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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3604
(21) Appl. No. 2016/0192
(22) Filed: 28/08/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
14/864,763
(32) Date:
24/09/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
QUALCOMM INCORPORATED
(72) Inventors:
Michael Richard GREEN ; John
FORRESTER
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : H04W16/14; H04W74/00;
G01S7/02; H04K3/00; H04W72/04
(54) Invention Title:
CHANNEL AVAILABILITY
COORDINATION FOR WI-FI AND
UNLICENSED BANDS USING RADIO
ACCESS NETWORK
(57) Abstract
A method, an apparatus, and a computerreadable medium for wireless communication
are provided. In one aspect, an apparatus is
configured to determine whether radar signals
are present on one or more channels. The
apparatus is configured to transmit a channel
feedback report that includes channel
information for each of the one or more
channels based on the determination of
whether radar signals are present on the one
or more channels. The channel information for
each of the one or more channels includes at
least one of a time at which radar signal
detection was attempted, a frequency range of
a detected radar signal, a set of radar signal
characteristics, a received radar vector, a
geographical location of the wireless device
when radar signal detection was attempted, or
an indication of wireless activity.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3013 : ) رقم البراءة00(
1091/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/12/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
203,103/03
:) التاريخ31(
1102/19/13
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون11(
مايكل ريتشارد غرين ; جون فورستر
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
H04W16/14; H04W74/00; : ) التصنيف الدولي20(
G01S7/02; H04K3/00; H04W72/04
:) عنوان االختراع23(
ونطاقات غير مرخصة باستخدامWI-FI تنسيق توافر قناة لـ
شبكة وصول السلكية
) الملخص21(
 ووسط قابل للقراءة, جهاز,يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة
 يتم تصميم,بواسططة حاسطوال التصطال السطلكي في أحد الجوانب
الجهطاز لتحطديد إ ا ما كانإ إشططططططارات الرادار موجودة بواحدة أو
أكثر من القنوات أم ال يتم تصططططميم الجهاز إلرسطططططال تقرير ت ية
رجعية للقناة يتضططمن معلومات القناة لكل من الواحدة أو أكثر من
القنوات بنطاء عل تحطديطد إ ا مطا كانإ إشططططططارات الرادار موجودة
بواحدة أو أكثر من القنوات أم ال تتضمن معلومات القناة لكل من
الواحططدة أو أكثر من القنوات أحططد األوقططات عل األقططل حي طث تمططإ
 مدد ترددات إشطططارة الرادار,محاولة الكشططف عن إشططارة الرادار
, مجموعة من خصططططا ص إشططططارة الرادار,التي تم الكشططططف عنها
 موجطططف ج رافي للوسطططيلة الالسطططلكية,متجه للرادار تم اسطططتقباله
 أو داللة عل,عندما تمإ محاولة الكشططططططف عن إشططططططارة الرادار
وجود نشاط السلكي
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(11) Patent No. 3605
(21) Appl. No. 2016/0118
(22) Filed: 13/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
14/849,842
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(32) Date:
10/09/2015
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(33) Country:
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UNITED STATES
(71) Applicant:
QUALCOMM Incorporated
(72) Inventors:
Mehdi SAEIDI ; Emil RAHIM ; Rajat
MITTAL ; Arpit MITTAL
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : G04G17/00; G06F1/20
(54) Invention Title:
THERMAL SOLUTION FOR WEARABLE
DEVICES BY USING WRIST BAND AS
HEAT SINK
(57) Abstract
A heat transfer component of a smart watch
captures at least a portion of heat emitted by one
or more electronic components located within
an enclosure of the smart watch. The heat
transfer component transfers at least a portion
of the captured heat to a wrist band outside the
enclosure of the smart watch. The wrist band
allows for dissipation of at least a portion of the
transferred heat through at least one surface of
the wrist band.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3012 : ) رقم البراءة00(
1002/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
239,231/03
090,191/01
:) التاريخ31(
1102/19/01
1102/11/03
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون11(
مهدي سعيدي ; إميل رحيم ; راجات ميتال ; اربيإ ميتال
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
G04G17/00; G06F1/20 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
محلول حراري لألجهزة التي يمكن ارتداؤها باستخدام مشبك
المعصم كمشتإ حراري
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحطالي بمكون لنقطل الحرارة من سططططططاعطة كية
ليلتقط جزء عل األقططل من الحرارة المنبعثططة من واحططد أو أكثر
من المكونططات اإللكترونيططة الموجودة داخططل ت ليف السطططططططاعططة
الط كية و ينقل مكون الحرارة جزء عل األقل من الحرارة التي
تم التقاطها إل طوق الرسغ خارج ت ليف الساعة ال كية يسمح
طوق الرسططططططغ بتبطديد جزء عل األقل من الحرارة المنقولة عبر
سطح واحد عل األقل من طوق الرسغ
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3606
(21) Appl. No. 2014/0009
(22) Filed: 14/01/2014
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/752842
(32) Date:
15/01/2013
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Aragon Pharmaceuticals, Inc.
(72) Inventors:
Isan Chen ; Mark R. Herbert ; Jeffrey H.
Hager ; Edna Chow Maneval ; Nicholas D.
Smith
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/4439; A61K45/06;
A61K47/10; A61K47/34; A61K47/44;
A61K9/48; A61P17/14; A61P35/00; A61P35/04;
A61P5/28; A61K38/09; A61K9/00

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3010 : ) رقم البراءة00(
1119/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/10/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
121231/00
:) التاريخ31(
1103/10/02
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 انك,اراغون فارماسيتكالز
:) المخترعون11(
ايسان تشين ; مارك ار هيربيرت ; جيفري اتش هاغر ; ايدنا
تشاو مانيفيل ; نيكوالس دي سميث
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
:)التصنيف الدولي20(
A61K31/4439;
A61K45/06;
A61K47/10;
A61K47/34;
A61K47/44;
A61K9/48;
A61P17/14;
A61P35/00;
A61P35/04;
A61P5/28; A61K38/09; A61K9/00
:) عنوان االختراع23(
معدل مستقبل األندروجين في توليفة مف أسيتات أبراتيرون
وبريدنيزون لعالج سرطان البروستاتا

(54) Invention Title:
ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR IN
COMBINATION WITH ABIRATERNOE
ACETATE AND PREDNISONE FOR
TREATING PROSTATE CANCER
(57) Abstract
) الملخص21(
Described herein is the androgen receptor يتم في ه ا االختراع وصف ُمعدِّل مستقبل األندروجين بالصي ة
)I(
modulator of formula (I)
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في عالج سرطان البروستاتا في توليفة مف الخيارات العالجية
in the treatment of prostate cancer in األخرد وفي عالج األمراض أو الحاالت القابلة للعالج باستخدام
combination with other therapeutic options and  باإلجافة إل التركيبات الصيدالنية, ُمعدِّل مستقبالت األندروجين
in the treatment of diseases or conditions that
واألدوية التي تشمل ه ا المركب
are amenable to treatment with the androgen
receptor modulator, as well as pharmaceutical
compositions and medicaments that include
such compound.
I
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المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3607
( )00رقم البراءة 3011 :
(21) Appl. No. 2015/0151
( )10رقم الطلب 1020/1102 :
(22) Filed: 21/06/2015
( )11تاريخ الطلب 1102/10/10 :
(23) Priority Data:
( )31بيانات األسبقية:
(31) No. :
( )30الرقم:
62/015765
102102/01
(32) Date:
( )31التاريخ:
23/06/2014
1103/10/13
(33) Country:
( )33الدولة:
UNITED STATES
الواليات المتحدة االمريكية
(71) Applicant:
( )10المالكون:
Janssen Biotech, Inc.
جانسن بيوتك ,انك
(72) Inventors:
( )11المخترعون:
Ellen Chi ; Judith CONNOR ; Chichi
ايلين تشي ; جوديث كونر ; شيشي هوانغ ; جينكوان لو ;
; HUANG ; Jinquan Luo ; Jarrat JORDAN
جارات جوردان ; زيفان لين-شمدت ; لو لو ; كريستيان
Xiefan LIN-SCHMIDT ; Lu LU ; Christian
مارتينيز ; غالينا اوبمولوفا ; رونالد سوانسون
Martinez ; Galina Obmolova ; Ronald
SWANSON
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
( )13الوكيل  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية
PROPERTY
;(51) INT. CL. : A61K39/395; A61K45/06
( )20التصنيف الدولي A61K39/395; A61K45/06; :
C07K16/24; C12N15/00
C07K16/24; C12N15/00
(54) Invention Title:
( )23عنوان االختراع:
Interferon Alpha and Omega Antibody
مضادات األجسام المضادة إلنترفيرون ألفا وأوميجا
Antagonists
(57) Abstract
( )21الملخص
The present invention relates to antibodies that
يتعلق االختراع الحالي باألجساااااام المضاااااادل التي تعم ب ااااا
موساااااااح عل تحيياااد نتر يرون  و نتر يرون ،ωعااادياااد broady neutralize interferon- and interferon-
البيو ليوتيد الذي يعم عل ت اااااااسير األجساااااااام المضاااااااادل و , polynucleotides encoding the antibodies or
األجزاء وطرق تصنيح واستخدام العناصر المذ ورل عاله.
fragments, and methods of making and using
the foregoing.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3012 : ) رقم البراءة00(
1331/1119 : ) رقم الطلب10(
1119/00/09 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3608
(21) Appl. No. 2009/0432
(22) Filed: 19/11/2009
(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
ABTS GmbH (Advanced Bag Technology &
Service GmbH)
(72) Inventors:
Ihab Abdalla Radwan Elkhouli
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : B32B27/12; B32B3/26;
B65B1/02; B65B31/02; B65D30/08
(54) Invention Title:
Cement Bags
(57) Abstract
The invention relates to a flexible bag (1) for
pourable construction material, particularly a
cement bag, which is used for transporting
and storing defined portions, preferably at
least 15 kg to 50 kg, of the pourable material.
The invention also relates to a method for
producing said bag for construction material.

2

:) المالكون10(
ايه بي تي اس (ادفانسد باغ تكنولوجي اند سيرفيس جي ام بي
)اتش
:) المخترعون11(
ايها ال عبدهللا رجوان الخولي
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
B32B3/26; : ) التصنيف الدولي20(
B65B1/02; B65B31/02; B65D30/08
:) عنوان االختراع23(
أكياس األسمنإ
) الملخص21(
,) لمادة إنشاء قابلة للسكب0( يتعلق االختراع بكيس مرن
 يفضل, لنقل و تخزين مواقف معرفة, أكياس األسمنإ, بخاصة
كجم من المادة القابلة للسكب21 كجم إلي2 عل األقل
االختراع يتعلق أيضا بطريقة لتصنيف الكيس الم كور لمادة
.االنشاء

B32B27/12;
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3609
(21) Appl. No. 2015/0201
(22) Filed: 25/08/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/049,192
(32) Date:
11/09/2014
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
ELI LILLY AND COMPANY
(72) Inventors:
Charles Thomas Benson
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/4439; A61P19/08;
A61P21/00; A61P21/06; A61P5/26;
C07D209/94; C07D401/06
(54) Invention Title:
TREATMENT OF ANDROGEN
DEPRIVATION THERAPY ASSOCIATED
SYMPTOMS
(57) Abstract
The present invention provides a method of
treating symptoms associated with Androgen
Deprivation Therapy comprising
administering to a patient in need of such
treatment an effective amount of a compound
of Formula I:

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3019 : ) رقم البراءة00(
1110/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
139,091/01
:) التاريخ31(
1103/19/00
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ايلي ليلي اند كومبانبي
:) المخترعون11(
تشارلز توماس بينسون
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4439; A61P19/08; : ) التصنيف الدولي20(
A61P21/00;
A61P21/06;
A61P5/26;
C07D209/94; C07D401/06
:) عنوان االختراع23(
عالج األعراض المرتبطة بالعالج بالحرمان من األندروجين
) الملخص21(
يوفر االختراع الحالي طريقة لعالج أعراض مرتبطة بالعالج
بالحرمان من األندروجين تشتمل عل إعطاء مريض في حاجة
:I إل ه ا العالج كمية فعالة من مركب له الصي ة

,I الصي ة
Formula I,
or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

0

أو ملح منه مقبول صيدليا

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3610
(21) Appl. No. 2015/0119
(22) Filed: 14/05/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
14168303.7
(32) Date:
14/05/2014
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Novartis AG
(72) Inventors:
Robert Alexander Pulz ; Lisa Ann ROONEY ;
Kamlesh Jagdis Bala ; Andrew BREARLEY ;
James Dale. ; Anne-Marie EDWARDS ;
Mahbub Ahmed ; David PORTER ; David
Andrew Sandham ; Duncan Shaw ; Nichola
Smith ; Jessica Louise TAYLOR ; Roger John
Taylor ;
Thomas J. Troxler ;
Joe
WRIGGLESWORTH
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/4155; A61K31/422;
A61P11/00; A61P19/02; A61P19/08;
A61P9/12; C07D413/12; C07D413/14

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3001 : ) رقم البراءة00(
1009/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0300231341
:) التاريخ31(
1103/12/03
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون11(
; روبرت اليكسططاندر بولز ; ليزا ان روني ; كاملش جاجدز باال
مططاري ادواردز ; محبوال- انططدرو بريرلي ; جيمس ديططل ; ان
; احمد ; ديفيد بورتر ; دايفد اندرو سططططاندهام ; دانكان شططططاو
; نيكوال سطططميث ; جيسطططيكا لويس تايلور ; روجر جون تايلور
ثوماس جيه تروكسلر ; جو ري ليزوورث

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(

) التصنيف20(
A61P19/02;
C07D413/12;
C07D413/14
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
CARBOXAMIDE DERIVATIVES
مشتقات كربوكساميد
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention provides a compound of ( أو ملحI) يعمل االختراع الحالي عل اعداد مركب له الصي ة
formula (I) or a pharmaceutically acceptable
:منه مقبول صيدالنيا
salt thereof;
A61K31/4155;
A61K31/422;
A61P19/08;

:
الدولي
A61P11/00;
A61P9/12;

a method for manufacturing the compounds of وطريقة لتصططنيف المركبات موجططوع االختراع وك ا اسططتخداماته
the invention, and its therapeutic uses. The العالجيطة ويعمطل االختراع أيضططططططا عل اعطداد اتحاد من عوامل
نشطة صيدليا والتركيب الصيدلي
present invention further provides a
combination of pharmacologically active
agents and a pharmaceutical composition.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3611
(21) Appl. No. 2012/0223
(22) Filed: 07/08/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
11177119,2
(32) Date:
10/08/2011
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Janssen Sciences Ireland UC
(72) Inventors:
BALEMANS, Wendy Mia Albert ; MOTTE,
Magali Madeleine Simone ; ARNOULT, Eric
Pierre Alexandre ; GUILLEMONT, Jerôme
Emile Georges ; KOUL, Anil ; LANCOIS,
David Francis Alain
(74) Agent : Philadelphia Industrial Property
Office
(51) INT. CL. : A61K31/4375; A61P31/04;
C07D471/04; C07D487/04
(54) Invention Title:
ANTIBACTERIAL
CYCLOPENTA[C]PYRROLE
SUBSTITUTED 3,4-DIHYDRO-1H[1,8]NAPHTHYRIDINONES
(57) Abstract
The present invention is related to novel
compounds of formula (I) that inhibit the
activity of the FabI enzyme which are
therefore useful in the treatment of bacterial
infections. It further relates to pharmaceutical
compositions comprising these compounds,
and chemical processes for preparing these
compounds.
R4
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3000 : ) رقم البراءة00(
1113/1101 : ) رقم الطلب10(
1101/12/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00011009,1
:) التاريخ31(
1100/12/01
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
جانسين سيانسيز ايرلند يو سي
:) المخترعون11(
;  ماجالي مادلين سيمون, وندي ميا البرت ; موتيه, بيلمانز
جيروم اميل, ايريك بيير الكسندر ; جيلمونإ,ارنولإ
 ديفيد فرانسيس الين, انيل ; النسوا, جورجوس ; كول
 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية: ) الوكيل13(
A61K31/4375; A61P31/04; : ) التصنيف الدولي20(
C07D471/04; C07D487/04
:) عنوان االختراع23(
 مستبدلهH 0  ثاني هيدرو3,3 سايكلو بنتا (سي( بيرول
] نافثيريدينونات مضادة للجراثيم2,0[
) الملخص21(
( والتيI) يتعلق االختراع الحالي بمركبات مبتكرة لها الصطططططيغ
 وهي مفيدة بالتالي بمعالجة االصطططابات0 تمنف نشطططاط انزيم فاال
الجرثومية كما ايضططططططا بتركيبات صططططططيدالنية تشططططططتمل عل تلك
.المركبات وعمليات كيميا ية لتحضير تلك المركبات
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3612
(21) Appl. No. 2007/0235
(22) Filed: 19/06/2007
(23) Priority Data:
(31) No. :
06115938,0
(32) Date:
23/06/2006
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Jansen Sciences Ireland UC
(72) Inventors:
Marc Karel Jozef FRANCOIS ; Lieven
Elvire Colette Baert ; Willy Albert Maria
Carlo DRIES ; Laurent Bruno SCHUELLER
; Peter Jozef Maria VAN
(74) Agent : PHILADELPHIA INDUSTRIAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/505; A61K47/10;
A61K47/34; A61K9/00; A61K9/14; A61P31/18
(54) Invention Title:
Aqueous Suspensions Of TMC278
(57) Abstract
This invention concerns pharmaceutical
compositions for administration via
intramuscular or subcutaneous injection ,
comprising micro - or nanoparticles of the
NNRTI compound TMC278 , suspended in an
aqueous pharmaceutically acceptable carrier,
and the use of such pharmaceutical
compositions in the treatment and
prophylaxis of HIV infection.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3001 : ) رقم البراءة00(
1132/1111 : ) رقم الطلب10(
1111/10/09 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
10002932,1
:) التاريخ31(
1110/10/13
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
جانسين سيانسيز ايرلند يو سي
:) المخترعون11(
; مارك كارل جوزيف فرانسيوس ; ليفين اليفير كوليإ بيرت
; ويلي البيرت ماريا كارلو دريس ; لورينإ برونو اسشولير
بيتر جوزيف ماريا فان
 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية: ) الوكيل13(
A61K31/505; : ) التصنيف الدولي20(
A61K47/10; A61K47/34; A61K9/00;
A61K9/14; A61P31/18
:) عنوان االختراع23(
278 محاليل معلقة ما ية للمركبات المسم تي ام سي
) الملخص21(
laciarecamrah ( يتعلق ه ا االختراع بتركيبات دوا ية
, ) لالعطاء بالحقن في العضل او تحإ الجلدrmi mcmammoc
تشمل جسيمات ص يرة او نانونية (متناهية الص ر) من مركب
 معلقة في مادة حاملة, 112NMT  المسم0RRNN
 وباستخدام ه ه التركيبات,) ما ية مقبولة دوا ياraccmec(
 ) فيlaciarecamrah rmi mcmammoc( الدوا ية
VIH المعالجة والوقاية من عدود

7878/80/72

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3003 : ) رقم البراءة00(
1100/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103221-1102-01
:) التاريخ31(
1102/10/19
:) الدولة33(
جمهورية كوريا

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3613
(21) Appl. No. 2016/0016
(22) Filed: 28/01/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
10-2015-0014587
(32) Date:
29/01/2015
(33) Country:
Republic of Korea
(71) Applicant:
CJ CheilJedang Corporation
(72) Inventors:
Seung Bin LEE ; Hyun Ae BAE ; Ji Hye LEE
; Young Lyeol YANG
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : C12N15/113; C12N15/63;
C12N15/70; C12N15/77; C12P13/04;
C12P13/08; C12P13/10
(54) Invention Title:
PROMOTER AND USES THEREOF
(57) Abstract
Provided are a novel promoter and a method of
producing a target product by using the same.

17

:) المالكون10(
سي جيه شيلجيدانج كوربوريشن
:) المخترعون11(
سونغ بن لي ; هيون اي باي ; جي هاي لي ; يونغ يول يانغ
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C12N15/113; C12N15/63; : ) التصنيف الدولي20(
C12N15/70;
C12N15/77;
C12P13/04;
C12P13/08; C12P13/10
:) عنوان االختراع23(
معزز واستخداماته
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بتقديم معزز جديد وطريقة إلنتاج
.منتج مستهدف باستخدامه

7878/80/72
المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3003 :
( )10رقم الطلب 1130/1102 :
( )11تاريخ الطلب 1102/13/00 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
14/518,719
61/951,421
( )31التاريخ:
1103/01/11
1102/13/00
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
كابو ,إنك
( )11المخترعون:
جون وونغ
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .بي اجنتس
( )20التصنيف الدولي A47C7/38; A47G9/10 :
( )23عنوان االختراع:
وسادة للسفر
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحالي بوسططططادة سططططفر لدعم رأس شططططخص أثناء الجلوس,
تشططتمل عل إطار عل شططكل حرف  Uبصططفة عامة يشططتمل عل عضططوين
جانبيين وعضطو خلفي ,ومخدة لتلطيف الصطدمات محشوة عل شكل حرف
 Uبصططططفة عامة مثبتة مف اإلطار في أحد النما ج ,تشططططتمل الوسططططادة عل
مجموعة من المخدات يكون كل منها مثبتا بإمتداد اإلطار يمكن أن يشططتمل
اإلططار والمخطدة عل مجموعطة من فتحات التهوية المحا اة بالتبادل خاللها
لتبريد عنق ورأس الشطططططخص يمكن أن يشطططططتمل اإلطار عل مجموعة من
القطف القابلة للتوصطيل ,القابلة لضطبط حجمها ,أو المفصلية للسماب بهبوط
الوسطططادة للتخزين أو النقل في أحد النما ج ,يتم اسطططتبدال اإلطار بمجموعة
من الحلقطات الصطططططططلبطة المثبتة حول كل فتحة تهوية ,أو زوج من اإلطارات
الططططجطططططانططططبطططططيطططططة عطططططنططططد الطططططمططططقطططططاطططططف الطططططجططططانطططططبططططيطططططة لططططلطططططوسطططططططططططادة
تشطططتمل وسطططادة السطططفر عل إطار داخلي مرن يشطططتمل عل جزء خلفي أو
جز ين جطانبيين ,ومخطدة خطارجيطة عل شطططططططكل حرف  Uمثبتة حول اإلطار
الططداخلي وتشطططططططتمططل عل جزء خلفي وجز ين جططانبيين يشطططططططتمططل كططل جزء
جانبي ,واألجزاء الخلفية بشطططططكل اختياري ,عل فتحة هواء مسطططططتعرجطططططة
واحدة عل األقل خالله يشطططتمل كل جزء جانبي لرطار الداخلي أيضطططا عل
طرف أمطامي يمكن أن تشطططططططتمطل كطل األجزاء الجانبية عل فتحة رباط عند
الطرف األمامي السطططتقبال رباط يشطططتمل عل نصطططفين اثنين ,يتم تثبيإ كل
منهطا عند طرف قريب له عند فتحات الرباط ويكونا قابلين للتثبيإ بشطططططططكل
متبططادل وبشطططططططكططل انتقططا ي في األطراف البعيططدة لهططا عنططد جزء واحططد لمثبططإ
ميكططانيكي مكون من جز ين يمكن تضطططططططمين غطططاء مرن بططه فتحططة يتم من
خاللها إدخال اإلطار الداخلي والمخدة الخارجية حيث يشطططططططتمل عل منطقة
تططهططويططططة واحططططدة عططلط األقططططل يططمططكططن أن يططنططتططقططططل الططهططواء مطن خططاللططهططططا

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3614
(21) Appl. No. 2015/0046
(22) Filed: 11/03/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
14/518,719
61/951,421
(32) Date:
20/10/2014
11/03/2015
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Cabeau, Inc.
(72) Inventors:
Jon Wong
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property T.M.P
Agents
(51) INT. CL. : A47C7/38; A47G9/10
(54) Invention Title:
TRAVEL PILLOW
(57) Abstract
A travel pillow for supporting the head of a person when
seated comprises a generally U-shaped frame having two
side members and a rear member, and a padded generally
U-shaped cushion fixed with the frame.
In one
embodiment, the pillow includes a plurality of cushions
each fixed along the frame. The frame and cushion may
include a plurality of mutually-aligned ventilation
apertures therethrough to cool the person’s neck and
head. The frame may include a plurality of connectable,
size-adjustable, or hinged segments for allowing the
pillow to be collapsed for storage or transport. In one
embodiment, the frame is replaced by a plurality of rigid
grommets fixed about each ventilation aperture, or a pair
of lateral frames at side sections of the pillow.
A travel pillow includes a resilient inner frame having a
rear portion and two side portions, and U-shaped outer
cushion fixed about the inner frame and including a rear
portion and two side portions. Each side portion, and
optionally the rear portions, includes at least one
transverse air apertures therethrough. Each side portion
of the inner frame further includes a forward end. The
side portions may each include a drawstring aperture at
the forward end for receiving a drawstring having two
halves, each of which being fixed at a proximal end thereof
at the drawstring apertures and being mutually and
selectively fixable at distal ends thereof at one part of a
two-part mechanical fastener. A flexible cover that has an
opening therethrough into which the inner frame and the
outer cushion are inserted may be included that has at
least one ventilation area through which air may travel.
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Hashemite Kingdom of Jordan
المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3615
( )00رقم البراءة 3002 :
(21) Appl. No. 2010/0090
( )10رقم الطلب 1191/1101 :
(22) Filed: 18/03/2010
( )11تاريخ الطلب 1101/13/02 :
(23) Priority Data:
( )31بيانات األسبقية:
(31) No. :
( )30الرقم:
61/162,154
00/001,023
61/360,829
00/301,219
(32) Date:
( )31التاريخ:
20/03/2009
1119/13/11
22/02/2010
1101/11/11
(33) Country:
( )33الدولة:
UNITED STATES
الواليات المتحدة االمريكية
UNITED STATES
الواليات المتحدة االمريكية
(71) Applicant:
( )10المالكون:
Amgen Inc.
امجين إنك
(72) Inventors:
( )11المخترعون:
Ian FOLTZ ; Taruna Arora ; Frederick W.
ايان فولتز ; تارونا ارورا ; فريدريك دبليو جاكوبسين ;
JACOBSEN ; Hailing HSU
هيلنغ اتش اس يو
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .بي
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
اجنتس
( )20التصنيف الدولي C07K16/28 :
(51) INT. CL. : C07K16/28
(54) Invention Title:
( )23عنوان االختراع:
غير
-7بيتا
-4ألفا
الدايمر
تجاه
نوعي
جسم مضاد كعامل
ALPHA-4-BETA-7 HETERODIMER
SPECIFIC ANTAGONIST ANTIBODY
المتجانس
(57) Abstract
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحطالي بطالكشططططططف عن بروتينات رابطة لمولد There are disclosed alpha4beta7 heterodimer-
الضططططططد نوعيططة تجططاه الطدايمر ألفطا-3-بيتططا -1-غير المتجططانسspecific antigen binding proteins, nucleic acids ,
واألحماض النووية التي ترمزها ,وطرق لعملها أو استخدامها encoding them, and methods of making and
using them.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. : 3616
(21) Appl. No. 2013/0057
(22) Filed: 21/02/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
461/MUM/2012
(32) Date:
21/02/2012
(33) Country:
INDIA
(71) Applicant:
ESTEVE PHARMACEUTICALS,S.A.
(72) Inventors:
Maharukh T. RUSTOMJEE ; Pratibha S.
PILGAONKAR ; Anilkumar S. GANDHI
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A 61 K 31/4439 ; A 61 P 7/02 ;
A 61 K 9/50 ; A 61 K 9/16
(54) Invention Title:
ORAL PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS OF DABIGATRAN
ETEXILATE
(57) Abstract
Composition comprising a mixture of at least
two types of particles wherein a) the first type of
particles comprise dabigatran etexilate in the
form of the free base or in the form of
pharmaceutically acceptable salts, polymorphs,
solvates or hydrates thereof; and b) the second
type of particles comprise at least one
pharmaceutically acceptable organic acid, use of
said compositions in the reduction of the risk of
stroke and systemic embolism in patients with
non-valvular atrial fibrillation and/or in the
prevention of venous thromboembolic events in
adult patients who have undergone elective total
hip replacement surgery or total knee
replacement surgery and processes for the
preparation of said compositions.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3000 : ) رقم البراءة00(
1121/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/11/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1101/ام يو ام/300
:) التاريخ31(
1101/11/10
:) الدولة33(
الهند
:) المالكون10(
اس ايه,استيف فارماسيوتيكالز
:) المخترعون11(
; ماهروخ تي روستومجي ; براتيبها أس بيلجاونكار
انيلكومار أس غاندي
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A 61 K 31/4439 ; A 61 P :) التصنيف الدولي20(
7/02 ; A 61 K 9/50 ; A 61 K 9/16
:) عنوان االختراع23(
تركيبات دوا ية من إيتيكسيالت دابيجاتران تعط بالفم
) الملخص21(
تشططططططمل المركبات التي تشططططططتمل عل خليط بنوعين عل األقل
جزيئططات بحيططث أ) يشططططططتمططل النوع األول من الجزيئططات عل
إتيكسطيالت دابيجاتران في شطكل أسطاس حر أو في شكل أمالب
;مقبولة صيدالنيا و أشكال متعددة أو من ابات أو هيدرات منها
و ال) يشطمل النوع الثاني من الجزيئات حمض عضوي مقبول
صططططططيدالنيا و اسططططططتخدام المركيات الم كورة في تخفيض خطر
السطكتة الدماغية و االنصمام المجموعي في المرج برجفان
أو في الوقاية من األحداث االنصطططمامية/أ يني غي صطططميمي و
الخثطاريطة الوريطديطة في المرجطططططط البال ين ال ين يخضططططططعون
لجراحة استبدال ورك إجمالي انتقا ي أو جراحة استبدال ركبة
اجمالية و عمليات تحضير المركبات الم كورة

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3617
(21) Appl. No. 2011/0017
(22) Filed: 18/01/2011
(23) Priority Data:
(31) No. :
296741/61
382882/61
(32) Date:
20/01/2010
14/09/2010
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Mecs, Inc.
(72) Inventors:
Ernesto Vera-Castaneda
(74) Agent : سابا وشركاهم للملكية الفكرية
(51) INT. CL. : C01B17/74; C01B17/765;
C01B17/775
(54) Invention Title:
ENERGY RECOVERY IN MANUFACTURE
OF SULFURIC ACID
(57) Abstract
Abstract This invention relates to the recovery
of energy in the manufacture of sulfuric acid,
and more particularly to enhanced recovery of
energy from the absorption of wet SO3 in
sulfuric acid. The invention is further directed
to control of mist formation during SO3
absorption, and of the sulfuric acid mist content
of the gas stream leaving the SO3 absorption
step in a process wherein SO3 absorption energy
is recovered from absorption acid in useful
form.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3001 : ) رقم البراءة00(
1101/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/02 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00/190130
00/321221
:) التاريخ31(
1101/10/11
1101/19/03
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 انك,ميكس
:) المخترعون11(
كاستانيدا-ارنيستو فيرا
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C01B17/74; : ) التصنيف الدولي20(
C01B17/765; C01B17/775
:) عنوان االختراع23(
استرجاع الطاقة في تصنيف حمض السلفريك
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي باسطططططتخالة طاقة في تصطططططنبف حمض
 ويفضطططططططل اكثر لتحسططططططين اسططططططتخالة الطططاقططة من,كبريتيططك
 امتصاةSO3 طرال في حمض الكبريتيك ويوجه االختراع
ايضطا ال التحكم في تكوين الضطباال (االعتام) اثناء امتصطاة
SO3  ومن محتود جططططباال حمض كبريتيك لتيار غاز خارج,
 خطوة امتصططططاةSO3 في عملية التي فيها يتم اسططططتخالة
 طاقة االمتصاةSO3 من حمض االمتصاة بشكل مفيد

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3618
(21) Appl. No. 2015/0174
(22) Filed: 23/07/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/028865
(32) Date:
25/07/2014
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Novartis AG
(72) Inventors:
Sudha Vippagunta ; Elisabete Goncalves ;
Christin TAUCHMANN ; Shau-Fong YEN ;
Zhixin ZONG
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61J3/06; A61J3/10;
A61K31/4985; A61P35/00; C07D487/04
(54) Invention Title:
TABLET FORMULATION OF 2-FLUORON-METHYL-4-[7-(QUINOLIN-6YLMETHYL)IMIDAZO[1,2,B]
[1,2,4]TRIAZIN-2-YL]BENZAMIDE
(57) Abstract
The present invention is related to tablets
comprising of 2-fluoro-N-methyl-4-[7-(quinolin6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2yl]benzamide, processes for the production
thereof, and uses in the treatment of certain
cancers.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3002 : ) رقم البراءة00(
1013/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/11/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
112202/01
:) التاريخ31(
1103/11/12
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون11(
سودها فيباجونتا ; ايلزابيإ جونسالفيس ; كريستين توشمان
فونغ ين ; تشىشين زونغ-; شاو
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61J3/06; A61J3/10; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/4985; A61P35/00; C07D487/04
:) عنوان االختراع23(
يل-6-كوينولين-4 -[7-( ميثيل-Nفلورو2-صي ة قرة
[2,1-B] ميثيل)اميدازو
يل ]بنزاميد-2-[تريازين4,2,1]
) الملخص21(
-N-فلورو-1 يتعلق االختراع الحالي بأقراة دواء تتضططططمن
,b [ ]1-1 ,0]يل ميثيل)إيميدازو-0-(كوينولين-1]-3-ميثيل
, وعمليطططات إلنتطططاجهطططا,يطططل[ بطنطزاميطططد-1-[ تطريطططازيطن4 ,2
واستخدامها في عالج أمراض سرطان محددة

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3619
(21) Appl. No. 2012/0005
(22) Filed: 05/01/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
11150431,2
(32) Date:
07/01/2011
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
NOVARTIS AG
(72) Inventors:
Emeric Reynaud ; Philippe Bouillot
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/397; A61K9/20
(54) Invention Title:
IMMUNOSUPPRESSANT FORMULATIONS
(57) Abstract
The present invention relates to a solid phase
pharmaceutical composition comprising one or
more pharmaceutically acceptable excipients
and an active pharmaceutical ingredient
(“API”) which is a compound of formula A1 or
A2 or a pharmacologically acceptable salt,
solvate or hydrate thereof, wherein the API is
not exposed to a basic compound.

10

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3009 : ) رقم البراءة00(
1112/1101 : ) رقم الطلب10(
1101/10/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00021330,1
:) التاريخ31(
1100/10/11
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون11(
إيميريك ريناود ; فيليب بويلوت
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/397; A61K9/20 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
صياغات مثبطة للمناعة
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات صطططططيدلية في الحالة الصطططططلبة
 و مكون صططيدلي, تشططتمل عل سططواغ مقبول صططيدليا أو أكثر
 أو1I  أو0I ”) و ال ي يكون مركب بالصططي ةIPI“( فعال
ملح مقبول دوا يا أو وبان أو هيدرات منه حيث فيه ال يعرض
 لمركب قاعديIPI

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3620
(21) Appl. No. 2016/0171
(22) Filed: 04/08/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/201,461
(32) Date:
05/08/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Amgen Research (Munich) GmbH
(72) Inventors:
Walter FIEDLER ; Jasmin WELLBROCK ;
Hauke STAMM ; Felix KLINGLER
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. A61K39/395; A61P35/02;
C07K16/28; G01N33/574
(54) Invention Title:
IMMUNE-CHECKPOINT INHIBITORS
FOR USE IN THE TREATMENT OF
BLOOD-BORNE CANCERS
(57) Abstract
The present invention provides an inhibitor
against CD112 (Nectin-2, PVRL2), CD155
(PVR), Galectin-9, TIM-3 and/or TIGIT for use
in a method of treatment of a blood-borne
cancer, in particular acute myeloid leukemia
(AML). Moreover, the present invention
provides a pharmaceutical composition
comprising an inhibitor against CD112 (Nectin2, PVRL2), CD155 (PVR), Galectin-9, TIM-3
and/or TIGIT and a CAR T cell. The present
invention further provides a pharmaceutical
composition comprising an inhibitor against
CD112 (Nectin-2, PVRL2), CD155 (PVR),
Galectin-9, TIM-3 and/or TIGIT and an
antibody construct that is capable of engaging T
cells.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3011 : ) رقم البراءة00(
1010/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/12/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
110,300/01
:) التاريخ31(
1102/12/12
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش
:) المخترعون11(
والتر فيدلر ; جاسمن ويلبروك ; هيكي ستام ; فيليكس
كلينجلر
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K39/395; A61P35/02; ) التصنيف الدولي20(
C07K16/28; G01N33/574
:) عنوان االختراع23(
مثبطات نقطة فحص مناعية لالستخدام في عالج سرطانات
محمولة عبر الدم
) الملخص21(
,1- (نكتينCD112 يقطططدم االختراع الحطططالي مثبط جطططططططططد
أو/ وTIM-3 ,9- جطططالكتين,)PVR( CD155 ,)PVRL2
 لالسططططططتخدام في طريقة عالج سططططططرطان محمول عبرTIGIT
,) عالوة عل لكAML(  تحطديطدا لوكيميطا نقوية حادة,الطدم
يقدم االختراع الحالي تركيبة صطططططيدالنية تتضطططططمن مثبط جطططططد
,)PVR( CD155 ,)PVRL2 ,1- (نططططكططططتططططيططططنCD112
 يق طدمCAR T  وخليططةTIGIT أو/ وTIM-3 ,9-جططالكتين
CD112 االختراع الحالي تركيبة صطيدالنية تتضمن مثبط جد
,9- جطططالططكططتين,)PVR( CD155 ,)PVRL2 ,1-(نطكطتطيطن
 وبنية جسططم مضططاد قادر عل تضططمينTIGIT أو/ وTIM-3
T خاليا

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3621
(21) Appl. No. 2015/0090
(22) Filed: 29/04/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/987321
(32) Date:
01/05/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Novartis AG
(72) Inventors:
Tom Yao-Hsiang Wu. ; Yongkai Li. ; Porino
VA ; Xiaoyue Zhang. ; Tingting MO
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/519; A61P17/00;
A61P29/00; A61P31/12; A61P35/00;
A61P37/00; C07D487/04
(54) Invention Title:
Compounds And Compositions As Toll-Like
Receptor 7 Agonists
(57) Abstract
The invention provides a compounds,
immunogenic compositions and pharmaceutical
compositions comprising such compounds and
methods of using such compounds to treat
diseases or disorders associated with Toll-Like
Receptor 7 activity.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3010 : ) رقم البراءة00(
1191/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/13/19 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
921310/00
:) التاريخ31(
1102/12/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون11(
هسيانغ وو ; يونكاغي لي ; بورينو فا ; اكزياو-توم يو
زهانج ; تينغ تينغ مو
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/519; A61P17/00; : ) التصنيف الدولي20(
A61P29/00;
A61P31/12;
A61P35/00;
A61P37/00; C07D487/04
:) عنوان االختراع23(
7 مركبات وتركيبات عل هيئة عوامل مساعدة لمستقبل
TOLL يشبه
) الملخص21(
 تركيبطططات مولطططدة,يتعلق االختراع الحطططالي بتوفير مركبطططات
للمناعة وتركيبات صططططططيدالنية تتضططططططمن تلك المركبات وطرق
اسططططططتخططدام تلططك المركبططات لعالج األمراض أو االجطططططططرابططات
Toll. يشبه1 المرتبطة بنشاط مستقبل

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3622
(21) Appl. No. 2013/0087
(22) Filed: 03/04/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/620041
(32) Date:
04/04/2012
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Syngenta Participations AG
(72) Inventors:
Peter Wyss ; Christian Popp
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL A 01N 25/02 , A 01N 43/90 , A 01P
5/00 , A 01P 7/00
(54) Invention Title:
PESTICIDAL COMPOSITION
(57) Abstract
Non-aqueous pesticidal macrolide compositions
are provided which comprise(A) a major
amount of at least one non-aqueous solvent
selected from a glycol ether and a lactimide; (B)
a minor amount of a mixture of (i) at least one
pesticide selected from abamectin and
emamectin benzoate, and (ii) optionally, at least
one surfactant. In one embodiment, the at least
one pesticide selected from abamectin and
emamectin benzoate is present in the
composition in an amount of at least 7% by
weight.
In
another
embodiment,
the
compositions of the invention are chemically
stable. The compositions of the invention can be
useddirectly as a concentrate for treating or
reducingtree pest infestations by trunk injection
or with dilution in water forcontrol of pests in
crops of useful plants.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3011 : ) رقم البراءة00(
1121/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/13/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
011130/00
:) التاريخ31(
1101/13/13
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
سينجنتا بارتيسيبشينز ايه جي
:) المخترعون11(
بيتر وايس ; كريستيان بوال
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A 01N 25/02 , A 01N : ) التصنيف الدولي20(
43/90 , A 01P 5/00 , A 01P 7/00
:) عنوان االختراع23(
تركيبة مبيدة لالفات
) الملخص21(
يتعلق االختراع بتركيبططات مططاكروليططد غير مططا يططة مبيططدة ل فططات
يتم تجهيزها بحيث تتضطططمن (أ) كمية أسطططاسطططية من م يب غير
مطا ي عل األقطل منتق من إثير جليكول والكتيميطد; (ال) كمية
( مبيطططد تفطططات عل األقطططل منتق منi) قليلطططة من خليط من
 مادة خافضة,(اختيارياii)  و,أباميسطتين وإماميسطتين بنزوات
 يوجد مبيد,للتوتر السططططططحي عل األقل في أحد التجسطططططيدات
اآلفات عل األقل المنتق من أباميسططتين وإماميسططتين بنزوات
, بالوزن في تجسططططيد تخر% 1 في التركيبة بكمية عل األقل
تكون تركيبات االختراع ثابتة كيميا يا يمكن استخدام تركيبات
االختراع مباشطططططرة في صطططططورة ناتج تركيز لمعالجة أو خفض
إصططططابات تفة األشططططجار عن طريق حقن الج ع أو مف التخفيف
.في الماء لمكافحة اآلفات في محاصيل من النباتات المفيدة

7878/80/72

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3013 :
( )10رقم الطلب 1020/1103 :
( )11تاريخ الطلب 1103/12/00 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
039031/00
191009/00
( )31التاريخ:
1101/12/02
1103/13/02
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
امجين إنك,
أمجين انك
( )11المخترعون:
زولون وانغ ; ديرك اي سميث ; دون وي شي ; اي شينج
ليم ; راندال ار كيتشيم ; روتيليو كالرك ; تشادويك تيرينس
كينغ ; أيان فولتز ; ميشيل ار كوماو ; زياوشان من
( )13الوكيل  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ة ال  ,231223عمان  ,00023األردن
( )20التصنيف الدولي C 07K 16/28
( )23عنوان االختراع:
البروتينات المرتبطة بمولد المستضاد ST2
( )21الملخص
لقططد تم وصططططططف التركيبططات والطرق المرتبطططة بططالبروتينططات
المرتبطة بالمسطططتضطططاد ال ي يرتبط مف  ST2البشطططري بما ف
لك األجسطططام المضطططادة ف التمثيالت الخاصطططة ,يقدم الكشطططف
أجسطاما مضطادة مضطادة إل  ST2البشطرية الكاملة ومشتقاتها
ومت ايراتها ويقدّم أيضطا أحماجا نووية مشفرة له ه األجسام
المضطططادة وأجزاء الجسطططم المضطططاد والمت ايرات والمشطططتقات
ويقدّم أيض طا طرق صططنف واسططتخدام ه ه األجسططام المضططادة بما
ف لططك طرق معططالجططة ومنف اجطططططططرابططات المنططاع طة ال ط اتيططة
وااللتهابية.

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3623
(21) Appl. No. 2013/0151
(22) Filed: 16/05/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/649147
61/792619
(32) Date:
18/05/2012
15/03/2013
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Amgen Inc.
(72) Inventors:
; Zhulun Wang ; Dirk E. Smith ; Donghui Shi
Ai Ching Lim ; Randall R. Ketchem ; Rutilio
Clark ; Chadwick Terence King ; Xiao-dong
Yang ; Michael R. COMEAU ; Xiaoshan Min
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan
(51) INT. CL. C 07K 16/28
(54) Invention Title:
ST2 ANTIGEN BINDING PROTEINS
(57) Abstract
Described herein are compositions and methods
related to antigen binding proteins that bind to
human ST2, including antibodies. In particular
embodiments, the disclosure provides fully
human anti-ST2 antibodies and deriviatives and
variants thereof. Further provided are nucleic
acids encoding such antibodies and antibody
fragments, variants, and derivatives. Also,
provided are methods of making and using such
antibodies including methods of treating and
preventing autoimmune and inflammatory
disorders.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3624
(21) Appl. No. 2015/0079
(22) Filed: 21/04/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/990,402
(32) Date:
08/05/2014
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
ELI LILLY AND COMPANY
(72) Inventors:
Michael Edward CHRISTE, Thomas Andrew
HARDY
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/5585; A61K38/28;
A61P3/10
(54) Invention Title:
RAPID-ACTING INSULIN COMPOSITIONS
(57) Abstract
The invention is a composition of human
insulin or insulin analog that includes
treprostinil and that has faster
pharmacokinetic action than commercial
formulations of existing insulin analog
products.

73

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3013 : ) رقم البراءة00(
1119/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/13/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
991,311/00
:) التاريخ31(
1103/12/12
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ايلي ليلي اند كومباني
:) المخترعون11(
 توماس تندرو هاردي,مايكل ادوارد كرايسإ
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/5585; : ) التصنيف الدولي20(
A61K38/28; A61P3/10
:) عنوان االختراع23(
تركيبات إنسولين سريعة المفعول
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بتركيبة إنسولين بشري أو نظير
إنسولين تتضمن تربروستينيل ولها مفعول دوأ ي أسرع من
الصيغ التجارية لمنتجات نظير اإلنسولين الحالية

7878/80/72

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3012 :
( )10رقم الطلب 1113/1101 :
( )11تاريخ الطلب 1101/19/11 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
232113/00
( )31التاريخ:
1100/19/11
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
امجين إنك,
( )11المخترعون:
جون ام ديالني ; وليام كريستيان فانسلو  ; IIIتشادويك
تيرينس كينغ
( )13الوكيل  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية
( )20التصنيف الدولي A61K39/395; A61P35/00; :
A61P37/00; C07K16/28
( )23عنوان االختراع:
بروتينات رابطة لألنتيجين CD27L
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحال ببروتينات رابطة لألنتيجين, CD27L
مثططل أجسططططططام مضططططططادة ,نيوكليوتيططدات عططديططدة والت تشططططططفر
البروتينططات الرابطططة ألنتيجين  CD27Lالم ط كورة ,تركيبططات
متزاوج دواء جسم مضاد ,وطرق لتشخيص وعالج األمراض
المرتبطة بالتعبير الجين لـCD27L.

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3625
(21) Appl. No. 2012/0273
(22) Filed: 20/09/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/538024
(32) Date:
22/09/2011
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Amgen Inc.
(72) Inventors:
John M Delaney ; William Christian Fanslow
III ; Chadwick Terence King
سابا وشركاهم للملكية الفكرية (74) Agent :
;(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P35/00
A61P37/00; C07K16/28
(54) Invention Title:
CD27L Antigen Binding Proteins
(57) Abstract
The present invention relates to CD27L antigen
binding proteins, such an antibodies,
polynucleotides encoding said CD27l antigen
binding proteins, antibody drug conjugate
compositions, and methods for diagnosing and
treating diseases associated with CD27L
expression.
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(22) Filed: 21/02/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
602472/61
(32) Date:
23/02/2012
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Merial INC.
(72) Inventors:
Lisa A. Baker ; James Pate ; Mark David Soll
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A01N43/56; A01N53/00; A61K31/22;
A61K31/415; A61K47/14; A61K47/20; A61P33/00
(54) Invention Title:
TOPICAL COMPOSITIONS COMPRISING
FIPRONIL AND PERMETHRIN AND METHODS OF
USE
(57) Abstract
The subject matter disclosed herein is directed to stable,
highly-effective
topical
formulations
comprising
permethrin, fipronil 5 and a solvent system that is
sufficient to solubilize these two active ingredients and
limit degradation of fipronil to its sulfone, and their uses
in topical applications on animals and the environment.
Useful formulations comprise from about 30 % to about
55 % (w/w) permethrin and about 2 to 15 % (w/w) fipronil
and a solvent system that comprises N-methyl pyrrolidone
and a glycol, glycol ether, glycol ester, fatty acid ester or
neutral oil, wherein the N-methyl pyrrolidone and glycol,
glycol ether, glycol ester, fatty acid ester or neutral oil are
present in a weight : weight ratio of from about 1:2.0 to
about 1:3.5, glycol, glycol ether, glycol ester, fatty acid
ester or neutral oil to n-methyl pyrrolidone. These two
actives when combined in the described amounts have
been found to have unexpected enhanced repellent
activity against stable fly. However, it is the formulations
described herein that provide solvency and stability that
maintain synergistic concentrations after application on
an animal.
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3010 : ) رقم البراءة00(
1122/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/11/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00/011311
:) التاريخ31(
1101/11/13
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ميريال انك
:) المخترعون11(
ليزا ايه باكير ; جايمس بيإ ; مارك ديفيد سول
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A01N43/56; A01N53/00;
:
) التصنيف الدولي20(
A61K31/22; A61K31/415; A61K47/14; A61K47/20;
A61P33/00
:) عنوان االختراع23(
تركيبات موجعية تحتوي عل فيبرونيل و بيرميثرين و طرق
استخدامها
) الملخص21(
 عالية,المادة الموجطططوع المتضطططمنة هنا موجهة للصطططيغ الموجطططعية الثابتة
 ال ي يكون ف ّعاال, الفيبرونيل ونظام م يب,الفطاعلية تتضطططططططمن البيرميثرين
,إل ابة ه ين المكونين الفعالين ويحد من تكسطططير الفيبرونيل للسطططلفون منه
وإسطططططططتخطدامهطا في تطبيقات موجطططططططعية عل الحيوانات والبيئة التركيبات
)وزن/ (وزن%22  إل حوالي%31 الطمطفطيططططدة تطتضطططططططمن من حوالي
وزن) فيبرونيطططل ونظطططام مططط يطططب/ (وزن%02  إل1 بيرميثرين وحوالي
, إستر الجليكول, وإثير الجليكول, ميثيل بيروليدون والجليكول-N يتضمن
 ميثيل بيروليدون-N  حيث يوجد,إسططتر الحمض الدهني أو الزيإ الطبيعي
 إسططططططتر الحمض الدهني أو زيإ, جليكول إسططططططتر, جليكول إثير,والجليكول
,0:342  إل حوالي0:141  نسطططططططبططة الوزن من حوالي:طبيعي في وزن
 إسطططططططتر الحمض الططدهني أو زيططإ, جليكول إسطططططططتر, جليكول إثير,جليكول
 ميثيططل بيروليططدين وتم اكتشططططططططاف أنططه عنططد اتحططاد ه ط ين-N طبيعي إل
العنصطططططططرين النشططططططططيين في الكميات الم كورة تم يكون لهما نشطططططططاط دافف
 نقدم هنا الصطططيغ التي,محسطططن غير متوقف جطططد باال االسططططبل ومف لك
تُعطي وبان وثبات يحافظان عل التركيزات التآزرية بعد االسطططططتخدام عل
الحيوان
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(21) Appl. No. 2016/0081
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(23) Priority Data:
(31) No. :
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PA 2015 00666
PA 2016 00202
(32) Date:
30/04/2015
29/10/2015
04/04/2016
(33) Country:
DENMARK
DENMARK
DENMARK
(71) Applicant:
H. LUNDBECK A/S
(72) Inventors:
Jan Kehler ; Lars Kyhn Rasmussen ; Morten
Langgard ; Mikkel Jessing ; Paulo Jorge
Vieira Vital ; Karsten Juhl
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
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C07D487/04
(54) Invention Title:
Imidazopyrazinones as PDE1 inhibitors
(57) Abstract
The present invention provides
imidazopyrazinones as PDE1 inhibitors and
their use as a medicament, in particular for the
treatment of neurodegenerative disorders and
psychiatric disorders.
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3011 : ) رقم البراءة00(
1120/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/13/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
11100 1102 بي اي
11000 1102 بي اي
11111 1100 بي اي
:) التاريخ31(
1102/13/31
1102/01/19
1100/13/13
:) الدولة33(
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
:) المالكون10(
اس/أتش لوندبيك ايه
:) المخترعون11(
; جان كيهلر ; الرس كيهن راسموسن ; مورتن الن ارد
ميكيل جيسينغ ; باولو جورجي فييرا فيتال ; كارستن جوهل
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A61K31/4985; : ) التصنيف الدولي20(
A61P25/00; C07D487/04
:) عنوان االختراع23(
PDE1 إيميدازو بيرازينونات عل هيئة مثبطات
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بتوفير إيميدازو بيرازينونات عل
 هيئة مثبطاتPDE1  بالتحديد,واستخدامها عل هيئة دواء
لمعالجة اجطرابات التنكسية العصبية واجطرابات نفسية
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Hashemite Kingdom of Jordan
المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3628
3012 : ) رقم البراءة00(
(21) Appl. No. 2015/0058
1122/1102 : ) رقم الطلب10(
(22) Filed: 30/03/2015
1102/13/31 : ) تاريخ الطلب11(
(23) Priority Data:
:) بيانات األسبقية31(
(31) No. :
:) الرقم30(
PA 2014 00194
2014 00194 بي اي
(32) Date:
:) التاريخ31(
04/04/2014
1103/13/13
(33) Country:
:) الدولة33(
DENMARK
الدنمارك
(71) Applicant:
:) المالكون10(
H. LUNDBECK A/S
اس/أتش لوندبيك ايه
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
Morten Langgard ; Jan Kehler ; Lars Kyhn
مورتن الن ارد ; جان كيهلر ; الرس كيهن راسموسن
Rasmussen
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
Property T.M.P Agents
اجنتس
(51) INT. CL. : A61K31/506; A61P25/00;
A61K31/506; : ) التصنيف الدولي20(
C07D403/12
A61P25/00; C07D403/12
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
Halogenated quinazolin-THF-amines as PDE1
أمينات عل هيئة مثبطات-THF-كينازولين مهلجن
inhibitors
PDE1
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention provides halogenated -THF-يتعلق االختراع الحططالي بتقططديم كوينططازولين مهلجن
quinazolin-THF-amines as PDE1 inhibitors and  واسطططططتخدامها عل هيئةPDE1 أمينات عل هيئة مثبطات
their use as a medicament, in particular for the  بطالتحطديطد لمعطالجة اجطططططططرابات تنكسططططططية عصططططططبية,دواء
treatment of neurodegenerative disorders and
واالجطرابات النفسية
psychiatric disorders.
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(21) Appl. No. 2013/0243
(22) Filed: 14/08/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :

وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3019 : ) رقم البراءة00(
1133/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/12/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:

(71) Applicant:
:) المالكون10(
DEFENSE PRODUCTS AND SERVICES
 إنك,ديفينس برودكتس أند سيرفيسيز غروال
GROUP, INC.
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
ELHARDT, Paul, Michael ; FINCHER,
, كينيث ; هيلالند, تشارلز, مايكل ; فينشر, بول,الهاردت
Charles, Kennith ; HELLAND, Chad, Leighton
 جيه, أليس, ليتون ; سميث,تشاد
; SMITH, Ellis, J.
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
اجنتس
B60D1/00; B60D1/167; : ) التصنيف الدولي20(
(51) INT. CL. : B60D1/00; B60D1/167;
B60D1/54
B60D1/54
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
TOWING ASSEMBLY
مجموعة القطر
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention relates to a towing bar يرتبط االختراع الحطالي بمجموعطة قضططططططيطب القطر ال ي يمكن
assembly that may convert from an articulated تحويله من مجموعة مفصططططططلية تسططططططتخرج المركب من موقف
assembly extracting a vehicle in an inaccessible يتع ر الوصططططططول إليه ال مجموعة صططططططلبة قادرة عل قطر
location to a rigid assembly for safely towing a
المركبة من الطريق
vehicle on a road.
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3630
(21) Appl. No. 2013/0075
(22) Filed: 18/03/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
US 61/613,258
(32) Date:
20/03/2012
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Millennium Pharmaceuticals, Inc.
(72) Inventors:
ECSEDY, Jeffrey A. ; KLEINFIELD, Robert W.
; CHAKRAVARTY, Arijit ; LE, Kha N. ;
SHYU, Wen Chyi ; VENKATAKRISHNAN,
Karthik
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A61K31/337; A61K31/55;
A61K35/00
(54) Invention Title:
COMBINATION OF ALISERTIB AND
PACLITAXEL FOR THE TREATMENT OF
CANCER
(57) Abstract
Disclosed are methods for the treatment of
various cell proliferative disorders. Disclosed in
particular are methods for treatment of various
cell proliferative disorders by administering a
selective inhibitor of Aurora A kinase in
combination with taxane-based chemotherapy,
such as paclitaxel or docetaxel.
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3031 : ) رقم البراءة00(
1112/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/13/02 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00 / 003122 يوس
:) التاريخ31(
1101/13/11
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 انك,ميلينيوم فارماسوتيكالز
:) المخترعون11(
;  روبرت دبليو, جيفري ايه ; كلينفيلد,ايسيدي
;  وين شي, خا ان ; شيو, أريجيإ ; لي,شاكرافارتي
 كارثيك,فينكاتاكريشنان
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A61K31/337; A61K31/55; : ) التصنيف الدولي20(
A61K35/00
:) عنوان االختراع23(
توليفة أليسيرتيب وباكليتاكسيل لعالج السرطان
) الملخص21(
يتعلق االختراع بالكشطططف عن طرق لمعالجة اجططططرابات تكاثر
الخليططة المختلفططة يتم الكشططططططف بططالتحططديططد عن طرق لمعططالجططة
اجطططططططرابططات تكططاثر الخليططة المختلفططة عن طريق إعطططاء مثبط
 في توليفططة مف كرومططاتوجرافAurora A انتقططا ي ليكنططاز
 مثل باكليتاكسيل أو دوكسيتاكسيل,بأساس تاكسان
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
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(11) Patent No. 3631
(21) Appl. No. 2015/0103
(22) Filed: 05/05/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/989,136
(32) Date:
06/05/2014
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Zakariya Niazi
(72) Inventors:
Zakariya Niazi
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
T.M.P Agents
(51) INT. CL. :
G02B13/06; G03B37/04;
H04N5/232
(54) Invention Title:
Imaging System, Method, and Applications
(57) Abstract
A multicamera panoramic imaging system
having no parallax. In an example, the
multicamera panoramic imaging system includes
multiple discrete, imaging systems disposed in a
side-by-side array, wherein a field of view of
each discrete, imaging systems is conjoined with
a field of view of each adjacent discrete imaging
system, further wherein a stencil of chief rays at
the edge of the field of view of any one of the
discrete imaging systems will be substantially
parallel to a stencil of chief rays at the edge of
the field of view of any adjacent ones of the
discrete imaging systems such that all of the
substantially parallel stencils of chief rays
appear to converge to a common point when
viewed from object space. A method for forming
an image of an object having no parallax.
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3030 : ) رقم البراءة00(
1013/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
929,030/00
:) التاريخ31(
1103/12/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
زكريا نيازي
:) المخترعون11(
زكريا نيازي
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
G02B13/06; : ) التصنيف الدولي20(
G03B37/04; H04N5/232
:) عنوان االختراع23(
نظام وطريقة وتطبيقات للتصوير
) الملخص21(
نظام تصوير بانورامي متعدد الكاميرات ليس فيه أي اختالف
 فإن نظام التصوير البانورامي متعدد,منظر في مثال
الكاميرات يشمل نظم تصوير منفصلة متعددة موجوعة في
مصفوفة جانب إل جانب حيث يتوحد مجال الرؤية لكل نظام
تصوير منفصل مف مجال رؤية من كل نظام تصوير منفصل
 وحيث استنسل ألشعة ر يسية عند حافة مجال,متجاور
الرؤية ألي واحد من نظم التصوير المنفصلة سيكون أيضا
موازيا إل حد كبير لستنسل أشعة ر يسية عند الحافة من
مجال الرؤية ألي واحد من نظم التصوير المنفصلة المتجاورة
بحيث أن كل االستنسالت المتوازية إل حد كبير من أشعة
ر يسية تبدو متقاربة لنقطة مشتركة عند النظر إليها من
موقف فضا ي وطريقة لتشكيل صورة لموقف ليس فيها
اختالف منظر
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(23) Priority Data:
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23/04/2012
15/03/2013
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
(72) Inventors:
Yusuke HOSHIKA ; Takakuni MATSUDA ;
Daiki KANEKO
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A61K31/496; A61K47/10;
A61K47/32; A61K47/38; A61K9/06; A61P25/18;
A61P25/24
(54) Invention Title:
INJECTABLE PREPARATION
(57) Abstract
An object of the present invention is to provide a
storage-stable injectable preparation comprising
a composition comprising a poorly soluble drug
as an active ingredient and further comprising a
dispersion medium. Another object of the present
invention in to provide a compact, lightweight
prefilled syringe by prefilling a syringe with the
injectable preparation. The present invention
provides an injectable preparation comprising
composition comprising a poorly soluble drug, a
dispersion medium, and a specific suspending
agent, the composition having a viscosity of 40
Pa.s or in at least one point in the shear rate range
of 0.01 to 0.02 S-1 and having a viscosity of 0.2
Pa.s or less in at least on point in the shear rate
range of 900 to 1000 s-1, as measured.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3031 : ) رقم البراءة00(
1000/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/13/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
00/030,932
00/191,129
:) التاريخ31(
1101/13/13
1103/13/02
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 إل تي دي, أوتسوكا فارماسوتيكال كو
:) المخترعون11(
يوسوكي هوشيكا ; تاكاكوني ماتسودا ; دايكي كانيكو
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A61K31/496; : ) التصنيف الدولي20(
A61K47/10; A61K47/32; A61K47/38;
A61K9/06; A61P25/18; A61P25/24
:) عنوان االختراع23(
مستحضر قابل للحقن
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بتوفير مسطططتحضطططر قابل للحقن و ثابإ
عند التخزين يشطططتمل عل تركيبة تشطططتمل عل عقار جطططعيف
ال وبان كمكون فعال و تشطتمل ك لك عل وسطط تشتيإ يتعلق
االختراع أيضططططا الحالي بتوفير محقنة معبأة مسططططبقا صطططط يرة
الحجم و خفيفططة الوزن من خالل التعبئططة المسططططططبقططة لمحقنططة
بالمسطططتحضطططر القابل للحقن كم يتعلق االختراع الحالي بتوفير
مسططتحضططر قابل للحقن يشططتمل عل تركيبة تشططتمل عل عقار
 حيث, و عامل تعليق محدد, وسططططط تشططططتيإ,جططططعيف ال وبان
 باسطططكال × الثانية أو أكثر في31 تكون التركيبة بلزوجة تبلغ
نقططة واحدة عل األقل في مدد معدل القص ال ي يتراوب من
×  باسطططكال141  و لها لزوجة تبلغ-0  ثانية1411  إل1410
ثطانيطة أو أقطل في نقططة واحطدة عل األقطل في مدد معدا القص
 عند القياس,-0 ثانية0111  إل911 ال ي يتراوب من
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(54) Invention Title:
Mono- or di-substituted indole derivatives as
dengue viral replication inhibitors
(57) Abstract
The present invention concerns to mono- or disubstituted indole compounds, methods to
prevent or treat dengue viral infections by using
said compounds and also relates to said
compounds for use as a medicine, more
preferably for use as a medicine to treat or
prevent dengue viral infections. The present
invention furthermore relates to pharmaceutical
compositions or combination preparations of the
compounds, to the compositions or preparations
for use as a medicine, more preferably for the
prevention or treatment of dengue viral
infections. The invention also relates to processes
for preparation of the compounds.
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1100/19/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0202221142
0000330243
:) التاريخ31(
1102/19/00
1100/13/10
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
انك ; كاثيوليك يونيفيرسيتيإ لوفين,جانسين فارماسوتيكالز
كيه يو لوفين ريسيرتش اند ديفيلوبمانإ
:) المخترعون11(
;  فرانسو- جين, بارت رودولف روماني ; بونفانتي,كيسطتلين
 دوروثي, مططاريططا بيرنططارد ; بططارديوت- بيير جين,رابويسططططططون
 تيم, ارنايود ديدير ام ; جونكيرز, ايف ; مارشاند-اليس ماريا
هيوجو ماريا
 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية: ) الوكيل13(
A61K31/454; : ) التصنيف الدولي20(
A61P31/14; C07D209/12
:) عنوان االختراع23(
مشتقات اندول مستبدلة احاديا او ثنا يا بصفتها مانعات
للتكاثر الفيروسي لحم الفنك
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحطالي بمركبطات انطدول مسططططططتبطدلطة احطاديا أو
ثنا يا وبطرق لمنف او معالجة االصططابات الفيروسططية باسططتخدام
المركبطططات المططط كورة وكمطططا يتعلق بطططالمركبطططات المططط كورة
بخصوة استخدامها كدواء واالفضل الستخدامها كعالج لمنف
أو معطالجطة االصططططططابطات الفيروسططططططيطة لحم الفنطك كما يتعلق
االختراع الحالي بتركيبات صطططيدالنية أو مسطططتحضطططرات متحدة
 وبالتركيبات أو المسطططططتحضطططططرات السطططططتخدامها,من المركبات
 واالفضططل لمنف أو معالجة االصططابات الفيروسططية لحم,كدواء
الفنططك كمططا يتعلق االختراع بعمليططات و طرق لتحضططططططير ه ط ه
.المركبات
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:) عنوان االختراع23(
METHOD OF TREATING PROLIFERATIVE
طريقة لعالج اجطرابات تكاثرية وحاالت مرجية أخرد
DISORDERS AND OTHER TACOAOLOHTAP
,DDR1 ,C-KIT ,BCR-ABL متوسطة بنشاط كيناز
-TNALPH-HOEOOAOOETPINOOTANOPNIPNHC
PDGF-R  أو,DDR2
P,1ROALPOOCDDR2 OR PDGF-R KINASE
ACTIVITY
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention relates to a regimen for the يتعلق االختراع الحطال بنظطام لتعاط بيريميديل تمينو بنزاميد
administration of a pyrimidyl¬aminobenzamide I  بططططططالصططططططططططططيطططططط ططططططةpyrimidyl¬aminobenzamide
N
of formula I
Py
Py

N

N

NH

R4

N

R1

NH

R4

N

R1
N

R2

R2

O

O

(I)
wherein the radicals as defined herein, or of a
pharmaceutically acceptable salt thereof, for the
treatment of proliferative disorders, particularly
solid and liquid tumors, and other pathological
conditions mediated by the Bcr-Abl oncoprotein,
the cell transmembrane tyrosine kinase receptor
c-Kit, DDR1 (discoidin domain receptor 1),
DDR2 (discoidin domain receptor 2) or PDGF-R
(platelet derived growth factor receptor) kinase
activity, wherein the pyrimidylaminobenzamide
of formula I and, optionally, pharmaceutically
acceptable carriers, are dispersed in a fruit
preparation.
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)I(
, أو ملح منه مقبول صيدليا,حيث الشطقوق كما ه معرفة هنا
, باألخص أورام صططططططلبة وسططططططا لة,لعالج اجطططططططرابات تكاثر
وحاالت مرجططية أخرد متوسطططة بنشططاط كيناز بروتين ورم
c-  مسطططتقبل كيناز تيروزين لل شططططاء الناقل للخلية,Bcr-Abl
,discoidin 1)  (مسطططتقبل نطاق ديسطططكويدينDDR1 ,Kit
PDGF-R ) أو1  (مسططططططتقبططل نطططاق ديسططططططكويططدينDDR2
(مسطططتقبل عامل نمو مشطططتق من الصطططفا ح الدموية) حيث يتم
 حوامل, اختياريا, وI نشطططر بيريميديل أمينو بنزاميد بالصطططي ة
 فططط مسططططططططتطططحضططططططططر فطططاكطططهطططة,مطططقطططبطططولطططة صططططططططيطططدلطططيطططا
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:) عنوان االختراع23(
SOLID PHARMACEUTICAL
مركبات صيدالنية صلبة وطرق النتاجها
COMPOSITIONS AND PROCESSES FOR
THEIR PRODUCTION
(57) Abstract
) الملخص21(
This
invention
provides
novel
solid يتعلق االختراع الحططالي بتركيبططات صططططططيططدالنيططة صططططططلبططة جططديططدة
pharmaceutical compositions and processes for وعمليططات لالنتططاج الكمي لهطط ه التركيبططات يوفر هطط ا االختراع
the bulk production of said compositions. This
ك لك طرقا الستخدام التركيبات الصيدالنية في عالج السرطان
invention also provides methods of using the
pharmaceutical compositions in the treatment of
cancer.
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نيوكليوسيد بها استبدال في شكل مثبطات ناتج4'- مشتقات
HIV انتساخ عكسي ل

(54) Invention Title:
4'-SUBSTITUTED NUCLEOSIDEDERIVATIVES AS HIV REVERSE
TRANSCRIPTASE INHIBITORS
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention is directed to 4’-substituted يتعلق االختراع الحالي بمشتقات نيوكليوسيدية بها استبدال عند
I  و لها الصي ة3 – الموجف
nucleoside derivatives of Formula I

 والوقاية, HIVواستخدامها في تثبيط إنزيم النسخ العكسي لـطططط
and their use in the inhibition of HIV reverse  والوقاية من, HIV وعالج العدود بـطططططط, HIVمن العدود بـطططططط
ARC.أو/ وAIDS وعالج وتأخير بدء أو تفاقم
transcriptase, the prophylaxis of infection by
HIV, the treatment of infection by HIV, and the
prophylaxis, treatment, and delay in the onset or
progression of AIDS and/or ARC.
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(57) Abstract
The invention concerns novel substituted
pyrazolo- and triazolo-pyrimidine compounds of
formula (I) having antiviral activity, in
particular, having an inhibitory activity on the
replication of the respiratory syncytial virus
(RSV). The invention further concerns
pharmaceutical compositions comprising these
compounds and the compounds for use in the
treatment of respiratory syncytial virus infection.
2

R1'

3

N

R
R

R4
1

R

 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية: ) الوكيل13(
A61K31/437; A61P31/16; : ) التصنيف الدولي20(
C07D487/04; C07D519/00
:) عنوان االختراع23(
بيريميدين مضادة للفيروسات- وترايازولو- مركبات بيرازولو
RSV
) الملخص21(
- وترايطططازولو-يطتطعطلطق االخطتطراع الحطططالي بمركبطططات بيرازولو
( لها نشطططاط مضطططادI) بيريميدين مسطططتبدلة مبتكرة لها الصطططي ة
 لها نشطططططاط تثبيطي عل تكاثر الفيروس, بالتحديد,للفيروسطططططات
المخلوي التنفسطي يتعلق االختراع ايضا بتركيبات دوا ية تشمل
ه ه المركبات وبمركبات لالسططططتخدام في معالجة عدوي فيروس
.مخلوي تنفسي
2

R

R3

R1'

R4
1

R

N
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O
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(54) Invention Title:
COMPOUNDS USEFUL FOR INHIBITING
ROR-GAMMA-T
(57) Abstract
The present invention provides novel ROR
gamma-t inhibitors and pharmaceutical
compositions thereof:

A61K31/438; A61P17/06; :) التصنيف الدولي20(
A61P37/00; C07D495/20
:) عنوان االختراع23(
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T - جاما- ROR مركبات مفيدة في تثبيط
) الملخص21(
 جديدة و تركيباتt - جاماROR يوفر االختراع الحالي مثبطات
:صيدلية منها

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3639
3039 : ) رقم البراءة00(
(21) Appl. No. 2015/0161
1000/1102 : ) رقم الطلب10(
(22) Filed: 01/07/2015
1102/11/10 : ) تاريخ الطلب11(
(23) Priority Data:
:) بيانات األسبقية31(
(31) No. :
:) الرقم30(
PA 2014 00369
11309 1103 بي اي
(32) Date:
:) التاريخ31(
04/07/2014
1103/11/13
(33) Country:
:) الدولة33(
DENMARK
الدنمارك
(71) Applicant:
:) المالكون10(
H. LUNDBECK A/S
اس/أتش لوندبيك ايه
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
Kristine Birklund Andersen ; Michael Harold
كريستين بيركلوند أندرسن ; مايكل هارولد روك ; هايدي
Rock ; Heidi Lopez de Diego ; Frans Dennis
لوبيز دي ديي و ; فرانس دينيس ثيركيلسين
Therkelsen
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4045; A61P25/28; :) التصنيف الدولي20(
(51) INT. CL. : A61K31/4045; A61P25/28;
C07D209/14; C07D209/16
C07D209/14; C07D209/16
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
Novel polymorphic form of N-[2-(6-fluoro-lH-إندول-1H-فلوروN-[2-(6- صورة متعددة الشكل جديدة لـ
indol-3-yl)ethyl]-3-(2,2,3,3تترا فلورو بروبوكسي)بنزيل أمين3-,3,2,]-3-(2يل)إيثيل3tetrafluoropropoxy)benzylamine hydrochloride
هيدروكلوريد
(57) Abstract
) الملخص21(
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( )20التصنيف الدولي A61K31/437; A61K47/10; :
;A61K47/26; A61K47/36; A61K47/38
A61K9/16; A61K9/20; A61K9/28; A61K9/50
( )23عنوان االختراع:
استخدام مركبات البوليول للحصول عل أنواع ات أشكال
متعددة ثابتة من الريفاكسيمين
( )21الملخص
تثبإ مركبات البوليو النواع متعدد االشطططططكال من ريفاكسطططططيمين,
وخطاصططططططة النوع بيتطا وعنطدمطا تضططططططاف مركبات البوليول التي
تحتوي عل مجموعتي هيدروكسططططططي عل االقل ال مسططططططحوق
ريفاكسطططططيمين ,يصطططططبح متعدد االشطططططكال بيتا ثابتا ويظل ثابتا مف
مرور الوقإ عل الرغم من ظروف الرطوبة المحيطة

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No.: 3640
(21) Appl. No. 2007/0373
(22) Filed: 05/09/2007
(23) Priority Data:
(31) No. :
MI2006A001692
(32) Date:
05/09/2006
(33) Country:
ITALY
(71) Applicant:
Alfasigma S.P.A.
(72) Inventors:
; Maffei Paola ; Giuseppe Claudio Viscomi
Bottoni Giuseppe
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
;(51) INT. CL. : A61K31/437; A61K47/10
;A61K47/26; A61K47/36; A61K47/38; A61K9/16
A61K9/20; A61K9/28; A61K9/50
(54) Invention Title:
Use Of Polyols To OBtaIns Stable Polymorphous
Forms Of Rifaximin
(57) Abstract
Polyols stabilize polymorphous form of rifaximin,
in particular the B form. When polyols having at
least two hydroxy groups are added to rifaximin
powder, polmorph B is stable and remains stable
in time independently from the environment
humidity.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. : 3641
(21) Appl. No. 2013/0141
(22) Filed: 05/05/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
1380/MUM/2012
2590/MUM/2012
(32) Date:
03/05/2012
06/09/2012
(33) Country:
INDIA
INDIA
(71) Applicant:
Cipla Limited
(72) Inventors:
Malhotra Geena ; PURANDARE, Shrinivas
Madhukar
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A61K31/427; A61K31/513;
A61K9/16; A61K9/20
(54) Invention Title:
ANTIRETROVIRAL COMPOSITION
(57) Abstract
The present invention provides a pharmaceutical
solid oral sprinkle composition comprising one or
more antiretroviral drugs, and a method of
manufacturing the same. The present invention is
particularly for treatment of HIV infection, AIDS
related complex, or AIDS.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3030 : ) رقم البراءة00(
1030/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/12/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1101/ ام يوام/0321
1101/ام يوام/1291
:) التاريخ31(
1101/12/13
1101/19/10
:) الدولة33(
الهند
الهند
:) المالكون10(
سيبال ليميتد
:) المخترعون11(
 شرينيفاس مادهوكار,مالهوترا جينا ; بوراندار
 تي ام بي اجينتس- ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/427; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/513; A61K9/16; A61K9/20
:) عنوان االختراع23(
تركيبة مضادات الفيروسات القهقرية
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحطالي بتركيبة صططططططيدالنية من الر ا الصططططططلب
تعط عن طريق الفم تتضطططمن واحد أو أكثر من عقاقير مضطططادة
 و طريقة تصططنيعها و يعد الختراع,للنسططخ العكسططي الفيروسططي
الحالي مفيدا عل وحه الخصططوة في عالج اإلصططابة بعدود ال
AIDS  أوAIDS  أو المعقد ات الصلة,HIV

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. : 3642
(21) Appl. No. 2016/0175
(22) Filed: 07/08/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
14/836,793
(32) Date:
26/08/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
QUALCOMM Incorporated
(72) Inventors:
Suresh SUGUMAR ; Trang Kim NGUYEN
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. : H04B1/18; H04W52/02
(54) Invention Title:
DYNAMICALLY CONFIGURABLE
APPARATUS FOR OPERATING WITHIN
THE CURRENT CAPABILITIES OF THE
POWER SOURCE
(57) Abstract
Aspects of an apparatus are disclosed. The
apparatus is configured to receive power from
any number of power sources. The apparatus
includes a load and a power management. The
power management circuit is configured to
manage power supplied by the power source to
the load. The load is dynamically configurable to
operate within the current capability of the power
source.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3031 : ) رقم البراءة00(
1012/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/12/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
230,193/03
:) التاريخ31(
1102/12/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة األمريكية
:) المالكون10(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون11(
سوريش سوغومار ; ترانج كيم ن وين
 أبو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
H04B1/18; H04W52/02 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
جهاز قابل للتهيئة ديناميكيا للتش يل في نطاق إمكانات التيار
لمصدر القدرة
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن جوانب من جهاز تتم تهيئة
الجهاز السطتقبال قدرة من أي عدد من مصطادر القدرة ويتضمن
الجهططاز إدارة حمططل وقططدرة تتم تهيئططة دا رة إدارة القططدرة إلدارة
القدرة التي تم اإلمداد بها بواسطططططططة مصططططططدر القدرة إل الحمل
ويكون الحمطل قابال للتهيئة ديناميكيا للعمل في نطاق قدرة التيار
.لمصدر القدرة

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3643
(21) Appl. No. 2007/0314
(22) Filed: 01/08/2007
(23) Priority Data:
(31) No. :
60/915761
60/947731
(32) Date:
03/05/2007
03/07/2007
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Novartis AG
(72) Inventors:
Francis X Muller ; Shivakumar G Kapsi
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/4152; A61K47/34;
A61K9/14; A61K9/54; A61P7/06
(54) Invention Title:
Novel pharmaceutical composition
(57) Abstract
Disclosed are novel pharmaceutical compositions
containing 3' -[(2z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1.5dihydro
-3-methyl-5-oxo-4h
-Pyrazol-4ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3carboxylic
acid
bis
(monoethanolamine)(eltrombopag olamine ) and
processes for preparing the same .
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3033 : ) رقم البراءة00(
1303/1111 : ) رقم الطلب10(
1111/12/10 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
60/915761
60/947731
:) التاريخ31(
1111/12/13
1111/11/13
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
نوفارتس ايه جي
:) المخترعون11(
فرانسيس اكس مولير ; شيفاكومار جي كابسي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4152; : ) التصنيف الدولي20(
A61K47/34; A61K9/14; A61K9/54; A61P7/06
:) عنوان االختراع23(
مركبات صيدالنية جديدة
) الملخص21(
يتعلق االختراع بالكشطططف عن تركيبات صططططيدالنية جديدة تحتود
2 , 0- )داي ميثيططل فينيططل4- , Z) [1-(31[ -3 عل حمض
] يليدين-3-  – بيرازولH4 –  اوكسو-2- ميثيل-3-داي هيدرو
-3- ] – بطططاي فينيطططل0 ,0[–  هيطططدروكسططططططي-1- ]هيطططدرازينو
كربوكسططططططيلي – بيس –( مونو ايثطططانول امين) الترومبوبطططاج
اوالمين) وبعمليات لتحضيرها

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3644
(21) Appl. No. 2015/0274
(22) Filed: 04/11/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 14192203.9
(32) Date:
07/11/2014
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
(72) Inventors:
Dr. Jan-Georg PETERS ; Dr. Philipp
RUBENBAUER ; Daniel GOETZ ; Dr. Danja
GROßBACH ; Dr. Heiko SCHIRMER ; Juergen
STIEHL ; Dr. Kai LOVIS ; Dr. Andreas
LENDER ; Martin SEYFRIED ; Theodor
ZWEIFEL ; Maurus MARTY ; Günter
WEINGÄRTNER ; Dr. Franz-Josef MAIS

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3033 : ) رقم البراءة00(
1113/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/00/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0309111349 أي بي
:) التاريخ31(
1103/00/11
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
باير فارما أكتينجسلشافإ
:) المخترعون11(
 جورج بيترس; د فيليب روبنباور; دانيل جويتس; د-د يان
;دانيا جروسباخ; د هايكو شيرمر; يورجن ستيهل; د كاي لوفيز
د أندرياس ليندر; مارتين سيفريد; تيودور تسفايفل; موروس
يوسف مايس-مارتي; جونتر فاينجارتنر; د فرانتس

(74) Agent : SMAS INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : C07D233/24; C07D487/04
(54) Invention Title:
SYNTHESIS OF COPANLISIB AND ITS
DIHYDROCHLORIDE SALT
(57) Abstract
The present invention relates to a novel method of
preparing copanlisib, copanlisib dihydrochloride,
or hydrates of copanlisib dihydrochloride, to
novel intermediate compounds, and to the use of
said novel intermediate compounds for the
preparation of said copanlisib, copanlisib
dihydrochloride, or hydrates of copanlisib
dihydrochloride. The present invention also
relates to copanlisib dihydrochloride hydrates as
compounds.

 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
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C07D233/24; C07D487/04 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
تخليق كوبانليسيب وملح الدايهيدروكلوريد الخاة به
) الملخص21(
,copanlisib يتعلق االختراع الحطالي بطريقة جديدة لتحضططططططير
 مطططططططنhydrates  أو,copanlisib dihydrochloride
, بمركبات وسطططططططية جديدة,copanlisib dihydrochloride
وباسططططططتخدام المركبات الوسطططططططية الجديدة الم كورة لتحضططططططير
 أو,copanlisib dihydrochloride ,copanlisib
 الم ط كورينcopanlisib dihydrochloride  منhydrates
copanlisib يطططتطططعطططلطططق االخطططتطططراع الطططحطططالطططي أيضطططططططططا مطططف
 كمركباتdihydrochloride hydrates

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3645
(21) Appl. No. 2014/0295
(22) Filed: 16/10/2014
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 13189145.9
(32) Date:
17/10/2013
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Dr. Heike NEUMANN ; Dr. Gabriele WINTER ;
Michael FORMELL ; Dr. Klaus BENKE
(74) Agent : SMAS INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/00; A61K9/20;
A61K9/28
(54) Invention Title:
Pharmaceutical dosage forms containing sodium
1-[6-(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1H1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-5-olate
(57) Abstract
The present invention relates to solid
pharmaceutical dosage forms for oral
administration
comprising
sodium
1-[6(morpholin-4-yl)pyrimidin-4-yl]-4-(1H-1,2,3triazol-1-yl)-1H-pyrazol-5-olate
(active
ingredient (I)), characterized in that the active
ingredient (I) is released, and also methods for the
preparation thereof, use thereof as medicaments,
and also use thereof for prophylaxis, secondary
prophylaxis or treatment of disorders,
particularly cardiovascular disorders, heart
failure, anaemia, chronic renal disorders and
renal insufficiency.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3032 : ) رقم البراءة00(
1192/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/01/00 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0302903249 أي بي
:) التاريخ31(
1103/01/01
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
باير فارما أكتينجلسلشافإ
:) المخترعون11(
هايك نيومان ; جابريل فينتر ; ميشيل فورمل ; كالوس بينك
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
: ) التصنيف الدولي20(
A61K9/28
:) عنوان االختراع23(
-4-  مورفولين1-[6-(أشكال جرعة دوا ية تحتوي صوديوم
)-يل-1- ترايازول1- ,2,]-4-(1H-3يل-4- يل )بيريميدين
والت-5- بيرازول1H) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بأشططططططكال جرعة دوا ية صططططططلبة لرعطاء
sodium 1-[6-(morpholin-4-yl) الطططمطططعطططوي تشطططططططططمطططل
pyrimidin-4-yl]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H تتميز بإطالق المقوم, (I))المقوم النشطططططpyrazol-5-olate (
, واسططططتخدامها كأدوية, وأيضططططا بطرق لتحضططططيرها, (I)النشططططط
 الوقاية الثانوية أو عالج,وأيضطططططا اسطططططتخدامها من أجل الوقاية
, فشططل القلب, خصططوصططا اجطططرابات وعا ية قلبية,اجطططرابات
 االجطرابات الكلوية المزمنة وعدم كفاءة الكل,األنيميا
A61K31/00; A61K9/20;
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3030 : ) رقم البراءة00(
1203/1111 : ) رقم الطلب10(
1111/01/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3646
(21) Appl. No. 2007/0513
(22) Filed: 02/12/2007
(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
MDI-MOTOR DEVELOPMENT
INTERNATIONAL S.A.
(72) Inventors:
Guy NEGRE ; Cyril NEGRE
(74) Agent : Abu Setta & Co.
(51) INT. CL. :
F01B17/02; F01B9/02;
F02G1/02
(54) Invention Title:
compressed-air or gas and/or additional-energy
engine having an active expansion chamber
(57) Abstract
the invention proposes an engine supplied with
compressed air comprising a main drive piston
(1) driving a crankshaft (5) and one active
expansion chamber (13) of a variable volume
allowing work to be produced and which is
connected, by a passage (6), with the volume
contained in the driving cylinder (2),
characterized in that the said passage (6)
comprises a shutter (7) thus allowing the said
active expansion chamber to be isolated from or
to be placed in contact with the dead volume, in
such a manner that the engine works according
to a four -phase thermodynamic cycle: * an
isothermal expansion without work; * a
transfer-slight expansion with work said to be
quasi-isothermal; * a polytropic expansion with
work; *an exhaust at ambient pressure. Figure
2
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:) المالكون10(
أم دي اي موتور ديفيلوبمنإ انترناشيونال
:) المخترعون11(
جي نيجر ; سيريل نيجر
 أبو سته وشركاه: ) الوكيل13(
F01B17/02; F01B9/02; : ) التصنيف الدولي20(
F02G1/02
:) عنوان االختراع23(
او بالطاقة االجافية/محرك يش ل بالهواء او بال از المض وط و
ويحتوي عل حجيرة تمدد فعاله
) الملخص21(
 يتم تزويططده بهواء مضطططططط وطengineيقترب االختراع محركططا
main drive piston (1) يشطططتمل عل مكبس إدارة ر يسطططي
 وحجيرة تمددcrankshaft (5) يعمل عل إدارة عمود مرفقي
 واحدة ات حجمactive expansion chamber (13) فعالة
 بواسطططططة ممر,مت ير تسططططمح بإنتاج شطططط ل وتكون موصططططولة
 مطف الطحطيز الموجود في أسطططططططوانطططة اإلدارةpassage (6),
)0( حيططث يتميز المحرك بططان الممرdriving cylinder (2),
 مما يسططططمح بفصططططلshutter (7) الم كور يشططططتمل عل م الق
dead حطجطيرة التمطططدد الفعطططالطططة المططط كورة عن حيز الموات
 ويعمل المحرك وفقا لدورة دينامية,أو اتصططططالها معهvolume
phase thermodynamic four-حراريططة ربططاعيططة األطوار
isothermal  تططططمطططدد ثططططابططططإ درجطططة الططططحططططرارةcycle: *
transfer-  تمططدد قليططل-بططدون شطططططط ططل; تحولexpansion
;مف شطط ل يقال بأنه شططبه حراري ثابإSlight expansion
; مف شطططططط ططلpolytropic expansion تمططدد متعططدد االنتحططاء
)1 تفريغ عند ج ط الجو المحيط (انظر الشكل
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3647
(21) Appl. No. 2017/0118
(22) Filed: 11/05/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/335,789
62/441,779
(32) Date:
13/05/2016
03/01/2017
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
HENSLEY INDUSTRIES, INC.
(72) Inventors:
Mohamad Youssef Bilal ; Isai Diaz
(74) Agent : SMAS INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. :
E02F9/28
(54) Invention Title:
STABILIZING FEATURES IN A WEAR
MEMBER ASSEMBLY
(57) Abstract
A wear member assembly may include a nose
attachable to a bucket lip. The nose may
include a rear portion having a first set of
substantially planar surfaces including a first,
second, and third subset of surfaces. The third
subset of surfaces may be angled and
positioned between the first subset of surfaces
and the second subset of surfaces. The nose
may also include a forward portion positioned
forwardly adjacent to the rear portion, the
forward portion having a second set of
substantially planar surfaces including a
fourth, fifth, and sixth subset of surfaces. The
sixth set of surfaces may be angled and
positioned between the first subset of surfaces
and the second subset of surfaces. The wear
member assembly may also include a wear
member having a cavity comprising rear and
forward bearing surfaces corresponding to the
third and sixth subset of surfaces.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3031 : ) رقم البراءة00(
1002/1101 : ) رقم الطلب10(
1101/12/00 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
62/335,789
62/441,779
:) التاريخ31(
1100/12/03
1101/10/13
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 إنك,هنسلي إندستريز
:) المخترعون11(
محمد يوسف بالل ; إيساي دياز
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
E02F9/28 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
معالم تثبيإ في تركيبة أعضاء ُمع َّرجة للبل
) الملخص21(
 في,يتعلق االختراع الراهن بتركيبة أعضططاء معرجططة للبل تشططمل
 يحوي الجزء, مقدمة تضططططم جزءا أماميا وجزءا خلفيا,مثال واحد
 يتقارال كل من,الخلفي ثمانية سططططططوب في تشطططططكيل مثمن ممدود
سطططططططوب الجزء الخلفي نحو محور طولي للمقدمة عند طرف بعيد
 يضطططططم الجزء األمامي ثمانية سططططططوب متسطططططاطحة,للجزء الخلفي
 يتقارال كل من سطططططططوب الجزء األمامي نحو المحور,أسططططططاسططططططيا
 حيث تكون سطططططوب أفقية,الطولي عند طرف بعيد للجزء األمامي
ورأسططية للجزء الخلفي سطططوب ال تحميل تشططمل تركيبة األعضططاء
المعرجططططة للبل أيضططططا عضططططوا معرجططططا للبل يحوي طرفا بعيدا
 يضططم التجويف جزءا,لتعشططيق أرجططي وطرفا قريبا يشططمل تجويفا
أمططاميططا وخلفيططا مف سطططططططوب تطططابق األجزاء األمططاميططة والخلفيططة
للمقدمة
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and purification thereof for use as a
pharmaceutical active ingredient
(57) Abstract
The invention relates to a new and improved
method for preparing (4S)-4-(4-cyano-2methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4dihydro-1,6-naphthyridine-3-carbox-amide of
formula (I)
CN

H3 C

O
O

H3 C

CH3

 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4375; A61P9/00; : ) التصنيف الدولي20(
C07D471/04
:) عنوان االختراع23(
-2-) ميثوكسي فينيل-1- سيانو-3(-(4S)- 4 عملية لتحضير
-3- نفثيريدين-0,0- دايهيدرو-3,0- داي ميثيل-2,1-إيثوكسي
كربوكساميد وتنقيته لالستخدام كمقوم نشط دوا يا
) الملخص21(
(4S)-4- يتعلق االختراع الحالي بعملية جديدة ومحسنننلة لتح نننير
(4-cyano-2-methoxyphenyl)
-5-ethoxy-2,8dimethyl1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3:(I)  من الصيغةcarboxamide
CN

H3 C

O
O

(I),

CH3

O
N

،
(I)
(4S)- 4-  منI وأي ا تح ير واستخدام متعدد الشكل البلوري
(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3.(I)  من الصيغةcarboxamide
H3 C

N
N
H

:) المخترعون11(
يوهانس بالتسك; جونار جارك; ألفونس جرونينبيرج

H2 N

CH3

O

H2 N

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3032 : ) رقم البراءة00(
1023/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/11/31 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0301923343 أي بي
:) التاريخ31(
1103/12/10
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
باير فارما أكتينجسلشافإ

N
H

CH3

and to the production and use of the crystalline
modification I of (4S)-4-(4-cyano-2methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4dihydro-1,6-naphthyridine-3-carbox-amide of
formula (I).
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Substituted piperidinyltetrahydroquinolines
(57) Abstract
substituted piperidinyltetrahydroquinolines,
to processes for their preparation, to their use
for the treatment and/or prevention of diseases
and to their use for preparing medicaments for
the treatment and/or prevention of diseases, in
particular for the treatment and/or prevention
of diabetic microangiopathies, diabetic ulcers
on the extremities, in particular for promoting
wound healing of diabetic foot ulcers, diabetic
heart failure, diabetic coronary microvascular
heart disorders, peripheral and cardial
vascular disorders, thromboembolic disorders
and ischaemias, peripheral circulatory
disturbances,
Raynaud's
phenomenon,
CREST
syndrome,
microcirculatory
disturbances, intermittent claudication, and
peripheral and autonomous neuropathies.
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مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
باير فارما أكتينجلسلشافإ
:) المخترعون11(
;انيا بوخمولر; أندرياس كنور; فرانك فوندر; فولكر جايس
-أندرياس جولر; رايموند كاسإ; كارستن شميك; ايفا ماريا بيكر
;بيلستر; جوردن ردليش; هنا تينل; فيليب بوخجرابر; ديتر النج
كارين إنجل; هربرت هيميل

 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/506; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/5377; A61K31/541; A61P17/02;
A61P7/00; A61P9/00; C07D401/14;
C07D413/14; C07D417/14; C07D491/107
:) عنوان االختراع23(
بيبريدينيل تترا هيدرو كوينولينات مستبدلة
)الملخص21(
يططططططططتططططططططعططططططططلططططططططق الطططططططططططططططططلططططططططب الططططططططحططططططططالططططططططي مططططططططف
, مسططططططتبططدلططة جططديططدةpiperidinyltetrahydroquinolines
أو لمنف/ باسططططتخدامها في طريقة للمعالجة و,بعمليات لتحضططططيرها
أو لمنف/األمراض وبططاسططططططتخططدامهططا لتحضططططططير أدويططة للمعططالجططة و
أو لمنف اعتالل الشططططعيرات الدموية/ بالتحديد لمعالجة و,األمراض
, قرحات عل األطراف بسطبب مرض السكر,بسطبب مرض السطكر
 فشل القلب,بالتحديد لتعزيز التئام الجروب لقرحات القدم السطكري
 اجططططرابات األوعية الدقيقة التاجية بالقلب,بسطططبب مرض السطططكر
, اجطططططططرابات األوعية الطرفية والقلبية,بسططططططبب مرض السططططططكر
 اجطططرابات,اجطططرابات تجلطية انسططدادية ونقص اإلمداد الدموي
,CREST  عرض,Raynaud  ظاهرة,الدورة الدموية الطرفية
 واعتالل, عرج متقطف,اجطططططططرابطات الطدورة الدموية الصطططططط رد
األعصاال الطرفية والالإرادية
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use as pharmaceutically active compound
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:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1901131043 أي بي
:) التاريخ31(
1119/00/11
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
أدفيريو فارما جي ام بي اتش
:) المخترعون11(
; جوزيف مايس; د يوخيم ريسن; د فينفريد يونتجن-د فرانتس
د كونراد سيجل
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C07D471/04 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
-) فلوروبنزيل-1(-0[-1- داي أمينو-0,3{ عملية لتحضير ميثيل
} يل-2- يل] بيريميدين-3-] بيريدينb-3,3[  بيرازولو1Hميثيل كربامات وتنقيته لالستخدام كمركب نشط دوا يا

(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention relates to a process for methyl {4,6- ( لتحضطططططيرprocess) يتعلق االختراع الحالي بعملية
preparing
methyl
{4,6-diamino-2-[1-(2diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3 مطططنb]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate
yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate of the formula
:(I) الصي ة
(I)
H3 C

H2 N

O

N

O

CH3

NH2

N

N
N

H3 C
H2 N

N

O
N

O

N

CH3

F

NH2

N

N

(I),
( لالسططططططتخدامI) وبعملية لتنقية المنتج الخام من المركب من الصططططططي ة
,(pharmaceutically active compound) كمركب نشط دوا يا
(I),
methyl {4,6-diamino-2-[1-(2-  يطططعطططزل, لطططلطططتطططنطططقطططيطططة,حطططيطططث
fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3and to a process for purifying the crude product of
yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate
the compound of the formula (I) for use as ,(II)  يعني مركططب من الصططططططي ططة,)0:0( sulphinyldimethane
pharmaceutically active compound, where, for  من,كمركب وسطططططططي أو ينتج كمركب وسطططططططي في عملية التنقية ه ه
purification,
methyl
{4,6-diamino-2-[1-(2المناسب وجوده في خليط
fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate
sulphinyldimethane (1:1), i.e. a compound of the
formula (II), is isolated as intermediate or is
generated as intermediate in this purification
process, if appropriate present in a mixture.
N

N

N

F
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:) التاريخ31(
1119/00/11
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
أدفيريو فارما جي ام بي اتش
:) المخترعون11(
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 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C07D471/04 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
-H0-) فلوروبنزيل-1(-0[-1- داي أمينو-0,3{-طريقة لتحضير ميثيل
 يل} ميثيل كربامات-2- يل] بيريميدين-3-] بيريدين-B3,3[ بيرازولو

) الملخص21(

(57) Abstract
The present invention relates to a process for
preparing
methyl
{4,6-diamino-2-[1-(2fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate of the formula
(I)

methyl {4,6- ( لتحضيرprocess) يتعلق االختراع الحالي بعملية
diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3:(I)  من الصيغةyl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate
H3 C
H2 N

O
N

O

CH3

NH2

N

N
N

H3 C
H2 N

N

O
N

O

F

NH2

N

(I),
( لالستخدام كمركبI) وبعملية لتنقية المنتج الخام من المركب من الصيغة

N
N

N

N

CH3

N

F

، للتنقية، حيث،(pharmaceutically active compound) نشط دوائيا

(I),
and to a process for purifying the crude product
of the compound of the formula (I) for use as
pharmaceutically active compound, where, for
purification, methyl {4,6-diamino-2-[1-(2fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3yl]pyrimidin-5-yl}methylcarbamate
sulphinyldimethane (1:1), i.e. a compound of the
formula (II), is isolated as intermediate or is
generated as intermediate in this purification
process, if appropriate present in a mixture.
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methyl {4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H- يعزل
pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5 يعني مركب من،)1:1( yl}methylcarbamate sulphinyldimethane

، كمركب وسطي أو ينتج كمركب وسطي في عملية التنقية هذه،(II) الصيغة
..من المناسب وجوده في خليط
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WELDABLE SPUN-BONDED FABRIC,
نسيج م زول قابل للحام وطريقة تحضير نسيج م زول قابل
METHOD FOR THE PREPARATION OF A
للحام والمحمول وت ليفه
WELDABLE SPUN-BONDED FABRIC AND
PACKAGING
(57) Abstract
) الملخص21(
A weldable spun-bonded nonwoven, in  تحديدا نسيج غالف م زول باللف,نسيج م زول باللف قابل للحام
particular a weldable packaging spun-bonded  كمكون ل الف أو أكياس ت ليف حيث النسططيج الم زول,قابل للحام
nonwoven, as a component of packaging or باللف يحتوي عل خيوط مسطططططتمرة من مادة بالسطططططتيكية حرارية
packaging bags, the spun-bonded nonwoven  بالوزن من مادة حشططططططو%3 الخيوط المسططططططتمرة لهطا عل األقل
comprising endless filaments of thermoplastic
واحدة عل األقل لتحسين قابلية لحام النسيج الم زول باللف
material. The endless filaments have at least
3% by weight of at least one filler to emprove
the weldability of the spun -bonded nonwoven.
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(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K31/4196; A61K31/4439;
A61P9/00; C07D401/04; C07D401/14;
C07D413/04
(54) Invention Title:
TRIAZOLE AGONISTS OF THE APJ
RECEPTOR
(57) Abstract
Compounds of Formula I and Formula II,
pharmaceutically
acceptable
salt
thereof,
stereoisomers of any of the foregoing, or mixtures
thereof are agonists of the APJ Receptor and have
use in treating cardiovascular and other
conditions. Compounds of Formula I and Formula
II have the following structures:

:) المخترعون11(
; جوليو سطي ميدينا ; ستيفن أتش السون ; نينغ تشين ; ريتشارد في كونرز
نوبوكو نيشطيمورا ; جيفري دي نان ; زياوكي تشين ; ينهونج تشن ; االن سي
تشطينج ; ميكيل في ديبينيديتو ; بول جون درانسطفيلد ; شياو دو ; روبرت ال
; فاريل ; زايس فو ; سيمون جيه هادلي ; جولي ان هيث ; دانيل بي هورن
جوناثان هوز ; تيد سططططي جود ; ماثيو ار كالير ; عارف يوسططططف كاكو ; ديفيد
جون كوبيكي ; زهيهوا مطا ; لورنس أر مكجيي ; جيفري تي ميهطاليك ; فاتي
- باتاروبونغ ; جياثري سطططططواميناث ; اكسطططططياودونغ وانغ ; كيفن يانغ ; ون
جين الي ; فرانك كايزر- تشن يه ; سو

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4196; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/4439; A61P9/00; C07D401/04;
C07D401/14; C07D413/04
:) عنوان االختراع23(
APJ ترايازول عوامل مساعدة لمستقبل
) الملخص21(
 ملح مقبول,II  والصططي ةI يتعلق االختراع الحالي بالمركبات بالصططي ة
 أو خال ط منها تكون, متجاسطططططمات من أي مما سطططططبق,صطططططيدالنيا منها
 ولها اسطططتخدام في معالجةAPJ عبارة عن عوامل مسطططاعدة لمسطططتقبل
I حاالت قلبية وعا ية وحاالت مرجية أخرد يكون للمركبات بالصي ة
: التركيبات البنا ية التاليةII والصي ة

I
II
حيث تم تقديم تعريفات المت يرات في ه ه الوثيقة
I
II
where the definitions of the variables are provided
herein.

57

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3654
3023 : ) رقم البراءة00(
(21) Appl. No. 2016/0085
1122/1100 : ) رقم الطلب10(
(22) Filed: 28/04/2016
1100/13/12 : ) تاريخ الطلب11(
(23) Priority Data:
:) بيانات األسبقية31(
(31) No. :
:) الرقم30(
62/154,313
023,303/01
(32) Date:
:) التاريخ31(
29/04/2015
1102/13/19
(33) Country:
:) الدولة33(
UNITED STATES
الواليات المتحدة االمريكية
(71) Applicant:
:) المالكون10(
Janssen Pharmaceutica N.V.
جانسن فارمسيتكا ان في
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
Michael K. Ameriks ; CYNTHIA G.B.
مايكل كيه اميركس ; سينثيا جي بي بيري ; فابريس لويس
BERRY ; FABRICE LOIC JOURDAN ;
جوردان ; تيري باتريك ليبولد ; ديفيد وي لين ; مي يل انجيل بينا
TERRY PATRICK LEBOLD ; DAVID WEI
بينون ; سوشيترا رافوال ; دون بي وو ; وي زهانغ ; برادلي
LIN ; MIGUEL ANGEL PENA PIÑÓN ;
ام سافال ; ديفن ام سوانسون ; غانغ تشين
SUCHITRA RAVULA ; DONGPEI WU ;
Wei Zhang ; Bradley M. Savall ; DEVIN M.
SWANSON ; Gang Chen
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
PROPERTY
A61K31/437; A61P25/00; : ) التصنيف الدولي20(
(51) INT. CL. :
A61K31/437;
A61P25/00; A61P29/00; C07D471/04;
A61P29/00; C07D471/04; C07D471/14
C07D471/14
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
AZABENZIMIDAZOLES AND THEIR USE
مركبات ازا بنزيميدازول واستخدامها كمعدالت للمستقبالت
(AMPA) ات النمط اإلمبا ي
AS AMPA RECEPTOR MODULATORS
(57) Abstract
) الملخص21(
Provided herein are compounds of Formula ) وأمالحهططا المقبولططةI( يتوفر بهط ا االختراع مركبططات بططالصططططططي ططة
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Also provided herein are pharmaceutical
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ط
تتض
ططططيدالنية
ط
ص
مركبات
ا
طططط
ط
أيض
االختراع
يتوفر به ا
compositions comprising compounds of
)I( ) وطرق استخدام مركبات بالصي ةI( بالصي ة
Formula (I) and methods of using compounds
of Formula (I).
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:) المالكون10(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون11(
; ماري بيكي ; جيورجين سيج ; كريستوف روير ; اندرو مارك براينإ
هنريتش مارتين بوتجين
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حقنة
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 باألخص بمحقنة صغيرة الحجم مثل محقنة،يتعلق االختراع الحالى بمحقنة
مناسبة للحقن العينى
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بريطانيا
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جالكسوسميثكالين انتيليكتشوال بروبيرتي ديفيلوبمينإ ليمتد
:) المخترعون11(
ان ماري جين بولوت ; اليكسيس دينيس ; ان لويز ووكر ; جون ليدل
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/423; A61K31/4439; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/501; A61K31/506; A61P1/00; A61P25/00;
A61P31/00; C07D413/12
:) عنوان االختراع23(
يل) حمض-3-] إيزوكسازولd[ كلوروبنزو-2-ألكوكسي-0(-3
البروبانويك مفيد كمثبطات كينوكرينين أحادي األكسجين

) الملخص21(
)I( يتعلق االختراع الحالي بمركب له الصي ة

(57) Abstract
Compound of formula (I)
(I)
(I)
wherein:
R1 is heteroaryl either unsubstituted or substituted by
methyl, ethyl, halo or =O; and R2 is H, methyl or ethyl;
and salts thereof are KMO inhibitors and may be useful
in the treatment of various disorders, for example acute
pancreatitis, chronic kidney disease, acute kidney
disewase, acute kidney injury, other conditions
associated with systemic inflammatory response
syndrome (SIRS), Huntington’s disease, Alzheimer’s
disease, spinocerebellar ataxias, Parkinson’s disease,
AIDS-dementia complex, HIV infection, amylotrophic
lateral sclerosis (ALS), depression, schizophrenia,
sepsis, cardiovascular shock, severe trauma, acute lung
injury, acute respiratory distress syndrome, acute
cholecystitis, severe burns, pneumonia, extensive
surgical procedures, ischemic bowel, severe acute
hepatic disease, severe acute hepatic encephalopathy or
acute renal failure.
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:فيه
 هالو أو, إيثيل, عبارة عن أريل مخلط إما غير مسطططتبدل أو مسطططتبدل بميثيلR1
KMO  ميثيطل أو إيثيطل; واألمالب منه تعتبر مثبطات,  عبطارة عنR2 ; وO=
 عل سطططططططبيططل المثططال إلتهططاال,وقططد تكون مفيططدة في عالج اجططططططططرابططات عططديططدة
, جطططططرر الكل الحاد, مرض الكل الحاد, مرض الكل المزمن,البنكرياس الحاد
 مرض,)SIRS( حاالت أخرد مصطططططططاحبة لداء اإلسطططططططتجابة اإللتهابية النظامية
 معقد, مرض باركينسون, ترنحات مخيخية شوكية, مرض الزهايمر,هنتينجتن
,)ALS(  التصططططلب الجانبي مف الضططططمور العضططططلي,HIV  عدوي,العته-اإليدز
, اإلصطابة الشديدة, الصطدمة القلبية الوعا ية, التسطمم, الفصطام العقلي,االكتئاال
 الحروق, إلتهاال المرارة الحاد, داء جطططططططيق التنفس الحاد,جطططططططرر الر ة الحاد
 مرض القصطططططور الدموي, العمليات الجراحية الكبيرة, إلتهاال ر وي,الشطططططديدة
 اعتالل مخي كبدي حاد شطططططططديد أو الفشطططططططل, مرض كبدي حاد شطططططططديد,المعوي
الكلوي الحاد

7878/80/72

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3657
(21) Appl. No. 2010/0371
(22) Filed: 26/10/2010
(23) Priority Data:
(31) No. :
09174626.3
(32) Date:
30/10/2009
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
AGC Glass Europe
(72) Inventors:
PIETERS Ronny ; PIERRE David
(74) Agent : SMAS Intellectual Property
(51) INT. CL. :
C03C17/00; C03C17/42;
C03C8/14
(54) Invention Title:
Coated glass sheet
(57) Abstract
Glass sheets according to the invention, in
particular lacquered glass sheets, are covered
with a coating of enamel. This coating
comprises between 11 and 40 % of organic
material. Such glass sheets may be heat treated
and, before heat treatment, may be handled
and transported without damaging the
coating, may be cut and ground without
causing the coating to peel off or to be damaged
at the borders of the cutting line, and offer a
good resistance under running water, avoiding
the peeling off or destruction of the coating
during edges grinding or storage or
transportation.
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:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
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:) التاريخ31(
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:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
ايه جي سي جالس يوروال
:) المخترعون11(
روني بيتريس ; ديفيد بيري
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C03C17/00; C03C17/42; : ) التصنيف الدولي20(
C03C8/14
:) عنوان االختراع23(
لـوب زجاجـي مطلـي
) الملخص21(
 وبشططططططكط حل خطاة بألواب,يتعلق االختراع الحطالي بطألواب زجطاجيطة
زجاجية مطلية بطبقة طالء من المينا وتشطططططتمل طبقة الطالء ه ه
 وقد تُعالج مثل ه ه%31 و00 عل مادة عضطططططوية بنسطططططبة بين
 قططد يتم, قبططل المعططالجططة الحراريططة,األلواب الزجططاجيططة حراريططا و
 وقد يتم,تداولها ونقلها من دون التسططططططبب في إتالف طبقة الطالء
قطعها وتجليخها من دون التسبب في تقشُّـططططططر طبقة الطالء أو في
إتالفهطا عنطد حطدود خط القطف; وقطد تُبطدي مقاومة جيدة تحإ تأثير
 مف تفادي تقشُّـطططر وإتالف طبقة الطالء أثناء تجليخ,الماء الجاري
الحواف أو التخزين أو النقل
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The present invention relates to fusion proteins
comprising an insulin receptor agonist fused to
a human IgG Fc region through the use of a
peptide linker, and the use of such fusion
proteins in the treatment of diabetes. The fusion
protein of the present invention has an extended
time action profile and is useful for providing
basal glucose control for an extended period of
time.
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الواليات المتحدة االمريكية
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 بشطططرية من خاللIgG Fc مسطططتقبل إنسطططولين مدمج مف منطقة
 واستخدام بروتينات االندماج الم كورة في,اسطتخدام رابط ببتيد
معطالجططة مرض السططططططكري يكون لبروتينططات االنططدمطاج لالختراع
الحالي خاصططططية ممتدة المفعول وتكون نافعة في توفير تحكم في
.مستود الجلوكوز القاعدة لفترة زمنية ممتدة
A61K38/28; C07K14/62;

.
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(54) Invention Title:
ORAL DOSAGE FORMS OF BENDAMUSTINE AND
THERAPEUTIC USE THEREOF
(57) Abstract
In the present invention there is provided a pharmaceutical
composition for oral administration which comprises bendamustine
or a pharmaceutically acceptable, ester, salt or solvate thereof as an
active ingredient, and a pharmaceutically acceptable excipient and
which shows a dissolution of the bendamustine of at least 60% in 20
minutes, 70% in 40 minutes and 80% in 60 minutes, as measured
with a paddle apparatus at 50 rpm according to the European
Pharmacopoeia in 500 ml of a dissolution medium at a pH of 1.5,
and wherein the pharmaceutically acceptable excipient is either a
pharmaceutically acceptable non-ionic surfactant, selected from the
group consisting of a polyethoxylated castor oil or derivative thereof
and a block copolymer of ethylene oxide and propylene oxide or a
pharmaceutically acceptable saccharide selected from the group
consisting of one or more of a monosaccharide, a disaccharide, an
oligosaccharide, a cyclic oligosaccharide, a polysaccharide and a
saccharide alcohol, wherein the ratio by weight of the active
ingredient to the saccharide excipient(s) is in the range of 1:1-5. The
invention further relates to the above pharmaceutical composition
for use for the oral treatment of a medical condition which is selected
from chronic lymphocytic leukemia, acute lymphocytic leukaemia,
chronic myelocytic leukaemia, acute myelocytic leukaemia,
Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma, multiple myeloma,
breast cancer, ovarian cancer, small cell lung cancer and non-small
cell lung cancer. The invention moreover relates to the above
pharmaceutical composition for the above use wherein the dosage
regimen comprises at least the administration of a dose of 100 to 600
mg/m2/per person of bendamustine on day 1 and day 2, optionally a
dose of 50 to 150 mg/m2 i.v. or orally of a corticosteroid on days 1
to 5, and optionally a suitable dose of a further active agent selected
from the group consisting of an antibody specific for CD20, an
anthracyclin derivative, a vinca alkaloid or a platin derivative;
and the repetition of said dosage regimen 4 to 15 times after
intervals of two to four weeks.
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1100/13/03
1101/10/11
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
استيالس دوتشالند جي أم بي أتش
:) المخترعون11(
 توفيق, أولريتش ; أواتاز,باتزاك
بي اجنتس. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
A61K31/4184; A61K47/10; A61K9/14; : ) التصنيف الدولي20(
A61K9/16; A61K9/20; A61K9/28; A61K9/48
:) عنوان االختراع23(
أشكال جرعات بينداموستين عن طريق الفم وإستخداماته العالجية
) الملخص21(
يتعلق االختراع بتوفير تركيبة صطططيدالنية لرعطاء عن طريق الفم والتي تشطططتمل عل
بنداموسططططتين أو إسططططتر أو ملح مقبول صططططيدالنيا أو وابة منها في شططططكل مكون فعال
 عل األقل في%01 وسططواغ مقبول صططيدالنيا وال ي يعرض تحلل لبنداموسططتين من
 دقيقة كما تم قياس لك باسططططتخدام01  في%21 دقيقة و31  في%11 , دقيقة11
European  لفطططة في الطططدقيقطططة طبقطططا لـططططططططططططط21 جهطططاز بمحراك للسطططططططوا طططل عنطططد
 مل من وسططط ال وبان عند رقم هيدروجيني يصططل إل211 فيPharmacopoeia
 وحيث أن السطططواغ المقبول صطططيدالنيا يكون إما مادة خافضطططة للتوتر السططططحي,042
غير أيونيططة تم اختيططارهططا من مجموعططة تتكون من زيططإ خروع تمططإ معططالجتططه ببولي
إيثوكسططططططي أو مشططططططتق منه وبوليمر إغالق مشططططططترك من أكسططططططيد اإليثيلين وأكسططططططيد
البروبيلين أو سطططكاريد مقبول صطططيدالنيا منه تم اختياره من مجموعة تتكون من واحد
أو أكثر من السطططططططكطاريد األحادي أو السطططططططكاريد الثنا ي أوليجيو سطططططططكاريد أو أوليجيو
سططكاريد حلقي أو بولي سططكاريد وسططكاريد من الكحول حيث تكون النسططبة بالوزن من
 يتعلق االختراع2-0 :0 المكون الفعال إل سواغ (سواغات) السكاريد في مدد من
أيضططططا بالصططططي ة الصططططيدالنية السططططابقة التي يتم اسططططتخدامها لرعطاء عن طريق الفم
 سططططططرطان الدم,لمعالجة حالة طبية يتم اختيارها من سططططططرطان الدم اللمفاوي المزمن
, الورم السططططططرطاني النخاعي المزمن وسططططططرطان الدم النخاعي الحاد,اللمفاوي الحاد
 سرطان, الورم النخاعي المتعدد, والورم اللمفاوي خالف هودجكن,ومرض هودجكن
 وسططرطان المبيض وسططرطان الر ة ات الخاليا الص ط يرة وسططرطان الر ة ات,الثدي
الخاليا غير الصططط يرة يتعلق االختراع أيضطططا بالتركيبة السطططابقة المسطططتخدمة في نظام
الشخص/1م/ مجم011  إل011 الجرعة المشتملة عل األقل عل إعطاء جرعة من
 إل21  وبشطططكل اختياري جرعة من1  واليوم رقم0 من بنداميوسطططتين في اليوم رقم
 عن طريق الوريطد أو عن طريق الفم من كورتيكوسطططططططتيرويد في األيام1م/ مجم021
 وبشكل اختياري تكون جرعة مناسبة من المكون الفعال تم اختيارها من2  إل0 من
 ومشتق أنثراسيكلين وفينيكاCD20 مجموعة تتكون من الجسم المضاد الخاة بـطططططط
02  إل3 قلوي أو مشططططططتق بالتين وتكرار نظام المعالجة لنظام الجرعة الم كور من
مرة بعد فواصل زمنية تصل من اثنين إل أربعة أسابيف
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PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING SAME
(57) Abstract
Compounds of formula (I)

(I)

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3001 : ) رقم البراءة00(
1112/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/01/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0011113
:) التاريخ31(
1100/10/03
:) الدولة33(
فرنسا
:) المالكون10(
مختبرات سرفييه
:) المخترعون11(
موريل-بيير ; سانسيلفستري-جلوانيك فيليب ; سيشافنير أرنو
أوديل-باتريوا ; روبين أالن ; مينيسيه فيليب ; فاليه ماري
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
: ) التصنيف الدولي20(
A61P9/00; A61K31/675; C07F9/6584
:) عنوان االختراع23(
 وطريقة لتحضيرها,مشتقات فوسفينان وتز افوسفينان جديدة
وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها

) الملخص21(
: )I( مركبات الصي ة

(I)

wherein: Ak1 represents an alkyl chain, X
represents -(CH2)m-, -CH(R)-, -N(R)-, -CH2N(R)-, –N(R)-CH2- or -CH2-N(R)-CH2-, m and
R are as defined in the description, R1 and R2
each represent H when X represents -(CH2)m-, CH(R)-, -N(R)-, -CH2-N(R)- or N(R)-CH2-, or
together form a bond when X represents -CH2N(R)-CH2-, R3 represents NH2, Cy-NH2, CyAk3-NH2 or piperidin-4-yl, Cy and Ak3 are as
defined in the description, R4 and R5, which may
be identical or different, each represent H or F,
their optical isomers, and addition salts thereof
with a pharmaceutically acceptable acid.
Medicaments.
59

- ,CH2) m- ( -  تمثلX ,  هو سلسلة الكيلAk1 : و فيه
-N (R) - ,-CH2-N (R) - ,-N (R) - ,CH (R)  كما ه معرفةR  وm ,CH2-N (R) -CH2 - -  أو-CH2
 كل منها يمثل رة هيدروجين عندماR2  وR1 , ف الوصف
-CH2- ,-N (R) - ,-CH (R) - ,CH2) m- ( -  تمثلX
 أو تكون مف بعضها رابطة, -N (R) -CH2-  أو- )N (R
,NH2  تمثلR3 ,CH2-N (R) -CH2- -  تكونX عندما
Cy ,  ـــ يل3  أو بيبريدين ـــCy-AK3-NH2 ,NH2-Cy
 تكونR5 وR4 , , تكون كما ه معرفة ف الوصفAK3 و
 ايزومراته, F  أوH  كل منها يمثل, متطابقة أو مختلفة
البصرية و أمالحه االجافية مف حمض مقبول صيدليا دواء
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:) الرقم30(
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(54) Invention Title:
HYBRID COOLING TOWER
(57) Abstract
The invention is a hybrid cooling tower (1) for a hybrid
cooling system; the hybrid cooling tower comprising
-a tower shell (4) being supported by tower shell legs (16)
above a ground level, providing an air intake between the
ground level and a lower edge of the tower shell (4);
-a wet cooled segment (3) arranged inside of the tower
shell (4) and having wet cooling cells (8) arranged at a
distance from the tower shell (4) and receiving cooling air
through the air intake and via first louvers;
-wet fans (9) arranged on top of the wet cells (8) for
inducing upwards humid air exhaust flow;-a dry cooled
segment (2) being arranged outside of the tower shell (4)
above said air intake for wet cells (8), the dry cooled
segment (2) having air coolers being arranged as vertical
cooling deltas (5) around the tower shell (4) equipped with
second louvers for controlling cooling air inlet, the dry
cooled segment (2) being supported by cooling delta legs
(15), the tower shell (4) having inlet openings (20)
arranged along the dry cooled segment (2) for the air
warmed up by the dry cooled segment (2); and -dry fans
(7) arranged in at least some of the inlet openings (20) of
the tower shell (4), for inducing mechanical draft for the
dry cooled segment (2) and for driving air warmed up by
the dry cooled segment (2) into mixture with the humid
air exhaust flow; wherein the tower shell (4) has a height
of at least 2 times that of the cooling deltas (5) for inducing
a natural draft; and wherein the hybrid cooling tower (1)
further comprises an inside cover (12) defining an air duct
space (11) between the air intake and the wet cells (8), the
inside cover (12) separating ambient air streaming
towards the wet cells (8) and the warmed up air entering
the tower shell (4) via said inlet openings (20).
(Fig. 2)
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:) المالكون10(
اينكسيو هانجاري زي ار تي
:) المخترعون11(
 زولتان, اتيال ; دوموتور,جريجاز
 شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات: ) الوكيل13(
االختراع
F28C1/14 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
برج تبريد هجين
) الملخص21(
) لنظططام تبريططد مختلط; يشطططططططتمططل برج0( يتعلق االختراع ببرج تبريططد مختلط
)00( ) يرتكز عل سطططيقان غالف برج3(  غالف برج- التبريد المختلط عل
 مما يوفر مأخ هواء بين مسططططتود األرجططططية وحافة,فوق مسططططتود أرجططططية
) مرتبة بداخل غالف البرج3(  قطعة مبردة رطبة- ;)3( سفلية ل الف البرج
) مرتبة بمسطططططططافة عن غالف البرج2( ) وتحتوي عل خاليطا تبريطد رطبة3(
 ) وتسطططططططتقبل هواء تبريد من خالل مأخ الهواء وعن طريق فتحات تهوية3(
) لحث2( ) مرتبطة عل أعل الخاليطا الرطبة9(  مراوب رطبطة- ;)09( أول
) يتم رتيبها1(  قطعطة مبردة جطافطة- ; تطدفق اسطططططططتنفطا هواء رططب إل أعل
,)2( ) فوق مططأخ ط الهواء الم ط كور للخاليططا الرطبططة3( خططارج غالف البرج
) عل مبردات هواء يتم ترتيبها في شطططططططكل1( تحتوي القطعة المبردة الجافة
) المجهز بفتحات تهوية ثانية3( ) حول غالف البرج2( دلتات تبريد رأسططططية
) عل1(  ترتكز القطعة المبردة الجافة,) للتحكم في مطدخل هواء التبريد02(
) عل فتحططات مططداخططل3(  يحتوي غالف البرج,)02( سطططططططيقططان دلتططا التبريططد
) للهواء المسططخن بواسطططة1( ) مرتبة عل طول القطعة المبردة الجافة11(
) مرتبططة في بعض فتحططات1(  مراوب جططافططة- ); و1( القطعطة المبردة الجططافططة
 لحث السطططحب الميكانيكي للقطعة,)3( ) ل الف البرج11( المداخل عل األقل
) ولدفف الهواء المسطططططخن بواسططططططة القطعة المبردة الجافة1( المبردة الجافة
) في الخليط مف تطدفق اسطططططططتنفطا الهواء الرطب; حيث يكون ل الف البرج1(
) لحططث2( ) ارتفططاعططا قططدره مرتين عل األقططل من ارتفططاع دلتططات التبريططد3(
) أيضطططا عل غطاء0( السطططحب الطبيعي; وحيث يشطططتمل برج التبريد المختلط
) بين مططأخط الهواء والخاليططا الرطبططة00( ) يحططدد حيز قنططاة هواء01( داخلي
) تيارات الهواء الجوي المحيط نحو الخاليا01(  يفصططل ال طاء الداخلي,)2(
) من خالل فتحات3( ) والهواء المسططططخن الداخل إل غالف البرج2( الرطبة
)1 ) (شكل11( المداخل الم كورة
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2662 : ) رقم البراءل77(
8808/2876 : ) رقم الطلب27(
2876/82/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية28(
:) الرقم27(
207،021/67
202222/67
102010/67
:) التاريخ22(
2878/86/81
2878/86/81
2877/82/71
:) الدولة22(
الواليات المتحدل االمري ية
الواليات المتحدل االمري ية
الواليات المتحدل االمري ية
:) المال ون17(
.مجين انك
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:) المخترعون12(
 ميدينا ل جوي م لنتو ل. م جيي ل جوليو سااي.ا سااو يلي يان ل لورنس ر
 رو يتو ل. الساااون ل يليب ام.  لو اس ل زهيهوا ما ل ساااتيسن ت.براين اس
 وبي ي ل دا ينغ سان ل ا سياودونغ وانغ ل ينغساي وانغ ل دستن.دايسد جاي
 ميهااالياااك ل مينغ يو ل جياااانغ زهو ل يوساااااااوب روو ل.م من ل جيسري تي
 بااارتبيرجير ل انااا. لوو ل ماااي ا جونساااااااون ل مي اااااااي ا دي.جونااانين دي
 بيك ل زاياو ي ت ين ل جيسري ديغنان ل.بوينروسترو غونزاليز ل هيالري بي
 ونرز ل جيسااااون دو ويت ل جون ا سااااتيروسااااز ل برايان ام.ريت ااااارد ي
و س ل جيا اينغ و ل زايس و ل يلي س غونزاليس لوبيز دي توريسو ل
هيا ل. غاااساااااااتين ل جولي ي.  غريبا ل دارين جيا. ماااي ا دبليو.جيا ار
زانيون جياو ل رانك ايزر ل بنجامين ي اااير ل ساااوجن الي ل يهونغ
اي ل زيهونغ لي ل جوين لوي ل زن هوانغ

(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. :
A61K31/4412; A61P35/00; C07D211/40; C07D279/02;
C07D401/04; C07D401/06; C07D401/12; C07D407/04
; C07D407/06; C07D409/04; C07D413/06; C07D417/0
6
(54) Invention Title:
PIPERIDINONE DERIVATIVES AS MDM2
INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF CANCER
(57) Abstract
The present invention provides MDM2 inhibitor compounds
of Formula I,

 سابا و ر اهم للمل ية الس رية: ) الو ي11(

wherein the variables are defined above, which compounds
are useful as therapeutic agents, particularly for the treatment
of cancers. The present invention also relates to
pharmaceutical compositions that contain an MDM2
inhibitor.

61

: ) التصنيف الدولي07(
A61K31/4412; A61P35/00; C07D211/40; C07D2
79/02; C07D401/04; C07D401/06; C07D401/12;
C07D407/04; C07D407/06; C07D409/04; C07D4
13/06; C07D417/06
:) عنوان االختراع01(
لعالج السرطانMDM2 م تقات بيبيريدينون منبطات
) الملخص21(
،I  وف ًقا للصيغةMDM2 يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات تثبيط

 وحيث المركبات المذكورة مفيدة،حيث تم تحديد المتغيرات أعاله
 يتعلق. وبصفة خاصة لمعالجة أمراض السرطان،كعوامل عالجية
MDM2 االختراع الحالي أيضا ً بتركيبات صيدالنية تحتوي على مثبط
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(54) Invention Title:
ANTI-LAG3 ANTIBODIES AND ANTIGENBINDING FRAGMENTS
(57) Abstract
The present invention includes antibodies and
antigen-binding
fragments
thereof
that
specifically bind to human or cynomolgous
monkey LAG3 as well as immunoglobulin chains
thereof and polynucleotides encoding the same
along with injection devices comprising such
antibodies or fragments. Vaccines including
such antibodies and fragments as well as
compositions comprising the antibodies and
fragments (e.g., including anti-PD1 antibodies)
are included in the invention. Methods for
treating or preventing cancer or infection using
such compositions are also provided.
In
addition, methods for recombinant expression of
the antibodies and fragments are part of the
present invention.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3003 : ) رقم البراءة00(
1091/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/00 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
139,120/01
010,309/01
:) التاريخ31(
1103/12/09
1102/10/12
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ميرك شارال اند دوهم كورال
:) المخترعون11(
ديلمان ; رينيه دي وال-ليندا ليانغ ; لورانس فايادات
ماليفيإ ; غوباالن راغوناثان
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
: ) التصنيف الدولي20(
A61K39/00; A61K39/395; A61P37/02; C07
K16/28
:) عنوان االختراع23(
وأجزاء ربط األنتيجينLAG3 األجسام المضادة لمضاد
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بأجسططام مضططادة و شططظايا ربط مولد
 بشططططططري أو لقرد منLAG3 جططططططد منها ترتبط نوعيا ال
فصطططططيلة السطططططعادين طويلة ال يل باإلجطططططافة إل سطططططالسطططططل
جلوبولين مناعي منها وبولي نيكلوتيدات ترمزها باإلجططافة
إل أجهزة حقن تتضطمن ه ه األجسطام المضادة أو الشظايا
تم تضمين لقاحات تتضمن ه ه األجسام المضادة و الشظايا
باإلجطافة إل تركيبات تتضطمن األجسام المضادة و الشظايا
) في االختراع تم أيضطططططاPD1  تتضطططططمن مضطططططادات,(مثال
توفير طرق عالج أو الوقططايططة من السططططططرطططان أو العططدود
 تم في االختراع,باسطططتخدام ه ه التركيبات عالوة عل لك
الحطالي تضططططططمين طرق للتعبير بناتج عودة االرتباط الجيني
عن األجسام المضادة و الشظايا
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Linda Liang ; Laurence Fayadat-Dilman ;
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Drake LaFace ; Wolfgang Seghezzi
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(51) INT. CL. :
A61K39/00; A61K39/395;
A61P37/02; C07K16/28
(54) Invention Title:
ANTI-TIGIT ANTIBODIES
(57) Abstract
The present invention relates to anti-TIGIT
antibodies, as well as use of these antibodies in
the treatment of diseases such as cancer and
infectious disease.
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3003 : ) رقم البراءة00(
1092/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/01 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
132,901/01
010,133/01
:) التاريخ31(
1103/12/09
1102/13/11
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ميرك شارال اند دوهم كورال
:) المخترعون11(
ديلمان ; غوباالن-ليندا ليانغ ; لورانس فايادات
; راغوناثان ; سيبيل أم جي ويليامز ; دريك الفيس
وولف انغ سي يزي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K39/00; : ) التصنيف الدولي20(
A61K39/395; A61P37/02; C07K16/28
:) عنوان االختراع23(
TIGIT أجسام مضادة لـ
) الملخص21(
,TIGIT يتعلق االختراع الحالي بأجسام مضادة ل
برجافة إل استخدام األجسام المضادة الم كورة في عالج
أمراض مثل السرطان و األمراض المعدية
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(11) Patent No. 3665
(21) Appl. No. 2016/0214
(22) Filed: 03/10/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/235,091
(32) Date:
30/09/2015
(33) Country:
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(71) Applicant:
Red Leaf Resources, Inc.
(72) Inventors:
Gary Otterstrom ; Tom Plikas ; Umesh Shah
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : C10G1/00; C10G1/02;
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(54) Invention Title:
STAGED ZONE HEATING OF
HYDROCARBON BEARING MATERIALS
(57) Abstract
Methods and systems of heating a body of
crushed hydrocarbonaceous material to produce
hydrocarbons therefrom can involve heating
multiple zones of the body of material
sequentially. An exemplary method can include
forming a body of crushed hydrocarbonaceous
material having a first zone and a second zone.
The first zone can be heated in a first heating
stage to form a dynamic high temperature
production region in the first zone. A cooling
fluid can then be injected into the first zone after
the high temperature production region forms.
The high temperature production region can
move into the second zone in a second heating
stage. Hydrocarbons can be collected from the
body of crushed hydrocarbonaceous material
during both the first and second heating stages.
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3002 : ) رقم البراءة00(
1103/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/01/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
132,190/01
:) التاريخ31(
1102/19/31
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 إنك,ريد ليف ريسورسيز
:) المخترعون11(
غاري أوتيرستروم ; توم بليكاس ; أوميش شاه
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C10G1/00; C10G1/02; : ) التصنيف الدولي20(
E21B43/00; E21B43/16; E21B43/24
:) عنوان االختراع23(
التسخين المرحلي لمنطقة المواد الحاملة الهيدروكربونية
) الملخص21(
إن طرق وأنظمطة تسططططططخين جسططططططم المطادة الهيدروكربونية
المسطططحوقة إلنتاج هيدركربونات منها قد تتضطططمن تسطططخين
مناطق متعددة بجسطططم المادة بالتتابف وقد تتضطططمن الطريقة
النمو جية تكوين جسططططم ي منطقتين للمادة الهيدركربونية
المسحوقة; حيث يمكن تسخين المنطقة األول خالل مرحلة
التسططططططخين األول لتكوين منطقططة إنتططاج دينططاميكيططة مرتفعططة
 وبعطد لطك يتم حقن سططططططا ل تبريد في المنطقة,الحرارة بهطا
األول بعططد تكوين منطقططة اإلنتططاج مرتفعططة الحرارة التي قططد
تنتقطل إل المنطقطة الثطانيطة خالل مرحلة التسططططططخين الثانية
ويطمطكطن تطجطمطيطف الطهطيطططدروكربونطططات من جسططططططم المطططادة
الهيدروكربونية المسططحوقة أثناء مرحلتي التسطططخين األول
.والثانية

7878/80/72
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(11) Patent No. 3666
(21) Appl. No. 2015/0034
(22) Filed: 18/02/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/941,788
(32) Date:
19/02/2014
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Handi-Craft Company
(72) Inventors:
Bernard J. Kemper ; Charles H. Miller ; Steve
Simmons
(74) Agent : NJQ & ASSOCIATES
(51) INT. CL. : A61J11/02
(54) Invention Title:
AN INFANT BOTTLE ASSEMBLY HAVING
A VENTED NIPPLE
(57) Abstract
A nipple for use with a bottle assembly includes
a base portion that has a bottom surface, a vent
region that is coupled to and extends upward
from the base portion of the nipple, and a nipple
portion that extends upward from the vent
region. The nipple portion includes an outlet
opening therein, and the vent region includes a
vent channel and an air valve substantially
aligned with the vent channel.
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3000 : ) رقم البراءة00(
1133/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/11/02 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
930,122/00
:) التاريخ31(
1103/11/09
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 كرافإ كومباني- هاندي
:) المخترعون11(
بيرنارد جيه كيمبر ; تشارلز اتش ميلر ; ستيف سيمونز
 مكتب نادر جميل قمصية: ) الوكيل13(
A61J11/02 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
تجميعة زجاجة رجيف مزودة بحلمة مفتوحة
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحطططالي بحلمطططة لالسططططططتخطططدام مف تجميعطططة
 منطقة فتحة,زجطاجطة تشططططططمطل جزء قطاعدة له سطططططططح قاع
 وجزء حلمة,مقترنطة وممتدة ألعل من جزء قاعدة الحلمة
يمتطد ألعل من منطقطة الفتحة يشططططططمل جزء الحلمة فتحة
 وتشطمل منطقة الفتحة قناة فتحة وصمام هواء,مخرج فيها
محا ي جوهريا لقناة الفتحة
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3001 :
( )10رقم الطلب 1102/1102 :
( )11تاريخ الطلب 1102/19/12 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
131299/01
011290/01
103102/01
( )31التاريخ:
1103/19/12
1102/10/13
1102/19/10
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
ساج ثيرابيتكس ,انك
( )11المخترعون:
ستيفن جاي كانس ; هيلين كولكوهون
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )20التصنيف الدولي A61K31/56; :
A61P25/28; C07J43/00; C07J7/00
( )23عنوان االختراع:
سترويدات وتركيبات نشطة عصبيا ,واستخداماتها
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحالي بوصف طرق لعالج االرتعاش ,عل
سططبيل المثال ,االرتعاش األسططاسططي; و االكتئاال ,عل سططبيل
المثططال ,اكتئططاال مططا بعططد الوالدة  ,تضططططططم الطريقططة إعطططاء
خاجطعة من البشطر تعاني من االرتعاش ,عل سبيل المثال,
االرتعاش األسططاسططي; و االكتئاال ,عل سططبيل المثال اكتئاال
ما بعد الوالدة ,سططططترويد أو تركيبة نشطططططة عصططططبيا تضططططم
سطططترويد نشطططط عصطططبيا (عل سطططبيل المثال ,بريجنانولون,
ألوبريجنانولون ,ألفادالون ,جاناكسولون ,أو ألفاكسولون)

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3667
(21) Appl. No. 2015/0218
(22) Filed: 08/09/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/047599
62/170596
62/213015
(32) Date:
08/09/2014
03/06/2015
01/09/2015
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
.SAGE THERAPEUTICS, INC
(72) Inventors:
Stephen Jay Kanes ; Helen Colquhoun
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
;(51) INT. CL. : A61K31/56; A61P25/28
C07J43/00; C07J7/00
(54) Invention Title:
NEUROACTIVE STEROIDS,
COMPOSITIONS, AND USES THEREOF
(57) Abstract
Described herein are methods of treating tremor,
e.g., essential tremor; depression, e.g.,
postpostum depression; and anxiety disorder,
the method comprising administering to a
human subject suffering from tremor, e.g.,
essential tremor; depression, e.g., postpostum
depression, an anxiety disorder with a
neuroactive steroid or a composition comprising
a neuroactive steroid (e.g.,pregnanolone,
allopregnanolone, alphadalone, ganaxolone, or
alphaxolone).
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Gregg F. Keaney ; John Wang ; Baudouin
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(74) Agent : Abu - Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : A61P35/00; C07D405/06
(54) Invention Title:
Pladienolide Pyridine Compounds and Methods
of Use
(57) Abstract
The present invention provides novel
pladienolide
pyridine
compounds,
pharmaceutical compositions containing such
compounds, and methods for using the
compounds as therapeutic agents. These
compounds may be useful in the treatment of
cancer, particularly cancers in which agents that
target the spliceosome and mutations therein are
known to be useful.
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3002 : ) رقم البراءة00(
1003/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
993313/00
:) التاريخ31(
1103/12/02
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 ليمتد, ايساي ار اند دي مانجمنإ كو
:) المخترعون11(
غريغ أف كيني ; جون وانغ ; بودوان جيرارد ; كينزو
; أراي ; شيانغ ليو ; غوه تشو تشنغ ; كازونوبو كيرا
بارتشاري تيفيتماهيسون ; سوديب براجاباتي ; نيكوالس
; سي جيرهارت ; يوشيهيكو كوتيك ; ساتوشي ناجاو
ريجينا ميكي كانادا سونوبي ; ماسايوكي ميانو ; نوريو
موراي
 ابو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61P35/00; : ) التصنيف الدولي20(
C07D405/06
:) عنوان االختراع23(
مركبات بالديينوليد البيريدين وطرق استعمالها
) الملخص21(
يقدم االختراع الحالي مركبات بالديينوليد البيريدين الجديدة
وتركيبططات دوا يططة تحتوي عل المركبططات الم ط كورة وطرق
اسططططتخدام المركبات كعوامل عالجية ويمكن اسططططتخدام ه ه
 وبالتحديد السططرطانات بحيث,المركبات في عالج السططرطان
العوامل التي تسططططططتهدف جسططططططيم التضططططططفير وطفراتها هي
معروفة أنها مفيدة
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(23) Priority Data:
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(54) Invention Title:
CGRP Antagonist Peptides
(57) Abstract
This disclosure relates to compounds of formula
(I) or a pharmaceutically acceptable salt thereof:
(I), in which m, p, A, Ar1, Ar2, Ar3, R1, R2, and
R3 are defined in the specification. The
compounds of formula (I) can be used as CGRP
antagonists and can be used to treat migraine.
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3009 : ) رقم البراءة00(
1111/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
011,310/01
:) التاريخ31(
1102/10/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
فيرينج بي في
:) المخترعون11(
; دياز ; ألكسندر كيه رابينوفيتش-خافيير جيه سويراس
غوان تشينغ جيانغ ; كازيميرز ويسنيوسكي
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K38/12; : ) التصنيف الدولي20(
A61P25/06; C07D513/04; C07K7/64
:) عنوان االختراع23(
ضادَّة لببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين
َ بيبتيدات م
) الملخص21(
) أو ملح منه مقبولI( يتعلق اإلفصاب بمركبات من الصي ة
R1  وAr3  وAr2  وAr1  وA  وp  وm دوا يا التي فيه
 و يتم تحططديططده في الوصططططططف يمكن أن تسططططططتخططدمR3 و
) حيث يمكن اسططططططتخدام مثبطاتI( المركبطات من الصططططططي ة
الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين لعالج الصداع النصفي
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3011 :
( )10رقم الطلب 1331/1100 :
( )11تاريخ الطلب 1100/00/01 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
301103/00
( )31التاريخ:
1101/00/01
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
نوفارتيس ايه جي ; استكس ثيرابيتكس ليميتد
( )11المخترعون:
جوانج-بي تشين ; جون فينسينإ كاليني ; براساد
كوتسوارا كابا ; فيشيل ساكسينا ; باوكينج جونج
( )13الوكيل  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية
( )20التصنيف الدولي A61K31/519; :
A61P35/00; C07D401/12
( )23عنوان االختراع:
ملح سكسينات من -1سيكلوبنتيل -2( -1-بيبرازين-0-
يل-بيريدين-1-يل أمينو) -h1-بيرولو []d-3 ,1
بيريميدين -0-ثنا ي ميثيل أميد حمض الكربوكسيل
وعمليات تصنيعه
( )21الملخص
يتعلق ه ا اإلختراع بـ ( )0عملية لتصنيف  -1بنتيل حلقي -
 -2( -1بيبرازين  -0-يل -بيريدين  -1-يل أمينو) H- 1-
بيرولو [- d] 3 ,1بيريميدين  -0-حمض كربوكسيليك ثاني
مثيل أميد وأمالب منها; ( )1ملح (أمالب) جديد من  -1بنتيل
حلقي  -2( -1-بيبرازين  -0-يل -بيريدين  -1-يل أمينو) -
H- 1بيرولو [- d] 3 ,1بيريميدين  -0-حمض كربوكسيليك
ثاني مثيل أميد; ( )3تركيبات صيدلية تحتوي عليها; و ()3
طرق عالج تستخدم منها.

Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. : 3670
(21) Appl. No. 2011/0332
(22) Filed: 12/11/2011
(23) Priority Data:
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61/412064
(32) Date:
10/11/2010
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UNITED STATES
(71) Applicant:
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(54) Invention Title:
SUCCINATE SALT OF 7-CYCLOPENTYL-2 -(5PIPERAZIN-1-YL-PYRIDIN-2-YLAMINO)-7HPYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6CARBOXYLIC ACID DIMETHYLAMIDE AND
PROCESSES OF MAKING THEREOF
(57) Abstract
SALT(S) OF 7-CYCLOPENTYL-2(5PIPERAZIN-1-YL-PYRIDIN-2-YLAMINO)-7HPYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6CARBOXYLIC AND DIMETHYLAMIDE AND
PROCESSES OF MAKING THEREOF
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3010 :
( )10رقم الطلب 1001/1100 :
( )11تاريخ الطلب 1100/11/30 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
099,931/01
191,290/01
( )31التاريخ:
1102/11/30
1100/11/13
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش
( )11المخترعون:
بيتر كوفير ; توبياس راوم ; باتريك هوفمان ; رالف
لوتيربيوس ; جوشن بيندزيلك ; كلوديا بلوميل ;
كريستوف دهلوف ; اليزابيث نارولد
( )13الوكيل  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية
( )20التصنيف الدولي C07K16/28 :
( )23عنوان االختراع:
تراكيب جسم مضاد لـ DLL3وCD3
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحطططالي بتركيططب جسططططططم مضططططططططاد ثنطططا ي
الخصطططوصطططية يشطططتمل عل نطاق ارتباط أول وال ي يرتبط
بـطططططططط  DLL3بشطططري عل سططططح خلية مسطططتهدفة ونطاق
ارتباط ثاني وال ي يرتبط بـطططططططط  CD3بشطططري عل سططططح
خلية  T.عالوة عل لك ,يوفر االختراع بولي نيوكليوتيد
يقوم بترميز تركيب الجسططططم المضططططاد ,متجه ناقل يشططططتمل
عل البولي نيوكليوتيد الم كور وخلية مضطططططيفة تتحول أو
تصططططططاال بطالعدود بواسطططططططة البولي نيوكليوتيد أو المتجه
الناقل الم كور باإلجططططططافة إل لك ,يوفر االختراع عملية
إلنتاج تركيب الجسطططم المضطططاد وفقا لالختراع ,االسطططتخدام
الطبي لتركيب الجسططم المضططاد الم كور ومجموعة تشططتمل
عل تركيب الجسم المضاد الم كور.

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3671
(21) Appl. No. 2016/0167
(22) Filed: 31/07/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/199,930
62/290,896
(32) Date:
31/07/2015
03/02/2016
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Amgen Research (Munich) GmbH
(72) Inventors:
Peter Kufer ; Tobias RAUM ; Patrick
HOFFMANN ; Ralf LUTTERBUESE ; Jochen
Pendzialek ; Claudia Bluemel ; Christoph
Dahlhoff ; Elisabeth Nahrwold
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : C07K16/28
(54) Invention Title:
ANTIBODY CONSTRUCTS FOR DLL3 AND
CD3
(57) Abstract
The present invention relates to a bispecific
antibody construct comprising a first binding
domain which binds to human DLL3 on the
surface of a target cell and a second binding
domain which binds to human CD3 on the surface
of a T cell. Moreover, the invention provides a
polynucleotide encoding the antibody construct, a
vector comprising said polynucleotide and a host
cell transformed or transfected with said
polynucleotide or vector. Furthermore, the
invention provides a process for the production of
the antibody construct of the invention, a medical
use of said antibody construct and a kit
comprising said antibody construct.
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7878/80/72
المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3011 :
( )10رقم الطلب 1320/1119 :
( )11تاريخ الطلب 1119/01/03 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
0114321/00
0024123/00
1014200/00
1024030/00
1394032/00
1004110/00
( )31التاريخ:
1112/01/02
1119/13/03
1119/13/02
1119/10/02
1119/01/10
1119/00/01
( )33الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )10المالكون:
ريجينيرون فارماسيوتيكالز ,إنك
( )11المخترعون:
مارك دبليو سليمان ; دوجلس ماكدونالد ; تامي تي هوانج ; جويل
اتش مارتن
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .بي اجنتس
( )20التصنيف الدولي A61K39/395; A61K39/40; :
;A61K47/64; A61P3/06; C07H21/04; C07K16/12
;C07K16/40; C12N5/06; C12N9/64; G01N33/554
G01N33/569
( )23عنوان االختراع:
أجسام مضادة بشرية عالية التفاعل الكيماوي بالنسبة إلنزيم
سبتيليسين كنفرتيز بروبروتين /كيكسين نوع 9 (PCSK9).
( )21الملخص
الجسطم المضطاد البشطري او الجزء المرتبط بمولد الضطد للجسم المضاد
البشطططططططري ال ي يرتبط تحديدا او يثبط انزيم 9lPTPhيتميز بالقدرة
عل تخفيض مسطططططططتود كوليسطططططططترول الليبويروتين منخفض الكثططافططة
بنسبة  ,%21-31لفترة ال تقل عن  13او01او 91يوما يوما حسب
مسطططططططتود مطا قبطل الجرعطة مف تخفيض تطأثير جطططططططئيل او ال ي كر عل
مسططتود كوليسططترول الليبوبروتين عالي الكثافة و/او تاثير جططئيل او
ال يط كر عل وظططا ف الكبططد ,عل النحو الط ي يحططدده قيططاسطططططططات انزيم
تحفيز االلينين وانزيم تحفيز اسبارتيك

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3672
(21) Appl. No. 2009/0481
(22) Filed: 14/12/2009
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/122.482
61/168.753
61/210.566
61/218.136
61/249.135
61/261.776
(32) Date:
15/12/2008
13/04/2009
18/03/2009
18/06/2009
06/10/2009
17/11/2009
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
(72) Inventors:
Mark W. SLEEMAN ; Douglas MACDONALD ; Tammy
T. HUANG ; Joel H. MARTIN
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property T.M.P
Agents
;(51) INT. CL. : A61K39/395; A61K39/40; A61K47/64
;A61P3/06; C07H21/04; C07K16/12; C07K16/40
C12N5/06; C12N9/64; G01N33/554; G01N33/569
(54) Invention Title:
High Affinity Human Antibodies to PCSK9
(57) Abstract
AN HUMAN ANTIBODY OR ANTIGEN-BINDING
FRAGMENT OF A HUMAN ANTIBODY THAT
SPECIFICALLY BINDS AND INHIBITS HUMAN
PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN
TYPE 9 (hPCSK9) CHARACTERIZED BY THE
ABILITY TO REDUCE SERUM LDL CHOLESTEROL
BY 40-80% OVER A 24,60 OR 90 DAY PERIOD
RELATIVE TO PREDOSE LEVELS, WITH LITTLE OR
NO REDUCTION SERUM HDL CHOLESTEROL
AND/OR WITH LITTLE OR NO MEASURABLE
EFFECT ON LIVER FUNCTION, AS DETERMINED BY
ALT AND AST MEASUREMENTS
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3013 : ) رقم البراءة00(
1102/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/30 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3673
(21) Appl. No. 2016/0018
(22) Filed: 31/01/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2)
Limited
(72) Inventors:
M.R.K. (Dickon) ALLEY ; Vincent S.
HERNANDEZ ; Jacob J. PLATTNER ; David
BARROS-AGUIRRE ; Ilaria GIORDANO ;
Xianfeng LI
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/69; A61P31/06;
C07F5/04
(54) Invention Title:
TRICYCLIC BENZOXABOROLE
COMPOUNDS AND USES THEREOF
(57) Abstract
Compounds of Formula II, wherein X is selected
from chloro, fluoro, bromo and iodo, R1 and R2
are each independently selected from H, -CH3, CH2CH3, –CH2CH2CH3, or -CH(CH3)2,;
compositions containing them, their use in
therapy, including their use as anti-mycobacterial
agents, for example in the treatment of a
mycobacterial infection in a mammal, and
methods for the preparation of such compounds,
are provided.
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:) المالكون10(
)1 جالكسو سميث كالين انتليكتشوال بروبرتي (أن أو
ليمتد
:) المخترعون11(
; ام ار كيه (ديكون) الي ; فنسنإ اس هرنانديز
أغويري ; االريا-جاكوال جيه بالتنر ; ديفيد باروس
جيوردانو ; شيانفنغ لي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/69; : ) التصنيف الدولي20(
A61P31/06; C07F5/04
:) عنوان االختراع23(
مكونات البنزوكسابورول ثالثي الحلقات واستخداماتها
) الملخص21(
 حيث,)II( يتم توفير مركب يضططططم بنية مبينة في الصططططي ة
 بروم أو يودو و اختيطار كل, فلور, من كلورX يتم اختيطار
-  و-CH3  وH  بصططططططورة مسططططططتقلططة منR2  وR1 من
 و,-CH(CH3)2  أو,–CH2CH2CH3  وCH2CH3
 بما في لك, و استخداماتهم في العالج,تركيبات تتضمنهم
 و لططك مثال لعالج داء المتفطرات لططدد,عوامططل متفطريططة
الثديات و طرق خاصة بعملية إعداد ه ه المركبات
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3674
(21) Appl. No. 2016/0127
(22) Filed: 22/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
1555750
(32) Date:
23/06/2015
(33) Country:
FRANCE
(71) Applicant:
Les Laboratoires Servier ; VERNALIS (R&D)
Ltd
(72) Inventors:
SZLAVIK Zoltan ; KOTSCHY Andras ;
CHANRION Maia ; GENESTE Olivier ;
SIPOS Szabolcs ; BALINT Balazs ; CSEKEI
Marton ; SZABO Zoltan ; CHEN I-Jen ;
DAVIDSON James Edward Paul ; MURRAY
James Brooke ; ONDI Levente ;
PROSZENYAK Agnes
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. : A61K31/381; A61K31/4355;
A61K31/437; A61P35/00; C07D209/12;
C07D307/80; C07D307/81;
(54) Invention Title:
NEW BICYCLIC DERIVATIVES, A PROCESS
FOR THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM
(57) Abstract
Compounds of formula (I):

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3013 : ) رقم البراءة00(
1011/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0222121
:) التاريخ31(
1102/10/13
:) الدولة33(
فرنسا
:) المالكون10(
مختبرات سرفييه ; فيرناليز (ار أند دي) أل تي دي
:) المخترعون11(
; سالفيك زولتان ; كوتشي أندراس ; تشانريون مايا
; جينيسإ أوليفر ; سيبوس زابولكس ; بالينإ باالز
جين-; تشين اي
سيكي مارتون ; سزابو زولتان
; ديفيدسون جيمس إدوارد بول ; موراي جيمس بروك
; أوندي ليفينإ ; بروزينياك أجنيس
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/381; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/4355; A61K31/437; A61P35/00;
;C07D209/12; C07D307/80; C07D307/81
:) عنوان االختراع23(
 عملية لتحضيرها,مشتقات ثنا ية الحلقة جديدة
وتركيبات صيدلية تحتوي عليها
) الملخص21(
: (I) يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصي ة

(I)

(I)

n

n

wherein R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R14, W,
A and n are as defined in the description.
Medicaments.
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,R8 ,R7 ,R6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 , R1حيث تكون
مثلما تم تحديده في الوصف األدويةn وA ,W ,R14
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3675
(21) Appl. No. 2016/0128
(22) Filed: 22/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
1555752
(32) Date:
23/06/2015
(33) Country:
FRANCE
(71) Applicant:
Les Laboratoires Servier ; Vernalis (R&D) Ltd
(72) Inventors:
SZLAVIK Zoltan ; BALINT Balazs ;
CHANRION Maia ; MURRAY James Brooke ;
DAVIDSON James Edward Paul ; KOTSCHY
Andras ; DEMARLES Didier ; GENESTE
Olivier ; SIPOS Szabolcs ; PACZAL Attila
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : A61K31/519; A61P35/00;
A61P37/00; C07D495/04
(54) Invention Title:
NEW HYDROXYESTER DERIVATIVES, A
PROCESS FOR THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM
(57) Abstract
NEW HYDROXYESTER DERIVATIVES,
Compounds of formula (I):

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3012 : ) رقم البراءة00(
1012/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0222121
:) التاريخ31(
1102/10/13
:) الدولة33(
فرنسا
:) المالكون10(
مختبرات سرفييه ; فيرناليز (ار أند دي) أل تي دي
:) المخترعون11(
; سالفيك زولتان ; بالينإ باالز ; تشانريون مايا
; موراي جيمس بروك ; ديفيدسون جيمس إدوارد بول
; كوتشي أندراس ; ديمارلي ديديير ; جينيسإ أوليفر
سيبوس زابولكس ; باكزال أتيال
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/519; : ) التصنيف الدولي20(
A61P35/00; A61P37/00; C07D495/04
:) عنوان االختراع23(
عملية لتحضيرها,مشتقات هيدروكسي إستر جديدة
وتركيبات صيدلية تحتوي عليها
) الملخص21(
: )I( يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصي ة

(I)
n

(I)
n

R1 ,R7 ,R6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 , R1حيث تكون
مثلما تم تحديده في الوصفn وA ,Rb ,Ra ,3
.األدوية
wherein R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R13, Ra,
Rb, A and n are as defined in the description.
Medicaments.
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Hashemite Kingdom of Jordan
المملكة األردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade
وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property
مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 3676
3010 : ) رقم البراءة00(
(21) Appl. No. 2010/0261
1100/1101 : ) رقم الطلب10(
(22) Filed: 25/07/2010
1101/11/12 : ) تاريخ الطلب11(
(23) Priority Data:
:) بيانات األسبقية31(
(31) No. :
:) الرقم30(
228,929/61
00/112,919
(32) Date:
:) التاريخ31(
27/07/2009
1119/11/11
(33) Country:
:) الدولة33(
UNITED STATES
الواليات المتحدة االمريكية
(71) Applicant:
:) المالكون10(
ARC Medical Devices, Inc
 انك,ايه ار سي ميدكال ديفايسس
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
SPRINGATE, Christopher Michael Kevin
 كريستوفر مايكل كيفين,سبرينجات
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
T.M.P Agents
اجنتس
A61K31/737; : ) التصنيف الدولي20(
(51) INT. CL.: A61K31/737; A61P41/00;
A61P9/10
A61P41/00; A61P9/10
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
مركبات صيدالنية تضم فوكانات معدلة وطرق تتعلق بها
COMPRISING MODIFIED FUCANS AND
METHODS RELATING THERETO
(57) Abstract
) الملخص21(
Compositions and methods relating to fucan يتعلق االختراع الحطططالي بتركيبطططات وطرق تتعلق بعوامطططل
agents useful for the treatment, prevention, الفيوكان المفيدة في عالج االلتصاقات الليفية أو األمراض
inhibition, etc., of fibrous adhesions or other
األخرد والوقاية منها وتثبيطها الخ
diseases.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3011 : ) رقم البراءة00(
1101/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/11/02 : ) تاريخ الطلب11(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. : 3677
(21) Appl. No. 2018/0067
(22) Filed: 15/07/2018

:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
Reifenhäuser GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
(72) Inventors:
Detlef Frey ; NITSCHKE, Michael ; SWIAT
EK, Martin ; Martin Neuenhofer ; GEUS,
Hans-Georg
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL. : D01D5/098; D04H3/16
(54) Invention Title:
DEVICE FOR Manufacturing Non-Woven
Material
(57) Abstract
Apparatus for making a spunbond nonwoven
from monofilaments where a spinneret spins the
filaments, a cooler cools the spun filaments, and a
stretcher stretches the filaments.
An
intermediate passage is provided between the
cooler and the stretcher, the intermediate passage
having at least two converging passage sections
provided one after the other in the travel
direction of the filaments. The upper passage
section in the travel direction of the filaments has
a shorter length than the lower passage section.
The ratio of the inlet width BE to the outlet width
BA of the upstream passage section is 1.5 to 5.5,
and the ratio of the inlet width bE to the outlet
width bA of the downstream passage section is 1
to 4.

:) المالكون10(
راينمنيهوزر جي ام بي اتش أند كو كي جي ماشينفابريك
:) المخترعون11(
;  مارتن,  مايكل ; سواتيك, ديتليف فراي ; نيتشكي
 هانز جورج, مارتن نوينهوفر ; جيوس
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
D01D5/098; : ) التصنيف الدولي20(
D04H3/16
:) عنوان االختراع23(
جهاز لتصنيف المواد غير المنسوجة
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لتصنيف رباط م زول غير
 يبرد,منسوج من فتا ل أحادية حيث ي زل الم زال الفتا ل
 وتوسف أداة التوسيف الفتا ل يتم,المبرد الفتا ل الم زولة
 يتضمن,تزويد ممر متوسط بين المبرد وأداة التوسيف
الممر المتوسط قطاعي مرور متقاربين مزودين واحد بعد
اآلخر في اتجاه التحرك للفتا ل يتضمن قطاع المرور
العلوي في اتجاه التحرك للفتا ل طول أقصر من قطاع
 إل عرضBE المرور السفلي تكون نسبة عرض المدخل
 وتكون,242  إل042  لقطاع المرور القبليBA المخرج
 لقطاعbA  إل عرض المخرجbE نسبة عرض المدخل
3  إل0 المرور البعدي

-
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3678
(21) Appl. No. 2015/0323
(22) Filed: 16/12/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
10 2014 119 216.8
(32) Date:
19/12/2014
(33) Country:
GERMANY
(71) Applicant:
Outotec (Finland) Oy
(72) Inventors:
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Daum ; Dipl.-Ing. Peter
Ernst ; Dr.-Ing. Hannes Storch ; Dipl.-Ing.
Wolfram Schalk
(74) Agent : SMAS INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : C01B17/76; C01B17/765;
C01B17/80
(54) Invention Title:
Process and plant for improved energy-efficient
production of sulfuric acid
(57) Abstract
The invention describes a process for producing
sulfuric acid by catalytic oxidation of SO2 to
SO3 and subsequent absorption of the SO3 in
sulfuric acid, wherein the SO3 is introduced into
a first absorption stage (primary absorber) and at
least partly absorbed there in concentrated
sulfuric acid, wherein the SO3 not absorbed in the
first absorption stage is supplied to a second
absorption stage (secondary absorber) for the
further absorption in concentrated sulfuric acid,
and wherein the sulfuric acid is cooled after
passing
through
the
two
absorption
stages.The cooling of the sulfuric acid
is effected in at least two heat exchangers
connected in parallel, wherein one of the at least
two heat exchangers is operated as partial
evaporator and is cooled with boiler feed
water/steam and the other one is cooled with
cooling water and operated as pure acid cooler.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3012 : ) رقم البراءة00(
1313/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/00 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
51115955415201
:) التاريخ31(
1103/01/09
:) الدولة33(
المانيا
:) المالكون10(
أوتوتيك (فنلندا) أوي
:) المخترعون11(
; هاينتس داوم ; المهندس بيتر إيرنسإ-المهندس كارل
الدكتور المهندس هانيز شتورخ ; المهندس فولفرام
شالك
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C01B17/76; : ) التصنيف الدولي20(
C01B17/765; C01B17/80
:) عنوان االختراع23(
عملية ووحدة صناعية إلنتاج حمض الكبريتيك بشكل
سن وف َّعال من حيث الطاقة
َّ مح
) الملخص21(
يصططططططف االختراع الحططالي عمليططة إلنتططاج حمض كبريتيططك
 وامتصططاةSO3  إلSO2 بواسطططة أكسططدة حفزية لـططططططط
 حيث يدخل الـططططططط,  في حمض الكبريتيكSO3 الحق للـططططططط
)في مرحلة امتصططاة أول (جهاز امتصططاة أوليSO3
ويتم امتصططططططاصططططططه جز يا عل األقل في حمض الكبريتيك
 غير الممتص فيSO3  حيث يتم تزويد الـطططططططططططط, المركز
مرحلة االمتصطططاة االول إل مرحلة االمتصطططاة الثانية
(جهاز االمتصططططاة الثاني) المتصططططاة المزيد في حمض
 و حيطث يتم تبريطد حمض الكبريتيك بعد,الكبريتيطك المركز
 ويتم إجراء التبريططد. مروره خالل مرحلتي االمتصطططططططاة
لحمض الكبريتيطططك في عل األقطططل المبطططادلين الحراريين
 حيث يتم تشطططططط يل واحد عل,الموصطططططولين عل التوازي
األقططل من المبططادلين الحراريين كمبخر جز ي ويتم تبريططده
بخار ت ية المرجل ويتم تبريد اآلخر بماء/بواسططططططططة ماء
كمبرد للحمض النقي
التبريد وتش يله
ِّ
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3679
(21) Appl. No. 2014/0252
(22) Filed: 19/08/2014
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/867,334
61/968,328
(32) Date:
19/08/2013
20/03/2014
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
the mosaic company
(72) Inventors:
Laura A. Balaban ; Timothy Gene Holt ;
Kathlene Laurie Jacobson ; Troy William Hobbs
; Bryan Todd Baylor
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 05 F 11/08 ; C 05 G
3/10 ; C 05 G 3/00
(54) Invention Title:
SYSTEM AND METHODS FOR ADDITION
OF BENEFICIAL AGRICULTURAL,
BIOLOGICAL, AND/OR DEDUSTING
ADDITIVES TO GRANULAR FERTILIZERS
(57) Abstract
Methods and related systems for conditioning of
granular fertilizers post-manufacture to reduce
the generation of dust during handling, transport,
and storage of the fertilizers, and/or to increase
the agricultural benefits of the fertilizer. The
method includes introducing a quantity of an
aqueous conditioning agent, such as by spraying,
to a plurality of fertilizer granules. The aqueous
conditioning agent can include one or more
beneficial agricultural and/or dedusting additives
including one or more acidifying agents, one or
more drying agents, one or more chelating agents,
one or more biological agents, and combinations
thereof.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصلاعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصلاعية
3264 : ) رقم البراءة55(
1111/1159 : ) رقم الطلب15(
1159/11/54 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
201,333/00
902,312/00
:) التاريخ31(
1103/12/09
1103/13/11
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ا موزايك كومباني
:) المخترعون11(
لورا ايه باالبان ; تيموثي جين هولإ ; كاثلين لوري
جاكبسون ; تروي ويليام هوبز ; بريان تود بايلور
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
: Int.Cl.8-C 05 F 11/08 ; ) التصليف الدولي15(
C 05 G 3/10 ; C 05 G 3/00
:) عنوان االختراع23(
, بيولوجية,نظام وأساليب إلجافة مضافات زراعية
أومزيلة غبار مفيدة ال األسمدة الحبيبية/و
) الملخص21(
يتعلق االختراع الراهن بأنظمة وما يتصططل بها من أسططاليب
لتكييف األسططمدة الحبيبية بعد التصططنيف و لك لتقليل ال بار
, ونقل وتخزين األسططططمدة الحبيبية,الناشطططط أثناء معالجة
أو لزيادة الفوا د الزراعية للسططماد ويتضططمن األسططلوال/و
 عن طرريق الرش,إدخطال كميطة من عامل تكييف ما ي
 إل العديد من حبيبات السماد ويمكن لعامل التكييف,مثال
الما ي أن يتضطططمن واحد أو أكثر من المضطططافات الزراعية
أو المزيلة لل بار بما في لك واحد أو أكثر من/المفيدة و
, وواحد أو أكثر من عوامل التجفيف,عوامل التحميض
,أو مبيدات اآلفات/وواحد أو أكثر من مبيدات الحشطا ش و
 وواحد أو أكثر من,وواحد أو أكثر من العوامل المخلبية
 والتوليفات من ه ا القبيل,العوامل البيولوجية
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(22) Filed: 19/05/2016
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PROPERTY
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(54) Invention Title:
TOPICAL PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS
(57) Abstract
The present invention relates to topical
pharmaceutical
emulsion
compositions
comprising a therapeutically effective amount of
3,5-Dihydroxy-4-isopropyl-trans-stilbene or a
pharmaceutically acceptable salt thereof, an oil
phase, a water phase, a surfactant, and an
antioxidant, and wherein the emulsion
composition is homogeneous and/or the active is
solubilized in the oil phase. The invention also
relates to methods of treating a dermatological
condition or disorder in a patient by
administering the present compositions to the
skin of the patient.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصلاعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصلاعية
3211 : ) رقم البراءة55(
1146/1152 : ) رقم الطلب15(
1152/11/54 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
002,191/01
313,321/01
:) التاريخ31(
1102/12/10
1100/13/09
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ديرمافانإ ساينسيز جي ام بي اتش
:) المخترعون11(
; ماري بيدارد ; جون دي لين ; مايكل كوين دوهيرتي
ليناردو ال سانتوس ; سوجاثا دي سونتي ; جوي روجر
توماس ; جوستن اي وايإ مان ; بيوش جاين
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K9/00; : ) التصليف الدولي15(
A61K9/107; A61K9/113
:) عنوان االختراع23(
تركيبات صيدالنية موجعية
) الملخص16(
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات مستحلبة صيدالنية
 ثاني-2 ,3 موجعية تتضمن كمية فعالة عالجيا من
 ستيلبين أو ملح-ترانس- أيزوبروبيل-3-هيدروكسي
 منشط, طور ما ي, طور زيتي,مقبول صيدالنيا منه
 وفيها التركيب المستحلب, ومضاد لألكسدة,للسطح
عبارة عن مستحلب متجانس أو نشط وال ي ي اال في
طور الزيإ ويتعلق االختراع أيضا بطرق لعالج حاالت
جلدية أو اجطراال الجلد في مريض بإعطاء التركيبات
الحالية إل جلد المريض
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لمملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3020 : ) رقم البراءة00(
1132/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/19/11 : ) تاريخ الطلب11(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. : 3681
(21) Appl. No. 2015/0238
(22) Filed: 22/09/2015

:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
120029/01
:) التاريخ31(
1103/19/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية

(23) Priority Data:
(31) No. :
62/056159
(32) Date:
26/09/2014
(33) Country:
UNITED STATES

(71) Applicant:
Janssen Pharmaceutica N.V
(72) Inventors:
Suso Jesus Platero ; Jayaprakash Karkera
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : C12Q1/68
(54) Invention Title:
USE OF FGFR MUTANT GENE PANELS IN
IDENTIFYING CANCER PATIENTS THAT
WILL BE RESPONSIVE TO TREATMENT
WITH AN FGFR INHIBITOR
(57) Abstract
Disclosed herein are methods of identifying a
cancer patient that will be responsive to
treatment with a fibroblast growth factor
receptor (FGFR) inhibitor and methods of
treating cancer patients. The methods involve
evaluating a biological sample from the patient
for the presence of one or more FGFR mutants
from a FGFR mutant gene panel. Kits and
primers for identifying the presence of one or
more FGFR mutant genes in a biological sample
are also disclosed herein.
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:) المالكون10(
جانسن فارمسيتكا ان في
:) المخترعون11(
سوسو جيسوس بالتيرو ; جايابراكاش كاركيرا
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C12Q1/68 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
في الكشف عنFGFR استخدام مجموعات الجين الطافر
مرج السرطان ال ين سوف يستجيبون للعالج بمثبط
FGFR
) الملخص21(
يكشططف ه ا االختراع عن طرق للكشططف عن اسططتجابة أحدد
مرجط السطرطان للعالج بمثبط مستقبل عامل نمو األرومة
) وطرق معططالجططة مرجطططططط السططططططرطططانFGFR( الليفيططة
تتضطططططمن الطرق تقييم عينة بيولوجية مأخو ة من المريض
FGFR للكشططططططف عن طططافرة واحططدة أو أكثر من طططافرات
 ويكشططططططفFGFR المططأخو ة من مجموعطة الجين الطططافر
ه ا االختراع أيضطططططا عن أطقم األدوات والباد ات الخاصطططططة
بططالكشططططططف عن وجود واحططد أو أكثر من الجينططات الطططافرة
 في عينة بيولوجيةFGFR
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1100/10/13 : ) تاريخ الطلب11(
(23) Priority Data:
:) بيانات األسبقية31(
(31) No. :
:) الرقم30(
2015/00005
11112/1102
(32) Date:
:) التاريخ31(
02/01/2015
1102/10/11
(33) Country:
:) الدولة33(
TURKEY
تركيا
(71) Applicant:
:) المالكون10(
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE
اسيلسان اليكترونيك ساناي في تيكاريإ انونيم سيركتي
TICARET ANONIM SIRKETI
(72) Inventors:
:) المخترعون11(
YUKSEL SERDAR ;
UMUR AKINCI ; ; يوكسططيل سططردار ; عمر أكينسططي ; محمد اونال دورموس
Mehmet Unal DURMUS ; Huseyin Dincer حسططين دينسططر كاليسططالر ; سططيركان دورتكارديسططلر ; حنيفة
CALISLAR ; Serkan DORTKARDESLER ;
بورسو اوزبيك تيرزي ; تول ا زورير
Hanife Burcu OZBEK TERZI ; Tolga ZORER
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
PROPERTY
(51) INT. CL. : G06F13/40; G06F1/18;
G06F13/40; : ) التصنيف الدولي20(
H05K7/14
G06F1/18; H05K7/14
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع23(
A DATA LOADING UNIT
وحدة تحميل بيانات
(57) Abstract
The present invention, in harsh conditions in a
military environment, having the necessary
processing power and interface capabilities and the
most basic case; at least one base board (2), in
connection with other cards inside the unit
connectors that enable structures and external
interfaces at least one entry that contains connector /
output connection board (2.1), floor board (2) on and
on electromagnetic interference and lightning
protection The main board contains the circuit (2.2),
to produce electricity for the needs of the card used
in the unit and adapted to control the voltage
produced at least one power card (2.3), at least one
CompactFlashTM interface that enables connection
to the CompactFlashTM card that provides the
storage of data (3) At least one adapted processor
card to gain access to stored data and files over an
Ethernet network (4), the processor board (4),
CompactFlashTM interface (3) and at least one
interface card that provides access to Ethernet
interfaces (5), CompactFlashTM interface (3 ) at least
a J1 connector provides connections for all interfaces
and power interface outside (6) includes a data
loading unit (1) are concerned.
01

) الملخص21(
 تملك,)0( إن االختراع الحطالي عبطارة عن وحطدة تحميطل بيطانات
طاقة المعالجة ومقدرات السطح البيني الالزمة للبيئات العسكرية
 تشططتمل بشططكل أسططاسططي عل ; لوحة قاعدة واحدة عل,القاسططية
)041( خرج واحدة عل األقل/ لوحة توصطططيالت دخل,)1( األقل
 وتستضيف الموصالت للتزويد,)1( موجودة عل لوحة القاعدة
 واألسطططططططح البينية,بطاتصططططططال بطاللوحطات األخرد داخطل الوحطدة
) موجودة عل141(  لوحة ر يسططية واحدة عل األقل,الخارجية
 تسططططططتضططططططيف عليهطططا دارات تطططداخطططل,) 1( لوحطططة القطططاعطططدة
 لوحة طاقة واحدة عل,كهروم ناطيسطي وحماية من الصواعق
) تقوم بتوليططد ومراقبططة الطططاقططة الالزمططة للّوحططات في341( األقططل
 واحد عل األقلCompactFLASHTM  سططططح بيني,الوحدة
CompactFLASHTM ) يُم ّكن من التوصطططططيل مف بطاقات3(
) للتزويططد3(  لوحططة معططالج واحططدة عل األقططل,كوسططططططط تخزين
 لوحة,بولوجا إل البيانات والملفات المخزنة عبر شبكة إيثرنإ
) تُم ّكن من ولوج لوحة المعالج2( سطططح بيني واحدة عل األقل
) واألسطح3( CompactFLASHTM ) إل السطح البيني3(
) ال ي يُم ّكن من0(  واحد عل األقلJ1  موصل,البينية اإليثرنإ
,توصططيل جميف األسطططح البينية والسطططح البيني الخاة بالطاقة
)3( CompactFLASHTM ما عدا السطح البيني
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(23) Priority Data:
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(54) Invention Title:
ORAL SOLID FORMULATION CONTAINING
IRINOTECAN AND METHOD OF PREPARING THE
SAME
(57) Abstract
An oral solid formulation includes irinotecan or a
pharmaceutically acceptable salt thereof as an active
ingredient, and an acidifying agent.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3023 : ) رقم البراءة00(
1033/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1193303-1102-01
:) التاريخ31(
1100/10/31
:) الدولة33(
جمهورية كوريا
:) المالكون10(
 ال تي دي, هانمي فارم كو
:) المخترعون11(
يونغ (الثاني) كيم ; جنغ سو وو ; كالب هيونج مين بارك ; جان
هيون بارك ; ميونغ جي جانغ ; جين تشول كيم
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/4745; A61K9/20; : ) التصنيف الدولي20(
A61P35/00
:) عنوان االختراع23(
صياغة صلبة عبر الفم تحتوي عل إرينوتيكان وطريقة لتحضيرها
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بصياغة صلبة عبر الفم تشتمل عل إرينوتيكان
 وعامل تحميض,أو ملح مقبول صيدالنيا منها عل هيئة مكون ف ّعال
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Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3684
(21) Appl. No. 2006/0324
(22) Filed: 19/09/2006
(23) Priority Data:
(31) No. :
60/718,829
(32) Date:
19/09/2005
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Emisphere Technologies, Inc.
(72) Inventors:
Doris C.O`Toole ; Steven Dinh ; Nikhil Dhoot ;
William Elliot Bay ; Shingai Majuru ; JoAnne
P. Corvino
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. : C07C235/60
(54) Invention Title:
Crystalline Polymorphic forms of the DiSodium Salt of N-(5-Chlorosalicyloyl)-8Aminocaprylic Acid
(57) Abstract
The present invention relates to Crystalline
Polymorphic forms of the Di-Sodium Salt of N(5-Chlorosalicyloyl)-8-Aminocaprylic
Acid,
Pharmaceutical composition containing the
same, methods of preparing the same, and
methods for facilitating the delivery of active
agents with the same.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3023 : ) رقم البراءة00(
1313/1110 : ) رقم الطلب10(
1110/19/09 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
102,219/01
:) التاريخ31(
1112/19/09
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
انك, اميسفير تكنولوجيز
:) المخترعون11(
; دوريس سي او توولي ; ستيفن دينه ; نيكيل دهوت
ويليم ايلوت باد ; سينجاي ماجير ; جوان بي كورفينو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
C07C235/60 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
N-(5- صور متبلرة من الملح ثنا ي الصوديوم لحمض
)امينو كابريليك-8-كلورو ساليسلويل
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بصطور متعددة الشكل البلوري من
كططلططورو-N-(5 الططمططلططح ثططنطططا ططي الصطططططططوديططوم لططحططمططض
 وتركيبات صططططيدالنية,امينو كابريليك-2-)سططططاليسططططلويل
تحتوي عليها وطرق لتحضطططططيرها وطرق لتسطططططهيل نقل
العوامل النشطة باستخدامها

7878/80/72

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3022 : ) رقم البراءة00(
1120/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/19/12 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
112,220/00
112,292/00
:) التاريخ31(
1101/01/10
1101/01/10
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
 إنك,تيكوكو فارما يو اس ايه
:) المخترعون11(
كيشيرو نابيتا
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
: ) التصليف الدولي15(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3685
(21) Appl. No. 2013/0281
(22) Filed: 25/09/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/708,586
61/708,595
(32) Date:
01/10/2012
01/10/2012
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
TEIKOKU PHARMA USA, INC
(72) Inventors:
Kiichiro Nabeta
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. :
A01N43/02; A61K31/335; A61K47/12; A61K47/26; A61K47/44;
A61K9/10

(54) Invention Title:
NON-AQUEOUS TAXANE
NANODISPERSION FORMULATIONS AND
METHODS OF USING THE SAME
(57) Abstract
Non-aqueous,
ethanol-free
taxane
nanodispersion formulations are provided.
Nanodispersion formulations of embodiments of
the invention include a taxane, an oil, a non-ionic
surfactant, a non-aqueous solvent, and an
organic acid component, wherein the organic
acid component is soluble in the non-aqueous
solvent and the amount by weight of non-ionic
surfactant is equal to or greater than the amount
by weight of non-aqueous solvent. Alos provided
are the non-aqueous, ethanol-free docetaxel
nanodispersion fromulations. Nanodispersion
formulations of embodiments of the invention
include docetaxel, and oil, a non-ionic surfactant,
a non-aqueous solvent, and an organic acid
which is soluble in the non-aqueous solvent and
is substantially free of any conjugate base. Also
provided are methods of using the
nanodispersion formulations, as well as kits that
include the nanodispersion formulations.
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A01N43/02; A61K31/335; A61K47/12; A61K47/26; A61
K47/44; A61K9/10

:) عنوان االختراع23(
صيغ التشتيإ الجسيمي للتاكسين غير الما ي وطرق
استخدامها
) الملخص21(
يتم تجهيز تركيبات التشطططتإ النانوي من التاكسطططين غير
ما ي خالي من اإليثانولز حيث تشطططتمل تركيبات التشطططتإ
النانوي وفقا لتجسيدات اإلختراع الحالي عل التاكسين و
الزيإ و مخفض التوتر السططططططحي غير أيونية و م يب
 حيث يكون مكون,غير ما ي و مكون حمض عضطططططوي
الحمض العضطططططوي قابل لل وبان في م يب غير ما ي و
تعطادل الكميطة بطالنسططططططبة للوزن من مخفضططططططات التوتر
السططططحي غير أيونية أو أكبر من الكمية بالنسطططبة لوزن
م يب غير ما ي و يتم تجهيز تركيبات التشطططتإ النانود
من الدوسطططيتاكسطططيل غير ما ي خالي من اإليثانول حيث
تشتمل تركيبات التشتإ النانود وفقا لتجسيدات االختراع
الحالي عل الدوسطططططيتاكسطططططيل و زيإ و مخفض التوتر
السططططحي أيونية و م يب غير ما ي و تكون خالية تماما
من أي قططاعططدة مترافقططة و يتم تقططديم طرق إسططططططتخططدام
تركيبات التشطتإ النانود و ك لك عبوة لوازم التي تشتمل
عل ه ه التركيبات
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3686
(21) Appl. No. 2016/0116
(22) Filed: 09/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/182,847
(32) Date:
22/06/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
ELI LILLY AND COMPANY
(72) Inventors:
Yanyun CHEN ; Adam Robert MEZO ;
Hongchang QU ; Francisco Alcides
VALENZUELA
(74) Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL
PROPERTY
(51) INT. CL. : A61K38/00; A61K38/26;
A61P1/00; A61P3/00; C07K14/00; C07K14/605

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3020 : ) رقم البراءة00(
1000/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/10/19 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
021,231/01
:) التاريخ31(
1102/10/11
:) الدولة33(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون10(
ايلي ليلي اند كومباني
:) المخترعون11(
; يان يون شين ; ادم روبرت ميزو ; هون تشانغ كيو يو
رانسيسكو ألسيديس فالينزويال
 سابا وشركاهم للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K38/00; : ) التصنيف الدولي20(
A61K38/26; A61P1/00; A61P3/00;
C07K14/00; C07K14/605
:) عنوان االختراع23(
مشتركةGLP-1 جلوكان ومركبات مسا ِعدات

(54) Invention Title:
GLUCAGON AND GLP-1 CO-AGONIST
COMPOUNDS
(57) Abstract
) الملخص21(
The present invention provides glucagon and مسططططططاعطدات
يتعلق االختراع الحططالي بجلوكططان ومركبططات
ِ
GLP-1 co-agonist compounds that are useful in مشطططططتركة مفيدة في عالج مرض السطططططكري منGLP-1
the treatment of type 2 diabetes, obesity,  مرض الكبططد الططدهني غير الكحولي, السططططططمنططة,1 النوع
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and/or (NASH).أو الكبد الدهني غير الكحولي/(وNAFLD)
nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )00رقم البراءة 3021 :
( )10رقم الطلب 1122/1100 :
( )11تاريخ الطلب 1100/01/03 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
بي سي تي/يواس00002/02
( )31التاريخ:
1102/01/02
( )33الدولة
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
( )10المالكون:
بيكتل هيدروكاربون تكنولوجي سوليوشنز ,انك
( )11المخترعون:
جاربوتشيان ,بيرج ; جوليكيري ,سودهير ; يو ,جي ;
ليونغ ,فيسنإ
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .بي
اجنتس
( )20التصنيف الدولي B 01D 3/14 :
( )23عنوان االختراع:
أنظمة وطرق الستخالة الهيدروكربونات الخفيفة
المرغوال فيها من العادم ال ازي لمعمل التكرير باستخدام
وسيلة تمديد توربينية خلفية
( )21الملخص
نظم وأسطططططاليب السطططططترداد هيدروكربونات خفيفة من غاز
مصفاة مبدد باستخدام موسف توربيني نهاية خلفية لتوليد
اسططططططترداد أعل للهيطدروكربونطات الخفيفة السططططططتخدامها
كططمطططادة بططتططروكططيططمطططاويطططة وسطططططططيططططططة وإلزالطططة الططمططواد
الهيطدروكربونيطة الخفيفطة السططططططا لة قبل دخول الموسططططططف
التوربيني.

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3687
(21) Appl. No. 2016/0258
(22) Filed: 13/12/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
PCT/US15/66668
(32) Date:
18/12/2015
(33) Country:
World Intellectual Property Organization
(71) Applicant:
Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions,
Inc.
(72) Inventors:
; GARBOUCHIAN, Berj ; GOLIKERI, Sudhir
YU, Jie ; LEUNG, Vicent
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. : B 01D 3/14
(54) Invention Title:
SYSTEMS AND METHODS FOR
RECOVERING DESIRED LIGHT
HYDROCARBONS FROM REFINERY
WASTE GAS USING A BACK-END
TURBOEXPANDER
(57) Abstract
Systems and methods for recovering light
hydrocarbons from refinery waste gas using a
back-end turboexpander to generate a higher
recovery of the light hydrocarbons for use as
petrochemical feedstock and to remove the liquid
light hydrocarbons before entering the
turboexpander.
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(21) Appl. No. 2013/0355
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(23) Priority Data:
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12/03579
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21/12/2012
(33) Country:
FRANCE
(71) Applicant:
Les Laboratoires Servier
(72) Inventors:
Stephanie MARSAS ; Jean-Manuel PEAN
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A23L29/269; A61K31/7048;
A61K47/36; A61K9/00; A61K9/10; A61P9/00

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3022 : ) رقم البراءة00(
1322/1103 : ) رقم الطلب10(
1103/01/19 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
13219/01
:) التاريخ31(
1101/01/10
:) الدولة33(
فرنسا
:) المالكون10(
مختبرات سرفييه
:) المخترعون11(
مانويل بيان-ستيفاني مارساس ; جين
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A23L29/269; : ) التصنيف الدولي20(
A61K31/7048; A61K47/36; A61K9/00;
A61K9/10; A61P9/00
:) عنوان االختراع23(
مركب صيدالني عل شكل معلق فمي يضم جزء
فالفونويد وصمغ الكزانتان

(54) Invention Title:
PHARMACEUTICAL COMPOSITION IN
THE FORM OF AN ORAL SUSPENSION
COMPRISING A FLAVONOID FRACTION
AND XANTHAN GUM
(57) Abstract
) الملخص21(
Pharmaceutical composition in the form of an مركب صطيدالني عل شكل معلق فموي يضم ديوسمين و
oral suspensión comprising diosmin and xanthan صططططمغ الكزانتان اسططططتخدام المركب الصططططيدالتي حسططططب
gum. Use of the pharmaceutical composition
االختراع في معالجة قصور األوردة
according to the invention in the treatment of
venous insufficiency.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3689
(21) Appl. No. 2015/0303
(22) Filed: 09/12/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
4102/MUM/2014
(32) Date:
20/12/2014
(33) Country:
INDIA
(71) Applicant:
Troikaa Pharmaceuticals Limited
(72) Inventors:
Ketan R. Patel ; Milan R. Patel ; Asheel K.
Patel ; Prakashchandra J. Shah
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A61K31/167; A61K9/00
(54) Invention Title:
INJECTABLE FORMULATIONS OF
PARACETAMOL
(57) Abstract
The present invention relates to low volume
intravenous injections of paracetamol or its
pharmaceutically acceptable salt and method of
preparation thereof. The formulations provide
high concentration of paracetamol or its
pharmaceutically acceptable salt in a solvent
system of the present invention which can be
administered not only through intra-muscular &
intravenous infusion route but also suitable for
slow IV bolus administration after dilution with
aqueous fluids to final volume of not more than
20 ml. These injectable formulations remain
stable and are also suitable for administration
through slow intravenous route with minimized
side effects (such as phlebitis, pain etc.).
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3029 : ) رقم البراءة00(
1313/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/19 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103 /  ام يو ام/3011
:) التاريخ31(
1103/01/11
:) الدولة33(
الهند
:) المالكون10(
ترويكا فارماسيوتيكالز ليمتد
:) المخترعون11(
; كيتان ار باتيل ; ميالن ار باتيل ; أشيل كيه باتيل
براكاشتشاندرا جيه شاه
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A61K31/167; : ) التصنيف الدولي20(
A61K9/00
:) عنوان االختراع23(
صيغ من الباراسيتامول قابلة للحقن
) الملخص21(
يتعلق االختراع الحالي بحقن من الباراسطيتامول منخفضة
الكميططة تعط من خالل الوريططد و ملحططه المقبول دوا يططا و
طريقطططة تحضططططططيره توفر الصططططططيغ تركيزا مرتفعطططا من
الباراسطيتامول أو ملحه المقبول دوا يا في نظام م يب من
االختراع الحالي و ال ي يمكن إعطاؤه ليس فقط من خالل
مسططططار اإلدخال في العضططططل أو الوريد بل أيضططططا يتناسططططب
اإلعطاء البطيء لألقراة عن طريق الوريد بعد حلها مف
 مل لتر و11 سططططططوا طل مطا يطة إل حجم نها ي ال يتجاوز
تبق ه ه الصططيغ القابلة للحقن مسططتقرة و تكون مناسططبة
أيضطا لرعطاء من خالل المسار الوريدي البطيء مف تثار
) الخ, األلم,جانبية منخفضة (مثل التهاال الوريد
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3091 : ) رقم البراءة00(
1310/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/01 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3690
(21) Appl. No. 2015/0306
(22) Filed: 10/12/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
Mahmoud Alam el Din Abdel Hafez
(72) Inventors:
Mahmoud Alam el Din Abdel Hafez
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property T.M.P Agents
(51) INT. CL. : A61B17/15; A61B17/17;
A61B17/56
(54) Invention Title:
DEVICE AND METHOD FOR FITTING AN
ARTIFICIAL KNEE JOINT USING
UNIVERSAL ELECTRONIC TEMPLATES
WHICH CAN BE ADAPTED TO ALL
ARTIFICIAL JOINTS
(57) Abstract
Total Knee arthroplasty is the standard
treatment for advanced knee osteoarthritis. A
new technique of patient specific instruments
(PSI) was first reported by Hafez et al 1-3 in 2004
& 2006 followed by commercialization by several
implant manufacturers that produce PSI
exclusively for their own knee implants.
Therefore, these PSI are very expensive and
cannot be used as a universal or an open
platform. This invention is a device and a method
for preparing a knee joint for a prosthesis in a
patient undergoing TKA surgery for any knee
implant (prosthesis). The device and the method
are used in a universal and an open platform
fashion for any currently available knee implant,
all patient specific implants and any knee
implants that could be produced in future.The
device is a patient specific instrument, which is
based on a method comprising of image based
(CT, MRI or computed X-ray) 3-D preoperative
planning to design the templated (PSI) that are
used to perform the knee surgery.
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:) المالكون10(
محمود علم الدين عبد الحافظ
:) المخترعون11(
محمود علم الدين عبد الحافظ
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل13(
اجنتس
A61B17/15; : ) التصنيف الدولي20(
A61B17/17; A61B17/56
:) عنوان االختراع23(
الة و طريقة لتركيب المفصل الصناعي للركبة بواسطة
القوالب االلكترونية كمعيار مفتوب لجميف المفاصل
الصناعية
) الملخص21(
يتعلق ه ا االختراع بجهاز و طريقة الزمة لتصططنيعه يتيح
بنططاء منتج االدوات الجراحيططة المزروعططة في مريض عل
 وPatient Specific Instrument (PSI) الخصططوة
لطك كتجهيز لزرع مفصططططططل الركبطة الصططططططنطاعية لمريض
(Total Knee بحاجة الي جراحة ت يير مفصططططل الركبة
 في معيار عام عالمي بالنسططططبة,Arthroplasty TKA)
لمقاييس و ابعاد المفاصل المستخدمة من اكثر من شركة
مصططنعة لتلك المفصططل و لك في جططوء تلك انتاج االدوات
الجراحية المزروعة في مريض عل الخصوة للمرج
تخص انواع المفطاصططططططل التي تنتجها تلك الشططططططركات مما
يجعلهططا بططاهضطططططططة الثمن و ال يمكن تعميمهططا عل بقيططة
المفطاصططططططل المنتجة من قبل الشططططططركات االخرد و يعتبر
الجهطاز المقطدم بطالطلطب الحالي مناسططططططب الموا مة مف اي
نوع من انواع المفطاصططططططل التجطاريطة المتاحة حاليا او اي
نوع من المفاصطططل المخصطططصطططة مسطططبقا للمريض قد يتم
انتاجها مستقبال ه ا و يعتبر الجهاز المقدم اداة مزروعة
و مخصططططططصططططططة لكطل مريض اعتمادا عل التخطيط ثالثي
االبعاد المسطتخلص من وسيلة تصوير طبي اعادة بناء و
تقسطيم االشعة المقطعية أو الرنين الم ناطيسي و لك كي
يتم تصنيعه
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وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3090 : ) رقم البراءة00(
1031/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/12/30 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
112211/1103سي ان/بي سي تي
121100/1102سي ان/بي سي تي
:) التاريخ31(
1103/12/19
1102/12/19
:) الدولة33(
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
:) المالكون10(
 انك,ساج ثيرابيتكس
:) المخترعون11(
غابرييل مارتينيز بوتيال ; بويد ال هاريسون ; ألبرت
; جان روبيتشاود ; فرانشيسكو جي ساليتورو
ريتشارد توماس بريسيس
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(

(51) INT. CL. : A61K31/57; A61K31/58; A61P25/00;
C07J5/00; C07J7/00

A61K31/57; A61K31/58; : ) التصنيف الدولي20(
A61P25/00; C07J5/00; C07J7/00

(54) Invention Title:
NEUROACTIVE STEROIDS,
COMPOSITIONS, AND USES THEREOF
(57) Abstract
Provided herein are 19-nor C3,3-disubstituted
steroids of Formula (I): (I) and pharmaceutically
acceptable salts thereof; wherein R1, R2, R3, and
R4 are as defined herein, and A is a heteroaryl
ring system comprising 3 or 4 nitrogens as
defined
herein.
Such
compounds
are
contemplated useful for the prevention and
treatment of a variety of CNS-related conditions,
for example, treatment of sleep disorders, mood
disorders, schizophrenia spectrum disorders,
convulsive disorders, disorders of memory
and/or
cognition,
movement
disorders,
personality
disorders,
autism
spectrum
disorders, pain, traumatic brain injury, vascular
diseases, substance abuse disorders and/or
withdrawal syndromes, and tinnitus.

:) عنوان االختراع23(
 واستخداماتها,سترويدات وتركيبات نشطة عصبيا
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) الملخص16(
نور-09 يتعلق االختراع الحالي بتقديم في الطلب الحالي
I): ( سططترويدات ليس بها اسططتبدال لها الصططي ة-C3, 3
,R3 ,R2 ,R1 () وأمالب منها مقبولة صيدالنيا; حيثI
A و, تكون وفقا لما تم تعريفه في الطلب الحاليR4و
3  أو3 تكون نظام حلقة أريل غير متجانسطة يشطتمل عل
رات نيتروجين وفقا لما تم تعريفه في الطلب الحالي من
المتوقف أن تكون مثل ه ه المركبات مفيدة للوقاية من
 عل,CNS وعالج مجموعة من الحاالت المتعلقة بـطططططططط
 اجطططططططرابات, عالج اجطططططططرابات النمو,سططططططبيل المثال
 اجطرابات, اجططرابات نطاق انفصطام الشخصية,المزاج
 اجطططططرابات,أو اإلدراك/ اجطططططرابات ال اكرة و,تشططططنج
, اجطراال أنواع التوحد, اجططرابات الشطخصطية,الحركة
, أمراض أوعيططة دمويططة, إصطططططططابططة مخ رجططططططحيططة,ألم
, أو متالزمات االنسططحاال/اجطططرابات إدمان المخدرات و
وطنين األ ن
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( )00رقم البراءة 3091 :
( )10رقم الطلب 1031/1100 :
( )11تاريخ الطلب 1100/11/00 :
( )31بيانات األسبقية:
( )30الرقم:
020111349
( )31التاريخ:
1102/11/03
( )33الدولة:
بريطانيا
( )10المالكون:
أتش لوندبيك ايه/اس
( )11المخترعون:
بيكطا كالونكي ; كارينا فوغ ; لويز بور فيسططططططتيراغير ;
ان-لويز بيرجسططتروم ; فلورانس سططوتي ; إبراهيم جون
مططالططك ; لليليططان كريسططططططتينططا بيريرا مونتيزنيهو ; ديفيططد
سططططططاتيجن ; إدوارد فطان دن برينطك ; بول بطارين ; ريك
رادميكر ; توم فينك
( )13الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )20التصنيف الدولي A61K39/395; :
A61P25/16; A61P25/28; C07K16/18
( )23عنوان االختراع:
عوامل ,استخدامات وطرق لعالج مرض تنكسي
عصبي
( )21الملخص
يتعلق االختراع الحالي بأجسطططام مضطططادة أللفا سطططينوكليين
مضطططاد أحادية النسطططيلة جديدة يمكن اسطططتخدام -األجسطططام
المضطططادة لعالج مر تنكسطططي عصطططبي مثل داء باركنسطططون
)بمططا في لططك الصططططططور اتيططة االعتالل الموروثططة لططداء
باركنسطططون( ,داء أجسطططام ليوي المنتشطططرة ) ,( DBLD
مت ير أجسططططططططام ليوي لمرض الزهططايمر )  ,( BLHمر
الزهايمر وداء باركنسططططون المجمف ,إخفاق اتي صططططرف
وجطططططططططططططططمطططططططططور جطططططططططهطططططططططازي مطططططططططتطططططططططعطططططططططدد

Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3692
(21) Appl. No. 2016/0140
(22) Filed: 11/07/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
1512203.9
(32) Date:
13/07/2015
(33) Country:
UNITED KINGDOM
(71) Applicant:
H. LUNDBECK A/S
(72) Inventors:
Pekka KALLUNKI ; Karina FOG ; Louise Buur
; VESTERAGER ; Ann-Louise BERGSTROM
Florence SOTTY ; Ibrahim John Malik ; Liliana
; Christina Pereira Montezinho ; David SATIJN
Edward van den BRINK ; Paul Parren ; Rik
Rademaker ; Tom Vink
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
;(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P25/16
A61P25/28; C07K16/18
(54) Invention Title:
Agents, Uses and Methods for the Treatment of
Synucleinopathy
(57) Abstract
The invention relates to novel monoclonal antialpha-synuclein antibodies. The antibodies can
be used for treating a synucleinopathy such as
Parkinson's disease (including idiopathic and
inherited forms of Parkinson's disease), Diffuse
Lewy Body Disease (DLBD), Lewy body variant
of Alzheimer's disease (LBV), Combined
Alzheimer's and Parkinson disease, pure
autonomic failure and multiple system atrophy.
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وزارة الصناعة والتجارة
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3093 : ) رقم البراءة00(
1011/1101 : ) رقم الطلب10(
1101/01/00 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3693
(21) Appl. No. 2017/0177
(22) Filed: 16/10/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :

:) التاريخ31(

(32) Date:

:) الدولة33(

(33) Country:
(71) Applicant:
Jordan University
(72) Inventors:
Dr. Hamdallah El. Houdaly ; Rasha Rawajfh ;
Abd Alhady
(74) Agent : Tamer M. T Khreis
(51) INT. CL. : C01B39/02; C01B39/18;
C04B33/10; C11D3/08; C11D3/12
(54) Invention Title:
A process for production of pure phase zeolite
ZSM-5 from raw kaolinite
(57) Abstract
The invention relates to a process for the
production of pure phase zeolite ZSM-5 in a good
yield using high silica raw kaolinite as a source
of silicon and aluminum. The process comprises
heat treatment of raw kaolinite to convert to
metakaolinite followed by acid/base treatment of
metakaolinite. The process involves dissolution
of the silica and alumina components of
metakaolinite and the removal of the solid
residue that does not react with either the acid or
the base used. The pH of the alkaline
aluminosilicate solution was adjusted from 9 to
13, and the hydrogel formed was crystallized
hydrothermally in an autoclave at a temperature
from 100 to 180 degree C. The process allows the
production of pure phase zeolite ZSM-5 with
variable SiO2-to-Al2O3 ratios.
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:) المالكون10(
الجامعة االردنية
:) المخترعون11(
; االستا الدكتور حمدهللا الهودلي ; رشا رواجفة
عبدالهادي الفي
 المحامي تامر محمد تيسير خريس: ) الوكيل13(
C01B39/02; : ) التصنيف الدولي20(
C01B39/18; C04B33/10; C11D3/08;
C11D3/12
:) عنوان االختراع23(
بصورة نقية من خامZSM-5 طريقة إلنتاج زيوالت
الكاولين
) الملخص21(
يمثططل ه ط ا االختراع طريقططة مبتكرة لتصططططططنيف زيواليططإ
 من خام الكاولين ال ي, بحالة نقية ومردود جيدZSM-5
يحتوي عل نسططططططبطة عطاليطة من أكسططططططيططد السططططططيليكون
(الكوارتز) وتشططططططمل الطريقة تسططططططخين الكاولين الخام
 ومعالجته باسططططتخدام حمض ثم,لتحويله إل ميتاكاولين
 و لك لتفكيك محتوياته من السيليكون و األلمنيوم,قاعدة
وتتم إزالة المادة الصططططططلبة غير المتفاعلة مف محلولي
 وتضطططططبط درجة الحموجطططططة لمحلول,الحمض والقاعدة
 قبل وجعه03  و9 األلمنيوسطيليكات القاعدي الناتج بين
داخططل أتوكليف عنطططد درجطططة حرارة في المطططدد مطططا بين
 و لك للسطططططماب له بالتبلور, درجة مئوي021 و011
 بحالة-ZSM2 وتسططططططمح ه ه الطريقة بإنتاج زيواليإ
نقية وبنسطططب مختلفة من أكسطططيد السطططيليكون إل أكسطططيد
األلمنيوم
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(32) Date:
13/02/2015
(33) Country:
SWITZERLAND
(71) Applicant:
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(51) INT. CL. : B01D1/00; B01D1/26; B01D5/00;
C02F1/04; C02F103/08
(54) Invention Title:
MULTI-STAGE DISTILLATION SYSTEM, METHOD
FOR THE OPERATION THEREOF
(57) Abstract
The invention pertains to a multistage distillation system
(1) with stages Si, wherein i=1,...n, wherein each stage Si
operates in a higher pressure and temperature range (Pi,
Ti) than its following stage Si+1 during the operation of the
distillation system, wherein each stage Si comprises an
evaporator Ei and a condenser Ci, wherein each
evaporator Ei and each condenser Ci features a pressuretight vessel (2) with a vapor chamber (6), and wherein the
vapor chamber (6) of each evaporator Ei is pressureconnected to the vapor chamber (6) of the condenser Ci of
the same stage Si by means of a pressure-tight vapor pipe
(7) with large cross section. Each outlet (5) of each
evaporator Ei is connected to the spray inlet (3) of the next
evaporator Ei+1 and the outlet (5) of the last evaporator
En is connected to the spray inlet (3) of the first evaporator
E1 by means of a respective fluid conduit (8) so as to form
an evaporator circuit, and each outlet (5) of each
condenser Ci is connected to the spray inlet (3) of the
preceding condenser Ci-1 and the outlet (5) of the first
condenser C1 is connected to the spray inlet (3) of the last
condenser Cn by means of a respective fluid conduit (9) so
as to form a condenser circuit. According to the invention,
at least one vapor duct (10) is with a first end connected to
one of the fluid conduits (9) between the condensers Ci+1
and Ci or to the fluid conduit (8) between the evaporators
En and E1 and with a second end connected to a vapor
chamber, the pressure P of which is during the operation
of the distillation system higher than the pressure Pi in the
vapor chamber (6) of the condenser Ci and higher than the
pressure P1 in the vapor chamber (6) of the evaporator E1.
The invention also pertains to a method for carrying out a
distillation process by utilizing an inventive system, as well
as to a control unit therefor.
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3093 : ) رقم البراءة00(
1113/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/11/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
02/11092-سي اش
:) التاريخ31(
1102/11/03
:) الدولة33(
سويسرا
:) المالكون10(
ثيرمال بيورفيكيشن تكنولوجيز ليمتد
:) المخترعون11(
ليهمان ماركوس
 ابو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
B01D1/00; B01D1/26; : ) التصنيف الدولي20(
B01D5/00; C02F1/04; C02F103/08
:) عنوان االختراع23(
 وطريقة لتش يله,نظام تقطير متعدد المراحل
) الملخص21(
) يحتوي عل0( يتعلق االختراع الحطالي بنظام تقطير متعدد المراحل
) فيSi(  حيطث تعمطل كطل مرحلة,n ,0 = i  حيطث,)Si( المراحطل
)Si( ) أعل من المرحلةTi ,Pi( مدد من الضطططط ط ودرجة الحرارة
) أثناء تش يل نظام التقطير حيث تتكون كل مرحلةSi+1( التي تليها
) وكططلEi(  ويحتوي كططل مبخر,)Ci( ) ومكثفEi( ) من مبخرCi(
,)0( ) متصطططلة ب رفة بخار1( ) عل قناة محكمة الضططط طCi( مكثف
) عل اتصطططططال بواسطططططططةEi( ) من كل مبخر0( وتكون غرفة البخار
) من نفسCi( ) التي توجططد في المكثف0( الضططططططط ط ب رفططة البخططار
) و مقطف1( ) عن طريق أنبوال بخططار محكم الضططططططط طSi( المرحلططة
) بمدخلEi( ) من كل مبخر2( عرجطططططططي كبير ويتصطططططططل كطل مخرج
) من2(  ويتصططططططططل المخرج,)Ei+1( ) من المبخر التططالي3( الر ا
) عنE1( ) من المبخر األول3( ) بمططدخططل الر اEn( المبخر األخير
) و لك لتشطططططكيل دا رة المبخر ويتصطططططل كل2( طريق قناة السطططططوا ل
) من المكثف3( ) بمطططدخطططل الر اCi( ) من كطططل مكثف2( مخرج
)C1( ) من المكثف األول2(  ويتصطططططططل المخرج,)Ci-1( السطططططططابق
) عن طريق قناة السططططوا لCn( ) في المكثف األخير3( بمدخل الر ا
 يجب أن يوصطططططل,) و لك لتشطططططكيل دا رة المكثف ووفقا لالختراع9(
) واحططد عل األقطططل و طرف أول بططإحطططدد قنوات01( أنبوال بخطططار
) أو يوصل بقناة السوا لCi( ) وCi+1( ) بين المكثفات9( السوا ل
 ويوصطططططططططل الطرف الثطططاني من,)E1( ) وEn( ) بين المبخرات2(
) أثناء تشط يل نظام التقطيرP(  ويكون جط طه,األنبوال ب رفة البخار
) التي توجد في المكثف0( ) في غرفة البخارPi( أعل من الضططططططط ط
) التي توجد في0( ) في غرفطة البخارPi( ) وأعل من الضططططططط طCi(
) ويتعلق االختراع الحالي أيضطططططططا بطريقة لتنفي عمليةE1( المبخر
 فضطططططال عن وحدة تحكم,التقطير من خالل االسطططططتفادة من نظام مبتكر
به ا النظام
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(22) Filed: 03/02/2016
(23) Priority Data:
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(32) Date:
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(33) Country:
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(72) Inventors:
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(51) INT. CL. : A61K31/498; A61K47/18;
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(54) Invention Title:
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING N-(3,5DIMETHOXYPHENYL)-N'-(1METHYLETHYL)-N-[3-(1-METHYL-1HPYRAZOL-4-YL)QUINOXALIN-6YL]ETHANE-1,2-DIAMINE
(57) Abstract
The invention relates to pharmaceutical
compositions
comprising
N-(3,5dimethoxyphenyl)-N'-(1-methylethyl)-N-[3-(1methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-6-yl]ethane1,2-diamine, or a pharmaceutically acceptable
salt thereof or a solvate thereof; to processes for
the preparation of said compositions and to the
use of said compositions for the manufacture of
a medicament for the prophylaxis of or the
treatment, in particular the treatment, of
diseases, e.g. cancer.

94

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
3092 : ) رقم البراءة00(
1111/1100 : ) رقم الطلب10(
1100/11/13 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
0202322342 أي بي
0202292140 أي بي
:) التاريخ31(
1102/11/01
1102/01/12
:) الدولة33(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون10(
استيكس ثيرابيتكس ليمتد
:) المخترعون11(
 ديي و فرناندو دومينيكو,بروجيني
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل13(
A61K31/498; : ) التصنيف الدولي20(
A61K47/18; A61K9/20; A61K9/48;
A61P35/00; C07D403/04
:) عنوان االختراع23(
 ثنا ي-342(-N تركيبات صيدالنية تشتمل عل
-(ميثيل-3[-N-)ميثيل إيثيل-0(-'N-)ميثوكسي فينيل
-041-يل]إيثان-0-يل) كينوكسالين-3-بيرازول-H0
ثنا ي األمين

) الملخص21(
,3( -N يتعلق االختراع بتركيبات صططيدالنية تشططتمل عل
-N- ) ميثيططل إيثيططل-0( -N
 ﹶ- ) داي ميثوكسططططططي فينيطل-2
-0-  يل) كينوكسالين-3-  بيرازول-H0-  ميثيل-0( -3[
 أو ملح مقبول صيدالنيا منه, داي أمين-1 ,0- يل] إيثان
أو وابطة منطه; وبعمليطات لتحضططططططير التركيبطات الم كورة
وباسططتعمال التركيبات الم كورة لتصططنيف دواء للوقاية من
 وبطططالتحطططديطططد عالج أمراض مثطططل,أو عطالج األمطراض
السرطان
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Ministry of Industry and Trade
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3090 : ) رقم البراءة00(
1193/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103032901
:) التاريخ31(
1103/01/13
:) الدولة33(
روسيا االتحادية
:) المالكون10(
 أنستتيوت فورأنرجي تكنولوجيز,جوينستوكومبان سنتفكريسرش
) اتمبريكإCPT( أتمبرويكإ

(72) Inventors:
BEZLEPKIN, Vladimir Victorovich ; SEMASHKO,
Sergey Evgenivich ; IVKOV, Igor Mihaylovich ;
ALEKSEEV, Sergey Borisovich ; VARDANIDZE,
Teymuraz Georgievich ; PETROV,Yuriy Yurievich ;
SOLODOVNIKOV,
Aleksander
Sergeevich
;
KRYLOV,Yuriy Vladimirovich
(74) Agent : NJQ & ASSOCIATION
(51) INT. CL. : G21C15/18
(54) Invention Title:
SYSTEM FOR PASSIVELY REMOVING HEAT FROM
INSIDE A CONTAINMENT SHELL
(57) Abstract
The invention relates generally to the nuclear energy field,
and more particularly to pressurized water reactor
containment internal passive heat removal systems (C
PHRS), and is designed for reactor containment cooling by
natural circulation of the cooling liquid (water) in the
system circuit. The technical result of the invention is
increase of heat removal efficiency, flow stability in the
circuit and, consequently, system operation reliability. The
system has at least one cooling water circulation circuit
comprising a heat exchanger located inside the
containment and including an upper header and a lower
header interconnected by heat-exchange tubes, a riser
pipeline and a down take pipeline connected to the heat
exchanger, a cooling water supply tank located above the
heat exchanger outside the containment and connected to
the down take pipeline, a steam relief valve connected to
the riser pipeline and located in the water supply tank and
hydraulically connected to the latter. The upper header
and the lower header of the heat exchanger are divided
into heat-exchange tube sections on the assumption that:
L/D ≤ 20, where L is the header section length, D is the
header bore.

:) المخترعون11(
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;  يططوريططفططتططش, فططططاردانططيططططدز تططيططمططوراز شطططططططرجططفططيططتططش ; بططتططروف
,  اإلكسططططططططنططططدر فططرسطططططططفططكططش ; كططريططلططوف,سطططططططولططودوفططنططيططنططكططوف
يوريفالدينورفيتش

95

 قمصية جميل نادر: ) الوكيل13(
G21C15/18 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
نظام لرزالة السلبية للحرارة من داخل غالف حاوية حراري
) الملخص21(
 وبمزيد من التحديد, يتعلق اإلختراع عموما بمجال الطاقة النووية
بأنظمة أزالة حرارة سلبية داخلية لحاجز إحتواء مفاعل مضبوط ج ط
 وهو مصمم لتبريد حاجز احتواء مفاعل بالتدوير, )C PHRS( الماء
الطبيع لسا ل التبريد (الماء) ف دا رة النظام وتزيد النتيجة الفنية
,  وثبات التدفق ف الدا رة, لرختراع من كفاءة إزالة الحرارة
وبالتال الثقة ف تش يل النظام والنظام له دا رة تدوير ماء تبريد
واحدة عل األقل تشمل مبادل حرارة موجوع ف داخل حاجز
االحتواء ويشمل رأس علود ورأس سفل متصليين بأنابيب تبادل
 و خط انابيب رافف و خط انابيب إنزال موصل بالمبادل, حرارة
 وصهريج تزويد بماء التبريد موجوع فوق المبادل, الحرارد
 وصمام, الحرارد خارج حاجز احتواء وموصل بخط أنابيب األنزال
تنفيث بخار ماء موصل بخط األنابيب الرافف وموجوع ف صهريج
إمداد الماء وموصل هيدروليكيا به ا األخير ويقسم الرأس العلود
والرأس السفل من المبادل الحرارد ال أقسام أنابيب تبادل حرارد
d و,  تكون طول قطاع الرأسL  حيث, L/D≤20 : عل فرض أن
تكون فتحة الرأس
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(74) Agent : NJQ & ASSOCIATION
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(54) Invention Title:
System for passive heat removal from the pressurized
water reactor through the steam generator
(57) Abstract
The invention relates generally to the nuclear energy field,
and more particularly to systems for passive heat removal
from the pressurized water reactor through the steam
generator (SG PHRS), and is designed for reactor cooling
by natural circulation of the coolant (water) in the system
circuit. The technical result of the invention is increase of
heat removal efficiency, coolant flow stability in the circuit
and, consequently, system operation reliability. The
system for passive heat removal includes at least one
coolant (water) circulation circuit comprising a steam
generator and a section heat exchanger located above the
steam generator in the cooling water supply tank and
connected to the steam generator by means of the inlet
pipeline and the outlet pipeline. The heat exchanger
includes an upper header and a lower header
interconnected by heat-exchange tubes, startup valves
with different nominal bores are installed on the outlet
pipeline. In addition, the heat exchanger is divided into
parallel sections based on the assumption that L/D ≤ 20,
where L is the half-section length, D is the header bore. The
inlet pipeline and the outlet pipeline sections of the
circulation circuit are designed as a set of branched
parallel pipelines that are individually connected to each
of the above heat exchanger sections.
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3091 : ) رقم البراءة00(
1193/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/11 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103032919
:) التاريخ31(
1103/01/13
:) الدولة33(
روسيا االتحادية
:) المالكون10(
 أنستتيوت فورأنرجي تكنولوجيز,جوينستوكومبان سنتفكريسرش
) اتمبريكإCPT( أتمبرويكإ
:) المخترعون11(
;  فالدمير فكتروفيتش ; سططططيماشططططكوه سططططرج افجنوفيتش, بزلبكين
;  سططططرج بوليسططططوفتش,  أيجور مهيايلوفتش ; اليكسططططيف, أفكوف
;  فاليل جرجوريفتش, فاردانيدز تيموراز شططرجفيتش ; سططيدوروف
 سرج فكتورفتش ; كوخت فتش فالديمير أوليجوفتش, سيفتلوف
 نادر جميل قمصية: ) الوكيل13(
F22B1/08; G21C1/02; : ) التصنيف الدولي20(
G21C15/18
:) عنوان االختراع23(
نظام إلزالة حرارة سلبية من مفاعل مضبوط ج ط الماء من خالل
مولد البخار
) الملخص21(
 وبمزيد من التحديد, يتعلق اإلختراع عموما بمجال الطاقة النووية
بأنظمة من أزالة حرارة سلبية من المفاعل مضبوط ج ط الماء من
 وهو مصمم لتبريد مفاعل, )SG PHRS( خالل مولد بخار الماء
بالتدوير الطبيع لسا ل التبريد (الماء) ف دا رة النظام وتزيد
 وثبات التدفق ف, النتيجة الفنية لرختراع من كفاءة إزالة الحرارة
 وبالتال الثقة ف تش يل النظام ويشمل النظام إزالة الحرارة, الدا رة
السلبية دا رة تدوير (ماء) عامل مبرد واحدة عل األقل تشمل مولد
بخار و مبادل حرارة موجوع فوق مولد البخار ف صهريج تزويد
بماء التبريد وموصل بمولد البخار بواسطة خط أنابيب المدخل وخط
انابيب المخرج ويشمل المبادل الحرارد الرأس العلود والرأس
السفل متصليين فيما بينهما بواسطة أنابيب تبادل حرارد وصمام بدأ
بثقوال محددة مختلفة مركب عل خط انابيب المخرج وباإلجافة ال
: لك يقسم مبادل الحرارة ال أقسام متوازية عل أساس أن
 تكون فتحة الرأسd و,  تكون طول قطاع الرأسL  حيث, L/D≤20
ويصمم قسما خط انابيب المدخل وخط انابيب المخرج من دا رة
الدورة كمجموعة من خطوط األنابيب المتوازية المتفرعة الت توصل
فرديا بكل من أقسام المبادل الحرارد بعالية
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(54) Invention Title:
SYSTEM FOR CONFINING AND COOLING
MELT FROM THE CORE OF A WATER
COOLED AND MODERATED REACTOR
(57) Abstract
The invention relates to nuclear power industry,
namely to systems providing safety of nuclear power
plants (NPP), and can be used during severe
accidents leading to reactor vessel and NPP
containment failure. The melt cooling and
confinement system includes a cone-shaped guide
plate installed under the reactor vessel bottom,
cantilever girder installed under the guide plate and
supporting the same, core catcher installed under the
cantilever girder and equipped with cooled cladding
in form of a multi-layer vessel for protection of the
external heat-exchange wall from dynamic, thermal
and chemical impacts, and filler material for melt
dilution inside the multi-layer vessel. The said multilayer vessel contains internal and external metal
layers with an intermediate layer in the form of a
non-metal filler located in between. Bearing ribs are
installed between the internal and external layers at
an azimuth pitch (Spitch) that meets the following
criterion: dext/15<spitch<dext/5, where dext is external
diameter of the vessel. The technical result of the
invention is the increased efficiency of heat removal
from the melt and improved structural reliability.
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3092 : ) رقم البراءة00(
1303/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103021932
:) التاريخ31(
1103/01/00
:) الدولة33(
روسيا االتحادية
:) المالكون10(
" جوينإ ستوك كومبان " أوتومين ريجوه بروكإ
:) المخترعون11(
,  اندرد بوريسوفيتش ; سيدوروف, نيدوريزوف
 ستالفيتش, الكسندر
 نادر جميل قمصية: ) الوكيل13(
G21C13/10; : ) التصنيف الدولي20(
G21C9/016
:) عنوان االختراع23(
نظام لتهد ة وتبريد المصهور من مركز مفاعل نووي
مهدأ ومبرد بالماء
) الملخص21(
 وبالتحديد بأنظمة, يتعلق اإلختراع بصططططططنطاعة الطاقة النووية
 ويمكن أن, )NPP( , تعط أمططان لمنشطططططططأة الطططاقططة النوويططة
يسططططتخدم أثناء الحوادث الشططططديدة مما يادد ال انهيار وعاء
 ويشطططمل نظام تبريد وحجز المنصطططهر, NPP المفاعل وحاجز
لوب موجه عل شكل مخروط مركب تحإ قاع وعاء المفاعل
,  وعططارجطططططططة كططابول مركبططة تحططإ لوب التوجيططه وتططدعمططه,
وماسططططك قلب مركب تحإ عرجططططة الكابول ومزود بتصططططفيح
مبرد ف صططططططورة وعطاء متعطدد الطبقطات لحمطاية جدار التبادل
الحرارد الخارج من حوادث الحركية والحرارية والكيميا ية
 و مططادة مل لتخفيف المنصططططططهر ف داخططل الوعططاء متعططدد,
الطبقطات ويحتود وعاء متعدد الطبقات الم كور عل طبقات
معدنية خارجية وداخلية مف طبقة وسطططيطة ف صطططورة حشطططوة
غير معدنية موجططططططوعة بينهما وتركب أجططططططالع تحميل بين
) والتSpitch( الطبقات الداخلية والخارجية بخطوة سططططمإ
dext  حيثdext/15<spitch<dext/5 تف بالشروط اآلتية
تكون القطر الخارج للوعاء وتكون النتيجة الفنية لرختراع
ه كفاءة زا دة ف إزالة الحرارة من المنصهر و قوة تركيبية
يعتمد عليها محسنة
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(54) Invention Title:
SYSTEM FOR CONFINING AND COOLING
MELT FROM THE CORE OF A NUCLEAR
REACTOR
(57) Abstract
The invention relates to nuclear power industry,
namely to systems providing safety of nuclear power
plants (NPP), and can be used during severe
accidents leading to reactor vessel and NPP
containment failure. The melt cooling and
confinement system includes a cone-shaped guide
plate installed under the reactor vessel bottom,
cantilever girder installed under the guide plate and
supporting the same, core catcher installed under the
cantilever girder and equipped with cooled cladding
in form of a multi-layer vessel for protection of the
external heat-exchange wall from dynamic, thermal
and chemical impacts, and filler material for melt
dilution inside the multi-layer vessel. The said multilayer vessel contains external and internal metal
walls with filler of poorly heat-conductive in relation
to the wall material in between. Filler thickness hfil
shall meet the following requirement: 0.8hext< hfil
<1.6hext, where hext is vessel external wall thickness.
The technical result of the invention is the increased
efficiency of heat removal from the melt and
improved structural reliability.
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3099 : ) رقم البراءة00(
1302/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103021930
:) التاريخ31(
1103/01/00
:) الدولة33(
روسيا االتحادية
:) المالكون10(
" جوينإ ستوك كومبان " أوتومين ريجوه بروكإ
:) المخترعون11(
,  اندرد بوريسوفيتش ; سيدوروف, نيدوريزوف
 ستالفيتش, الكسندر
 نادر جميل قمصية: ) الوكيل13(
H01G4/38 : ) التصنيف الدولي20(
:) عنوان االختراع23(
نظام تهد ة وتبريد المصهور من مركز مفاعل نووي

) الملخص21(
 وبالتحديد بأنظمة, يتعلق اإلختراع بصططططططنطاعة الطاقة النووية
 ويمكن أن, )NPP( , تعط أمططان لمنشطططططططأة الطططاقططة النوويططة
يسططططتخدم أثناء الحوادث الشططططديدة مما يادد ال انهيار وعاء
 ويشطططمل نظام تبريد وحجز المنصطططهر, NPP المفاعل وحاجز
لوب موجه عل شكل مخروط مركب تحإ قاع وعاء المفاعل
,  وعططارجطططططططة كططابول مركبططة تحططإ لوب التوجيططه وتططدعمططه,
وماسططططك قلب مركب تحإ عرجططططة الكابول ومزود بتصططططفيح
مبرد ف صططططططورة وعطاء متعطدد الطبقطات لحمطاية جدار التبادل
الحرارد الخارج من حوادث الحركية والحرارية والكيميا ية
 و مططادة مل لتخفيف المنصططططططهر ف داخططل الوعططاء متعططدد,
الطبقططات ويحتود وعططاء متعططدد الطبقططات المط كور عل جططدر
معدنية خارجية وداخلية مف الحشوة جعيفة التوصيل للحرارة
hfil بالنسطبة لمادة الجدار فيما بينهما وسيف سمك الحشوة
hext  حيثhext< hfil <2.4hext041 : بالمتطلبات اآلتية
تكون سططططططمطك الجدار الخارج للوعاء وتكون النتيجة الفنية
لرختراع ه كفاءة زا دة ف إزالة الحرارة من المنصططططططهر و
قوة تركيبية يعتمد عليها محسنة
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NEDOREZOV, Andrey Borisovich ;
SIDOROV, Aleksandr Stalevich
(74) Agent : NJQ & ASSOCIATES
(51) INT. CL. : G21C13/10; G21C9/016
(54) Invention Title:
Water-Cooled Water-Moderated Nuclear
Reactor Core Melt Cooling and Confinement
System
(57) Abstract
The invention relates to nuclear power industry,
namely to systems providing safety of nuclear power
plants (NPP), and can be used during severe
accidents leading to reactor vessel and NPP
containment failure. The melt cooling and
confinement system includes a cone-shaped guide
plate installed under the reactor vessel bottom,
cantilever girder installed under the guide plate and
supporting the same, core catcher installed under the
cantilever girder and equipped with cooled cladding
in form of a multi-layer vessel for protection of the
external heat-exchange wall from dynamic, thermal
and chemical impacts, and filler material for melt
dilution inside the multi-layer vessel. The said multilayer vessel has external and internal metal walls with
a filler that is highly heat-conductive in relation to
wall material in between, where filler material
thickness hfil meets the following criterion: 1.2hext< hfil
<2.4hext, where hext is vessel external wall thickness.
The technical result of the invention is the increased
efficiency of heat removal from the melt and
improved structural reliability
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3111 : ) رقم البراءة00(
1300/1102 : ) رقم الطلب10(
1102/01/03 : ) تاريخ الطلب11(
:) بيانات األسبقية31(
:) الرقم30(
1103021931
:) التاريخ31(
1103/01/00
:) الدولة33(
روسيا االتحادية
:) المالكون10(
”جوينإ ستوك كومبان " أوتومين ريجوه بروكإ
:) المخترعون11(
,  اندرد بوريسوفيتش ; سيدوروف, نيدوريزوف
 ستالفيتش, الكسندر
 مكتب نادر جميل قمصية: ) الوكيل13(
G21C13/10; :) التصنيف الدولي20(
G21C9/016
:) عنوان االختراع23(
نظام تبريد وحجز منصهر قلب مفاعل نوود مبرد بالماء
ومعدل بالماء
) الملخص21(
 وبالتحديد بأنظمة, يتعلق اإلختراع بصططططناعة الطاقة النووية
 ويمكن أن, )NPP( , تعط أمان لمنشطططططأة الطاقة النووية
يسطططتخدم أثناء الحوادث الشطططديدة مما يادد ال انهيار وعاء
 ويشططمل نظام تبريد وحجز المنصططهر, NPP المفاعل وحاجز
لوب موجه عل شكل مخروط مركب تحإ قاع وعاء المفاعل
,  وعطارجططططططة كطابول مركبطة تحإ لوب التوجيه وتدعمه,
وماسطططك قلب مركب تحإ عرجطططة الكابول ومزود بتصطططفيح
مبرد ف صطططططورة وعاء متعدد الطبقات لحماية جدار التبادل
الحرارد الخارج من حوادث الحركية والحرارية والكيميا ية
 و حشوة لتخفيف المنصهر ف داخل الوعاء متعدد الطبقات,
ويحتود وعطاء متعطدد الطبقطات المط كور عل جططدر معططدنية
خارجية وداخلية مف حشطططططوة والت تكون عالية التوصططططططيل
للحرارة بالنسططططبة لمادة الجدار فيما بينهما وسططططيف سططططمك
hext< hfil <2.4hext041 :  بالشروط اآلتيةhfil الحشوة
 تكون سططططططمك الجدار الخارج للوعاء وتكونhextحيث
النتيجة الفنية لرختراع ه كفاءة زا دة ف إزالة الحرارة من
المنصهر و قوة تركيبية يعتمد عليها محسنة

7878/80/72

براءات االختراع المنقضية
حسب أحكام قانون براءات االختراع األردني رقم ( )31لسنة  0999وتعديالته
والنظام الصادر بمقتضاه
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7878/80/72

: اندماج/ نقل ملكية براءة اختراع

Patent Assignments / Merger :

By virtue of section (27) of Patents Law No.
(32) And its amendments on the year 1999, I
hereby declare that the registered owners of
the Patent No. (3172)

)31( ) من قانون براءات االختراع رقم11( استنادا لنص المادة
 أعلن بان أصحاال براءة االختراع رقم,) وتعديالتة1111( لسنة
:)3172(
 إل إل سي,كيثيرا بيوفارماسيوتيكالز

Kythera Biopharmaceuticals, LLC

:قد اندمجت مع والى شركة

Has been merged with and into:
Allergan Sales, LLC
5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940 (US)

 إل إل سي,أليرجان سيلز
) (الواليات المتحدة16491  ان جيه، ماديسون، جيرالدا فارمز1

As from the date of the Merged of:28/03/2019
The name & address of the assignee as
shown above have been duly recorded in the
Register of Patents of Invention.

اعتبارا من تاريخ وثيقة االندماج
2019/03/28-:في
وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها براءة االختراع قد أدرج
قي سجل براءات االختراع حسب األصول

:مسجل براءات االختراع

Patent registrar:
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7878/80/72

ت يير أسماء مالكي براءة االختراع

Amendment of Name of Patent Owners
By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the registered owners of
(3011) the Patent No.

) من نظام براءات االختراع رقم33( استنادا لنص المادة
أعلن بان أصحاال براءة االختراع رقم1110 )لسنة91(
:)3011(

:قد تم ت يير اسمهم من
:من

Have changed their name:
FROM:

 إنك,كيثيرا بيوفارماسيتيكالس

Kythera Biopharmaceuticals, Inc.

: إل

TO:

 إل إل سي,كيثيرا بيوفارماسيوتيكالز

Kythera Biopharmaceuticals, LLC

مسجل براءات االختراع

Patent Registrar
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