملونة

 دوار ولقاطع دائرة، وقاطع دائرةجهاز تالمس به مالمس استاتيكي  517381694 445

فينيل بيروفات ديكاربوكسيالز معدلة وراثيا، وعمليات تحضيرها،  517381696 446
 واستخداماتها

 تركيبة وسط لتحضير سم البتيلينيوم 517381720 447

 تركيبة وسط لتحضير سم البتيلينيوم 517381722 448

واختزال ثاني أكسيد خلية كهروكيميائية ضوئية ألكسدة الماء  517381727 449
 مكبس-الكربون ذات مرشح

 بيوتادايين -3، 1تصنيع  517381729 450

451 517381731 
عملية لتحضير بوليمر تطعيم مشترك يشتمل على سلسلة بولي 

أوليفين رئيسية وواحدة أو عدد من سالسل البوليمر الجانبية 
 والمنتجات الناتجة منها

مشترك يشتمل على قالب بولي أوليفين  عملية لتحضير قالب بوليمر 517381732 452
 أول وقالب بوليمر ثاني باإلضافة إلى المنتجات الناتجة منها

453 517381733 
عملية لتحضير بوليمر تطعيم مشترك يشتمل على سلسلة بولي 

أوليفين رئيسية وواحدة أو عدد من سالسل البوليمر الجانبية 
 والمنتجات الناتجة منها

لتحضير قالب بوليمر مشترك يشتمل على قالب بولي أوليفين عملية  517381734 454
 أول وقالب بوليمر ثاني والمنتجات الناتجة منها

455 517381743 
-بروبيل]-أوكسو-3-يل)]-1-[(بيبيرازين-5مركبات مشتقة من

لمعالجة الفصال  ADAMTS ديون بصفتها مثبطات-4، 2-إيميدازوليدين
 العظمي

 باألمونيا واألكسجين ألكسيد فلزي محسنة محفزات المعالجة 517381745 456

 جهاز لتبادل سلسلة أنابيب النقل وتدويرها في حفرة بئر 517381757 457

عملية ووحدة صناعية إلنتاج حمض الكبريتيك بشكل محسن وفعال  517381761 458
 من حيث الطاقة
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 6-عملية لزيادة ثبات تركيب يشتمل على أحماض دهنية أوميغا 517381762 459
 متعددة الروابط غير المشبعة

 نظام وعملية لزيادة سعة تحويل الزيوت الثقيلة 517381798 460

 أنظمة، أجهزة، وطرق لربط تجميعات مصفاة 517381800 461

مادة ربط بناء على مركب معدني صلب غني بأكسيد معدني قلوي  517381803 462
 أرضي مع مواد منشطة تحتوي على فوسفات

 المواد الهيدروكربونية من إعادة تدوير الهيدروكربوناستخالص  517381804 463

 عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع 517381805 464

عملية لتحضير بولي أوليفين به واحد أو عدد من تفريعات بمجموعة  517381806 465
 وظيفية طرفية

 عملية لالنتقال بين محفزين غير متوافقين 517381811 466

حمضية/قاعدية تشتمل على مركبات أسمنت أساسها مادة رابطة  517381813 467
 فوسفات

 منتج ُمثِبت حبيبي 517381823 468

 طريقة لقياس الجزء الداخلي لغطاء من ألياف معدنية أو نباتية 517381834 469

 تمييز النفط الخام وأجزائه بواسطة التحليل بالقياس الوزني الحراري 517381856 470

الت النفاذية  517381860 471 النسبية المعالجة بالسلفونات لتقليل نفاذية معدِّ
 التكوينات الجوفية للماء

طريقة وتركيب نقل حاوية لوضع الحاويات داخل وإزالة الحاويات من  517381870 472
 مناطق تخزين حاويات

 نظام ذاتي االحتواء، وميكانيكي تماما لحماية أحد خطي تدفق 517381873 473

 هواء خاص بسيارةمنظف آلي لمكيف  517381877 474

 قياس التدفق العرضي عبر التسربات في آبار موازنة 517381895 475

 مسح سمتي دينامي لتدوير رادار مصفوفة مسح الكتروني نشط 517381901 476

 شكل بلوري جديد لمشتق بنزيميدازول وطريقة تحضيره 517381904 477

سي إكس مشتقات هيدروكسي ألكيل ببرازين كمنظمات مستقبل  517381905 478
 3سي آر 

 جهاز ونظام وطريقة للحفاظ على دقة مستشعر 517381909 479

 جهاز ونظام وطريقة للحفاظ على دقة مستشعر 517381910 480

 نظام محفز للتبديل المزدوج لألوليفين 517381923 481

 محفز وعملية إلنتاج أوليفين 517381924 482

 عملية لنزع ماء مركبات مؤكسجة 517381940 483

 بوليمرات معدلة من الدايين تحتوي على ذرة غير متجانسة 517381944 484

 طرق لتكوين رقاقة شبه موصلة لها إشابة مهيأة 517381945 485

 مولد بخار حرارة مهدورة 517381952 486

تحديد كثافة ولزوجة مائع باستخدام مستشعر كثافة ولزوجة يعمل  517381953 487
 بشكل غير تالمسي بقوة كهرومغناطيسية
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 طريقة لتصميم عنصر حاسوبي مدمج عالي الحساسية 517381961 488

استخدام حمض هيدروكسي للحد من التآكل الموضعي المحتمل  517381965 489
 لمثبطات هيدرات ذات جرعة منخفضة

 مكيف هواء به جهاز تحكم في حجم هواء متغير 517381970 490

 صهيرة لالستخدام في لحام قوس مغمور 517381983 491

 تركيب صيدلي لعالج أمراض الجهاز الهضمي 517382016 492

 مواد امتزاز زيوليت لها مساحة سطح خارجية كبيرة واستخدامها 517382024 493

 مواد امتزاز زيوليت لها مساحة سطح خارجية كبيرة واستخدامها 517382041 494

 إرسال إشارة تجميع عينة في تنسيقات ملف 517382051 495

 مسحوق أنفي لمعالجة نقص السكر في الدمصيغة  517382068 496

 عملية لتجديد محفز من زيوليت تيتانيوم لمعالجة بروبيلين بإيبوكسيد 517382097 497

 إشارات تحكم تدعم جدولة متعددة األولويات 517382106 498

 نظام لتكوين تركيبات لدائنية لدهنها على معدن 517382138 499

 خارجية ومنتجات مشابهةلوح لمواسير تكييف هواء  517382148 500

د االهتزازات 517382183 501  جهاز لتحويل التدفق أسفل حفرة البئر باستخدام مخمِّ

 أنسجة لها خواص مضادة للميكروب 517382198 502

 صمام فوهة الرجوعي 517382199 503

عناصر بصرية تكيفية للتصوير خالل وسط عالي التشتت في تطبيقات  517382225 504
 خزان نفط

 موائع عزل أسمنت لحفر البئر، طرق تصنيعها، وطرق استخدامها 517382258 505

طريقة لخلق إيراد إضافي لشركات المحمول من خالل االشعار الصوتي  517382263 506
 عن طريق معالجة المكالمات والرسائل القصيرة الغير تامة

نظام طريقة لتوليد نظام مدمج قابل لالشتقاق في مجموعة من  517382268 507
 مدمج شخصي

 نظام عصا تقليب مع حاوية نقل وتخزين لسوائل 517382275 508

تركيبات، أنظمة، وطرق إلزالة قشور سلفيد الحديد من مكونات حقل  517382299 509
 نفط

 مائع غسل تغليف، موائع تنظيف قابلة إلعادة التدوير، واستخداماتها 517382316 510

 جهاز صور ذاتية 517390008 511

 إنتاج طور غازي من مركبات ألكيل ألكانوات 517390013 512

 طريقة لعد أجسام في مساحة مكانية محددة مسبقا 517390016 513

 التحكم في خالط لمعالجة مياه الصرف الصحي 517390018 514

 وصلة أنابيب ملولبة 517390021 515

 طريقة إلنتاج غونادوتروفين 517390029 516

 جهاز فحص بالموجات فوق الصوتيةأدوات لمعايرة  517390041 517
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مثبط هيدرات غاز حركي من بولي (فينيل كابروالكتام) محسن وطريقة  517390065 518
 لتحضيره

 عملية لخفض تلوث األسطح 517390089 519

 جهاز رفع ونقل لحمل ثقيل 517390102 520

ميثوكسي بيرول جديدة أو أمالح منها وتركيبة صيدالنية -4مشتقات  517390127 521
 متضمنة عليها

 تقنيات تشغيل مجموعات عقدة الوصول في تكوين الحزم الشاملة 517390132 522

تكوين حزم الهوائي األرضي إلجراء اتصاالت بين عقد الوصول ومحطات  517390133 523
 المستخدم التي يربط بينها مرحل مثل قمر صناعي

قابلة للتكيف نظم، وطرق، ووسط حاسوبي لتوفير جدولة أسبقية  517390145 524
 لالتصاالت عبر شبكة

 خلطات مسحوقة منخفضة االنبعاث تحتوي على مركبات مطاط نيتريل 517390148 525

526 517390185 DL-MU آلية إشعار إطارية لإلشعار ببيانات DL-MU  امƠظƠى نƠلƠع
 اتƠصƠاالت السƠلƠكƠي

لتقييم قابلية تقنية رنين مغناطيسي نووي لثبوت درجة حرارة غاز  517390210 527
 ترطيب صخور خازنة للنفط

عامل تصلب مسحوق طالء كامن، وتركيبة طالء مسحوق إيبوكسي  517390224 528
 تحتوي عليه

قياسات كثافة باستخدام كواشف موجودة على منصة قياس  517390234 529
 نيوترونات نبضية

 ببتيد ذو نشاط مضاد للسمنة ومضاد للسكري واستخدامه 517390237 530

 طريقة لتثبيط الفيروسات بشكل متواصل في مفاعل صغري 517390240 531

 عملية إلبوكسدة البروبين 517390241 532

 طريقة لتقييم التشبع بالماء في قياسات كهرومغناطيسية 517390245 533

 إصالح المواد باستخدام إلكترود استهالكي يحوي مادة صهيرة 517390277 534

 من عوامل خالبيةعملية لتكوين خالئط  517390278 535

 لغشاء شد 517390281 536
ّ

 آلة وطريقة إلنتاج اسطوانات لف

نظام عياري وطريقة لإلنتاج المتواصل و/أو تحضير منتج بكيفية  517390299 537
 معقمة

 طريقة للتحميص الجزئي لمواد مركزة تحمل النحاس و/أو الذهب 517390304 538

 تركيبة تثبيت لنظام مفاعل 517390317 539

 عملية إنتاج طين معدل والطين المعدل المنتج واستخدامه 517390318 540

 نظم وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إلى أوليفين 517390332 541

نظام حفزي يشتمل على معقد نيتروجين تيتانيوم وعملية للبلمرة  517390334 542
 المشتركة لمركبات داي ين مترافقة

 نافثيريدين على هيئة مثبطات كيناز الجانوزمركبات  517390337 543

 نظم وطرق تتعلق بعملية تحويل غار التخليق إلى أوليفين 517390338 544

 جهاز توليد القدرة 517390352 545

 ماكينة لتحضير القهوة التركية 517390375 546
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 تركيبة تتضمن بولي بروبيلين، بولي إيثيلين ومادة توافق 517390384 547

 تركيبة تشتمل على بولي بروبيلين، بولي ايثيلين ومثبت متوافق 517390386 548

 لوح، تجميعة ألواح، وسقف مرتبط به 517390400 549

 .وسيلة توصيل كهربائية لنظام فلطائية ضوئية 517390401 550

 عملية إلنتاج حمض األسيتيك 517390402 551

 انتقائية واستخداماتها YY مركبات ببتيد 517390445 552

 مرش قائم للوقاية من الحريق 517390449 553

 تكوين فيروسي صغير 517390457 554

 طريقة لتحضير مادة ماصة 517390462 555

 طريقة لتحضير مادة ماصة 517390463 556

 جل بماتوبروست قابل للتقطير في العين 517390480 557

نظام تحكم متكامل للتحكم في بيئة داخلية {نظام إدارة شبكية  517390488 558
 بيئة داخلية}للتحكم في 

 عملية التسجيل في السجل العالمي الموحد للمتبرع 517390492 559

 نظام وطريقة نمو الكتلة الحيوية ومجال المعالجة 517390494 560

تحديد خواص النفط الخام باستخدام التحليل الطيفي التألقي لألشعة  517390498 561
 فوق البنفسجية المستحث بالليزر

 ضيق للغاية متوافق مع دورة طويلة األجلتصميم نطاق  517390519 562

 طريقة وتركيبة مبيد حيوي 517390528 563

طريقة للتحكم في طور امتزاز من مولد غاز ومولد غاز يطبق تلك  517390532 564
 الطريقة

 محمول إلى وقود وجهاز لذلك CO2 طريقة لتحويل 517390534 565

566 517390541 CT  خالل صور تصوير مقطعي تخطيط تحليل عينات صخور جوفية من
 بالحاسوب

 طرق وأجهزة لمعالجة جدار فيديو مع مؤشرات للتغذية 517390547 567

 طريقة لتنظيف وحدة داخلية ووحدة خارجية لمكيف هواء 517390570 568

 مضخة دوامية 517390579 569

لوح مرشح ذو بنية دعم شبكية ومرشح اسطواني مع اللوح المرشح  517390580 570
 المذكور

مشتقات حمض أميني جديدة، عملية لتحضيرها وتركيبات صيدلية  517390583 571
 تحتوي عليها

مشتقات حمض هيدروكسي جديدة، عملية لتحضيرها وتركيبات  517390586 572
 صيدلية تحتوي عليها

معدل، وتركيبات وطرق واستخدامات لنقل الجين إلى الخاليا،  IX عامل 517390590 573
 واألعضاء واألنسجة

 طريقة لتبريد ماكينة تربينية 517390600 574

مرجل دوار ذو طبقة مميعة وطريقة لتجميع مرجل دوار ذي طبقة  517390608 575
 مميعة
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 لوح بوليستر وعملية لتصنيعه 517390628 576

عملية إلنتاج مساحيق أكسيد الفلز بواسطة االنحالل الحراري بالرش  517390631 577
 اللهبي

 لمواد خافضة للتوتر السطحي لالستخالص المعزز للنفطإطالق مقنن  517390640 578

 إطالق مقنن لمواد خافضة للتوتر السطحي لالستخالص المعزز للنفط 517390642 579

 نظام إتصال في مفتاح جهد منخفض ومفتاح جهد منخفض 517390646 580

 طريقة لتحسين قابلية الذوبان المائية لعقاقير 518390688 581

 غلق إلظهار العبثوسيلة  518390708 582

 طريقة لتصنيع منتج بوليمر 518390719 583

 طريقة لتصنيع مادة بوليمرية قائمة على أساس بوليستر 518390722 584

 نظام احتجاز له كيس داخلي 518390758 585

 حفاز متعدد الفلز مدمم مع فوسفور والنثانيد 518390790 586

مغناطيسيا لتحديد أنظمة وطرق باستخدام مستشعرات مستجيبة  518390819 587
 خاصية جينية

 توليفة جديدة لالستخدام في عالج السرطان 518390834 588

جهاز وطريقة لتحميل مركبة سكة حديد في محطة وبعد ذلك  518390841 589
 تشغيلها بدون خط علوي

 أجسام أحادية النسيلة مضادة لƠƠمولد ضد إلنضاج خاليا بائية 518390854 590

 أو صورة متغيرة منها SIRP-ALPHA تتضمن نطاق أجزاء منشأة 518390881 591

أون تحتوي على فوسفور على -2-بنزوفيوران  -فينيل  -3مشتقات  518390887 592
 هيئة مواد مثبتة

 مانع تسريب مرن لسخان قبلي متجدد دوار 518390921 593

 جهاز قياس غاز متضمن في ساعة 518390923 594

 جهاز تثبيت وسحق لمقبس حاجز 518390975 595

 كيه 3ومثبط بي آي  19توليفة جسم مضاد لسي دي  518390976 596

 نظام وطريقة لتعقيم مائع 518391031 597

 نظام وطريقة لتعقيم مائع 518391031 598

 نظام عادم لمحرك احتراق داخلي ذاتي الحركة 518391080 599

600 518391121 
في مستضد الغشاء الخاص  18Fمثبطات موسومة بواسطة 

واستخدامها كعوامل تصوير تشخيصي لحاالت  (PSMA) بالبروستاتا
 سرطان البروستاتا

 طرق لتقدير خواص ثقب الحفر والتكوين 518391149 601

 مادة مكافحة آفات حشرية 518391180 602

 أجهزة تدفق سقفية عالية الضغط 518391234 603

 تهيئة تجويف متناوب لمباعدة ألواح نقل حرارة 518391252 604
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 P70S6 أمينوكينازولين كمثبطات كيناز-2مشتقات  518391258 605

 -3-مƠƠƠشƠتƠقƠات اثƠƠيƠر حƠƠلƠقƠيƠة مƠƠن بƠƠيƠرازولƠƠƠو بƠيƠƠريƠƠمƠيƠديƠن  518391334 606
 [a-5، 1] كƠƠربƠوكƠسƠامƠƠيƠد

 إظهار مادة معدلة وراثيا منظمة لعقار 518391337 607

 تنظيف أغشية ترشيح المياه 518391349 608

 نظام مالط من مكونين يعتمد على أسمنت ألوميني واستخدامه 518391384 609

 مستقبل كهرومغناطيسي للقياس عن بعد في أسفل البئر 518391417 610

طفرات نقطية في السرطان غير المستجيب لمثبط الكيناز المرتبط  518391447 611
 بتروبيوموسين وطرق متعلقة بها

 من الكينازات لمعالجة مرض تنفسي مركبات تثبيط كيناز لعائلة جانيس 518391470 612

 تمييز االستجابات في نظام حفر 518391504 613

مولد أمواج ذي حاجز أمواج جانبي متحرك لتوليد أمواج في منطقتي  518391509 614
 مياه

 Tau مشتقات أزيتيدين لتصوير 518391527 615

خفيفة طريقة تحضير عامل حفز لنزع الهيدروجين من هيدروكربونات  518391534 616
 مستقيمة السلسلة باستخدام مركب من معدن نشط مستقر

طريقة تحضير عامل حفز لنزع الهيدروجين من هيدروكربونات خفيفة  518391534 617
 مستقيمة السلسلة باستخدام مركب من معدن نشط مستقر

طريقة تحضير عامل حفز لنزع الهيدروجين من هيدروكربونات خفيفة  518391534 618
 سلة باستخدام مركب من معدن نشط مستقرمستقيمة السل

 العين وطول البصر الشيخوخي في المياه البيضاء تكوين طرق تثبيط 518391553 619

 الشحن الحثي لتقنية صوتية كهربائية 518391564 620

 الشحن الحثي لتقنية صوتية كهربائية 518391564 621

 الشحن الحثي لتقنية صوتية كهربائية 518391564 622

 طريقة تحوير عابر إلنتاج فيروس عكسي 518391585 623

624 518391588 Ơمشتقات إندول بها استبدال ب N  كمعدالت مستقبل بروستاجالندين
 2إيه

 حلقة محددة للبثق لوسائل عزل حفرة بئر 518391609 625

 عنصر توجيه واستقبال إلكترون 518391635 626

 مشتقات بيريدين ثنائي األمينو 518391657 627

 عملية أحادية المرحلة تدمج حمل محفز من معدن غير نبيل ومعدن نبيل 518391709 628

 ُمستحضر لتحسين الذاكرة والقدرات التعليمية واالدراكية 518391710 629

 تراكيب وطرق للعالج المناعي لألورام 518391725 630

 طريقة إلنتاج ألواح جبسية ومالط جص لالستخدام معها 518391789 631

 هيكل بنيوي لسطح جدار أو واجهة مبنى 518391792 632

633 518391815 Ơتركيبات وطرق العالج ل MVID واألمراض ذات الصلة 
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 نظام حقن مرحلي للبخار 518391879 634

تركيبات لتخفيف اضطرابات تأيض تشمل بروتين ربط لمستقبل ببتيد  518391882 635
 GLP-1 مستقبالتالمثبط المعدي مع 

 مجموعة للخلط على شكل حرف تي وطريقة للخلط 518391986 636

 قفاز يرتديه البشر مصنوع من مادة واقية مركبة 518391997 637

 أبواب تنطوي وطريقة لتثبيتها 518392008 638

جهاز ريشة المدخل مع عارضة داخلية للصالبة ووعاء يحتوي على نفس  518392066 639
 الشيء

والفصال في األطراف وااللتهابات وسيلة لعالج التهاب المفاصل  518392085 640
 المزمنة وتخفيف اآلالم والشد العضلي

 واسمات حيوية من كوبانليسيب 518392118 641

وحدة تبريد لحجرة إمداد طاقة كهربائية لمركبة سكة حديد، وحجرة  518392156 642
 إمداد طاقة كهربائية ومركبة سكة حديد ذات صلة

 على نحو اتجاهيأداة حفر لتعميق ثقوب  518392166 643
ً
 مراقبة آليا

 نظام إرتواء 518392177 644

 طريقة للتحكم في مصدر إشعاع ونظام تشغيل للفحص األمني 518392204 645

نظام خالط يوضع فيه مادة بناء وطريقة إلنتاج تركيب من مادة البناء  518392206 646
 المستخدمة تلك

جسم مقولب بالبثق لمحفز قالب تشكيل بالبثق متعدد الثقوب إلنتاج  518392214 647
 إلنتاج ألدهيد غير مشبع و/أو حمض كربوكسيلي غير مشبع

 نظام وطريقة لمراقبة مائع بالزمن الحقيقي 518392229 648

 منتج شبه مكتمل، طريقة إنتاجه واستخدامه 518392272 649

معقدات تناسق تحتوي على المركبات الترابطية من الكاتيكوالت  518392321 650
 السلفون وطرق إلنتاجهاأحادية 

طريقة إلنتاج فوسفات أحادي األمونيوم وتحتوي على محلول  518392337 651
 تسميد

 تجميعة موزع أسفل البئر 518392347 652

 أمر بأصل قدرة وبنية تحكم 518392355 653

 ألواح تسقيف معادلة للحرارة 518392379 654

اإليثيل مثبتة فيما يتعلق بآثار أكريالت ثنائي ميثيل أمين -N،N تركيبة 518400037 655
 تغير اللون

 مثبطات هيدرات مزدوجة األجزاء الرأسية وطرق استخدامها 518400049 656

 جهاز توصيل طبي ذو عضو تشغيل محوري قابل للتمدد 518400054 657

 مصفوفة مولد ضد 518400078 658

 جهاز نمو بلوري وطرق ذات صلة 518400107 659

 لتركيب مستشعر وإلحكام كابينةجهاز وطريقة  518400111 660

 تجمع وصل دائرة ثانوية لقاطع دائرة وقاطع دائرة درجي 518400159 661

 تجمع وصل دائرة ثانوية لقاطع دائرة وقاطع دائرة درجي 518400159 662
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 تجميعة مقبض متكاملة متوافقة 518400171 663

 جهاز لتحضير الطعام 518400192 664

 بتجهيزة صمامجهاز أسفل البئر  518400212 665

جهاز حقن مزود بالطاقة لتوصيل العديد من الصيغ السائلة، شاملة  518400219 666
 لقاحات

تركيبة بوليمر تشتمل على بولي (ميثيل ميثاكريالت) وتركيبة معدلة  518400220 667
 التأثير

 تحديد تركيزات عامل خفض االحتكاك المتبقية لموائع معالجة جوفية 518400338 668

 منتج ماص 518400340 669

أحماض إيمينو داي ألكانويك معالجة بالسلفون متكونة من إيمينو  518400375 670
 داي ألكيل نيتريل وسلتون وطرق الستخدامها

 موائع معالجة لتحفيز تكوينات جوفية 518400377 671

(فوسفونو ألكيل) إيمينو داي -N طرق وأنظمة تتضمن دقائق حمض 518400390 672
 أسيتيك

 األواني الزجاجية القادرة على تغيير لونها وطريقة إنتاجها 518400398 673

 تراكيب بوليمرية، مواد مصنوعة من هذه التراكيب وطرق لقولبتها 518400519 674

عملية إلنتاج منتجات غذائية محسنة تحتوي على بروتين اللبن ومركبات  518400717 675
 بواسطة العمليةسكاريد اللبن، ومنتجات تم الحصول عليها 

 أداة إدخال حرف للغات متعددة 519401325 676

 تركيبات محفز وطرق لتحضيرها واستخدامها 519401457 677

 نظام إكمال ذكي قابل لالسترداد خالل أنابيب 519401922 678

 إزالة الكبريت وإزالة السلفون باستخدام وحدة تكويك 519402360 679

بذاته لكاشفات جسيمات نانوية نظام استشعار محمول قائم  519402476 680
 متطورة

معالجة بالكمبيوتر لبيانات مسح مرسل كهرومغناطيسي من حفرة  519402504 681
 البئر إلى السطح

سماد عضوي بطئ المفعول باستخدام قشور بذور لسان الحمل  519410023 682
 وطريقة لتصنيعه

 أوكساديازول بنزويك – 4، 2، 1تركيبات صيدالنية وأمالح حمض  519410273 683

 تغليف مادة منتجة لحمض لتطبيقات خاصة بحقل زيت 520411700 684

طريقة لقتل وإزالة كائنات دقيقة وقشور باستخدام وحدة فصل  520411964 685
 مزودة بمغنطيسات دوارة

طريقة لقتل وإزالة كائنات دقيقة وقشور باستخدام وحدة فصل  520411964 686
 مزودة بمغنطيسات دوارة

 نظام وطريقة للتقييم والتدريب التكيفي 520412163 687

 نظم، وطرق وجهاز لتمديد مجموعة من الخاليا 520412247 688

 طرق تحويل ومعالجة الخاليا 520412248 689

 مركبات تغيير مرحلية ُمحَسنة 520412368 690

 مثبطات هيستون إنزيم ديميثالز 520412401 691
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 C9ORF72 الوراثي عنتركيبات لتعديل التعبير  520412450 692

 C9ORF72 تركيبات لتعديل التعبير الوراثي عن. 520412451 693

 HIV مشتقات كينازولين تستخدم لعالج 520412600 694

 HIV مشتقات كينازولين تستخدم لعالج 520412600 695

 مضادة للبشر E7 16لفيروس ورم حليمي  T مستقبالت خاليا 520412601 696

 أحادي ومتعدد الوصالتمحول قدرة  520412654 697

 عملية لفصل منتج تربة صناعية 520412663 698
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