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(33) Country:
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(71) Applicant:
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(54) Invention Title:
HUMAN ANTIBODIES TO MIDDLE EAST
RESPIRATORY SYNDROME – CORONAVIRUS
SPIKE PROTEIN
(57) Abstract
The present invention provides monoclonal antibodies
that bind to the Middle East Respiratory Syndrome –
Coronavirus (MERS-CoV) spike protein, and methods
of use. In various embodiments of the invention, the
antibodies are fully human antibodies that bind to
MERS-CoV spike protein. In some embodiments, the
antibodies of the invention are useful for inhibiting or
neutralizing MERS-CoV activity, thus providing a
means of treating or preventing MERS infection in
humans. In some embodiments, the invention provides
for a combination of one or more antibodies that bind
to the MERS-CoV spike protein for use in treating
MERS infection. In certain embodiments, the one or
more antibodies bind to distinct non-competing
epitopes comprised in the receptor binding domain of
the MERS-CoV spike protein.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1013 : ) رقم البراءة33(
1310/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
332,233/12
331,424/12
314,242/12
322,241/12
:) التاريخ32(
2341/31/23
2341/31/33
2341/34/42
2341/43/33
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. إنك,ريجينيرون فارماسيوتيكالز
:) المخترعون22(
كريستوس كيراتسوس ;سوماثي سيفاباالسينغام ;نيل ستال
بي اجنتس. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 39/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي23(
K 39/215 ; C 07 K 16/08
:) عنوان االختراع11(
- مضادات حيوية بشرية لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
بروتين كورونا فيروس الشوكي
) الملخص20(
يوفر االختراع الحالي أجساااام مضاااادة وحيدة النسااايلة التي تربط
 متالزمة- )MERS-CoV( إلى بروتين سانبلة فيروس كورونا
 في. و رق السااااااتخدامها,ي.الجهاز التنفسااااااي الشاااااارق أوساااااا
 فان األجساااام المضاااادة ي,تجسااايدات مختلفة من اا االختراع
أجساااااام مضاااااادة بشااااارية بالكامل التي تربط إلى بروتين سااااانبلة
 في بعض التجسيدات فان األجسام المضادة من.MERS-CoV
اااا االختراع تعتبر مفياادة في ت بيط أو تحييااد نشااااااااا فيروس
 باالتاالي توفير وسااااااايلة لمعالجة أو للوقاية من,MERS-CoV
 يوفر, في بعض التجسيدات. في البشرMERS اإلصابة بمرض
االختراع توليفة من واحدة أو أك ر من األجسااااااام المضااااااادة التي
 لالساااتخدام في معالجةMERS-CoV تربط إلى بروتين ساانبلة
 في بعض التجساااااايدات فان واحد أو.MERS اإلصااااااابة بمرض
أك ر من األجسااام المضااادة تربط إلى حواتم غير متنافسااة متميزة
MERS- مضاااامنة في مجال ربط المسااااتقبل من بروتين ساااانبلة
.COV
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(32) Date:
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(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT
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Dr. Johannes PLATZEK ; Dr. Markus
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(54) Invention Title:
New gadolinium chelate compounds for
use in magnetic resonance imaging
(57) Abstract
The present invention relates to a new class of
high relaxivity extracellular gadolinium
chelate complexes, to methods of preparing
said compounds, and to the use of said
compounds as MRI contrast agents.
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مديرية حماية الملكية الصناعية
1010 : ) رقم البراءة33(
1312/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/13 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4142311152 P
:) التاريخ32(
2341/31/31
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير فارما أكتينجسلشافت
:) المخترعون22(
يسيكا. ماركوس برجر ;د. يو انس بالتسك ;د. د
جريجور. ستيفان يلجر ;د-كريستوف. لورك ;د
. ديتلف زولتسل ;د. توماس فرنتسل ;د. يوست ;د
 وبرتوس بيتش. أوالف بانكنين ;د
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
49/10 ; C 07 D 257/02 ; C 07 C
229/16
:) عنوان االختراع11(
مركبات كالبية جادولينيوم جديدة لالستخدام في
تصوير بالرنين المغنا يسي
) الملخص20(
يتعلق االختراع الحاالي بفةاة جديدة من معقدات كالبية
, خاار الخلياة عاالياة االسااااااترخاا ياةgadolinium
 وباااسااااااتخاادام,رق لتحضااااااير المركبااات الماااكورة.ب
المركباات المااكورة كعوامال تباين للتصااااااوير بالرنين
magnetic resonance ( الاااامااااغاااانااااا اااايسااااااااااي
.)imaging) (MRI
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(54) Invention Title:
Substituted oxopyridine derivatives
(57) Abstract
The invention relates to substituted
oxopyridine derivatives and to processes for
their preparation, and also to their use for
preparing medicaments for the treatment
and/or prophylaxis of diseases, in particular
cardiovascular
disorders,
preferably
thrombotic or thromboembolic disorders, and
oedemas, and also ophthalmic disorders.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1011 : ) رقم البراءة33(
1312/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/11 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4142134451 أي بي
4141231351 أي بي
:) التاريخ32(
2341/32/34
2341/32/21
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير فارما أكتينجسلشافت
:) المخترعون22(
ينس. إلويسا جيمينيز نونيز ;د. دانيل مايبوم ;د. د
; أليكساندر يليش. د.سوزان رو ريج ;أ. أكرستاف ;د
أدريان. ستيفان ايتماير ;د. كاترينا ماير ;د. د
. باسكال إليربروك ;د. يان ستامبفوس ;د. تيرشتيجن ;د
ديتر النج
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P 9/00 ; A ) التصنيف الدولي23(
61 P 27/02 ; A 61 K 31/4439 ; C 07 D
413/10 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D 413/14 ;
C 07 D 401/10
:) عنوان االختراع11(
مشتقات أوكسوبيريدين مستبدلة
) الملخص12(
 مسااااااتبااادلاااةoxopyridine يتعلق االختراع بمشااااااتقااات
 وأيضااا باسااتخدامها لتحضااير أدوية,وبعمليات لتحضااير ا
رابات. بصفة خاصة اض,أو الوقاية من أمراض/لمعالجة و
رابااات تخ ريااة أو تخ ريااة. يفضاااااال اضاااااا,قلبيااة وعااا يااة
.رابات متعلقة بالعين. وأيضا اض, وتورم,انسدادية
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(21) Appl. No. 2014/0143
(22) Filed: 07/04/2014
(23) Priority Data:
(31) No. :
809,650/61
(32) Date:
08/04/2013
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
PROFESSIONALS FOR ENERGY- ENVIRONMENT
AND WATER SOLUTIONS LTD. CO.
(72) Inventors:
ZAER ABO-HAMMOUR
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 01 J 19/08 ; C 10 G 32/02 ; C
02 F 1/48
(54) Invention Title:
A
METHOD
AND
APPARATUS
FOR
MAGNETIC/ELECTROSTATIC/ELECTROMAGNET
IC TREATMENT OF FLUIDS COMPRISING THREE
PHASES: THE TREATMENT PHASE, THE MIXING
PHASE, AND THE USAGE PHASE WHICH ARE
SPATIALLY AND TEMPORALLY DECOUPLED

(57) Abstract
A method for magnetic/electrostatic/electromagnetic
treatment of fluids consisting of three separate phases
that are spatially and temporally decoupled, wherein in
the first phase, a agnetic/electrostatic/electromagnetic
field is applied to a working fluid under circulation to
obtain the directly ionized fluid. This directly ionized
fluid resulting from the first phase might be
immediately used or subjected to storage before being
used in the second phase. In the second phase, the
directly ionized fluid is used as an ionizer or an ionizing
agent for ionizing indirectly the normal non-ionized
fluid by mixing the directly ionized fluid and normal
non-ionized fluid in accordance with a predetermined
mixing ratio and mixing method between the directly
ionized fluid and normal non-ionized fluid. In the third
phase, the resultant mixed or indirectly-ionized fluid is
used in the proper application directly or stored in a
storage tank for later use.
According to the
embodiments of the invention, the three phases of the
proposed method are decoupled from each other
completely in space and time without the need of the
treatment plants to be in the same location of the
mixing plants (spatial decoupling), and without the
need for simultaneous production of the treated and
the mixed fluids (temporal decoupling). Possible
applications for the invention include, but not limited
to, all previous applications of the direct and immediate
magnetic/electrostatic/electromagnetic treatment of
fluids such as water treatment, hydrocarbon fuel
treatment.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1014 : ) رقم البراءة33(
1341/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/14/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/134,113
:) التاريخ32(
2343/31/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.اقة و البيةة و المياه المحدودة.شركة المحترفون لحلول ال
:) المخترعون22(
زا ر أبو حمور
 بي اجنتس. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-B 01 J 19/08 ; C 10 G ) التصنيف الدولي23(
32/02 ; C 02 F 1/48
:) عنوان االختراع11(
/ الكهربااا يااة السااااااااكنااة/ ريقااة وجهاااز للمعااالجااة المغنااا يسااااااايااة
مرحلة المعالجة: الكهرومغنا يساااية للساااوا ل تحتوي على ثالل مراحل
ومرحلة الخلط ومرحلة االستعمال التي تكون مفصولة مكانيا وزمانيا

) الملخص20(
 االلكتروتساتيكية الكهرومغناطيسية/طريقة للمعالجة المغناطيسيية
للسيييواتت تتكون مال مر مراحت منةصيييلة متباعدة زمانيا و مكانيا
بييييالييييكييييامييييت حيييييييييا ييييي الييييمييييرحييييليييية االوليييي الييييمييييجييييا
 الكهرومغناطيسييييييي يطب عل/االلكتروسييييييتاتيكي/المغناطيسييييييي
السييياتت العامت تحل التدوير للحصيييو عل سييياتت مةيال مباشيييرة
يمكال اسييييتعما الا السيييياتت المةيال مباشييييرة و النات عال المرحلة
االول ورا او يخزن قبييت اسيييييييتعمييالييا ي المرحليية ال ييانييية ي
المرحلة ال انية يسييتعمت السيياتت المةيال مباشييرة امةيال او عنصيير
تايي ال لتاييال السياتت العاد يير المةيال بطريقة مباشرة عال طري
خلط السييياتت المةيال مباشيييرة و السييياتت العاد يير المةيال حسيييب
نسييييييبة الخلط المقررة سيييييييلةا و طريقة الخلط بيال السييييييياتت المةيال
مباشيرة و السياتت العاد يير المةيال ي المرحلة ال ال ة يستعمت
السيييياتت النات المخلوط او المةيال بطريقة يير مباشييييرة ي تطبي
مناسييييب مباشييييرة او يخزن ي خزان لمسييييتعما المح حسييييب
ام لة االختراع يتم صييييييت المراحت ال م ة للطريقة المقترحة عال
بعضيييييييهيا تمييامييا ي الزمييان و المكييان بييدون الحييا ية ال محطييات
)معالجة الن تكون ي نةس مكان محطات الخلط (الةصت المكاني
و بيدون الحيا ية لمنتال المتزامال للسيييييييواتت المعالجة و المخلوطة
(الةصيييييييت الزمياني) تطيييييييتميت التطبيقيات المحتملة لمختراع و ال
تقتصيييييير عل ات التطبيقات السييييييابقة للمعالجة المباشييييييرة واالنية
الكهرومغناطيسيييية للسيييواتت م ت/ االلكتروسيييتاتيكية/ لمغناطيسيييية
معالجة المياه و معالجة الوقود الهيرواربوني
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(54) Invention Title:
Novel substituted indazoles, processes for
preparation thereof, pharmaceutical
preparations comprising them and use thereof
for production of medicaments
(57) Abstract
The present application relates to novel
substituted indazoles, to processes for preparation
thereof, to the use thereof alone or in combinations
for treatment and/or prophylaxis of diseases, and
to the use thereof for production of medicaments
for treatment and/or prophylaxis of diseases,
especially for treatment and/or prophylaxis of
endometriosis and endometriosis-associated pain
and other endometriosis-associated symptoms
such as dysmenorrhoea, dyspareunia, dysuria and
dyschezia, of lymphoma, rheumatoid arthritis,
spondyloarthritis
(especially
psoriatic
spondyloarthritis and Bekhterev's disease), lupus
erythematosus, multiple sclerosis, macular
degeneration, COPD, gout, fatty liver disorders,
insulin resistance, neoplastic disorders and
psoriasis.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1020/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4144133254 أي بي
:) التاريخ32(
2341/44/21
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير فارما أكتينجسلشافت
:) المخترعون22(
. أولريش بوت ;د. نيكول شميت ;د. أولف بومر ;د. د
جوديت. راينهارد نوبيمير ;د. ولجر زيبينايشر ;د
كريستيان. مارتن النج ;د.  ولجر زتيوبر ;د. جونتر ;د
; الكسندرا راوش. اندرياس زوتر ;د. ستجمان ;د
كريستيان فريدريش ;بيتر وف

 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P 17/00 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 P 29/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 9/00
; C 07 D 401/12
:) عنوان االختراع11(
, عمليات لتحضير ا,إندازوالت مستبدلة جديدة
مستحضرات دوا ية تحتوي عليها واستخدامها في إنتا
أدوية
) الملخص20(
 مسيييتبدلة ديدةindazoles يتعل الطلب الحالي بمرابات
بعملييات لتحضيييييييرايا بياسييييييتخدامها بمةرداا و ي اتحاد
 و الوقيايية مال مراب وبياسييييييتخدامها ي نتال/ لمعيالجية
 و الوقاية مال مراب خصيييوميييا معالجة/دوية لمعالجة و
 و الوقاية مال االنتباذ البطاني الرحمي واأللم المصييييياحب/و
لمنتبيياذ البطيياني الرحمي واألعراب المصييييييياحبيية لمنتبيياذ
البطاني الرحمي األخرى م ت عسير الطما عسيير الجماع
عسيييير التبو وعسيييير التغوط الليمةوما التهال المةامييييت
الروماتويد التهال المةامييت الةقارية (خصييومييا التهال
) اللتبةBekhterev المةامييييت الةقارية الصييييد ي ومرب
الحمييامييية النةييامييية التصييييييلييب المتعييدد التحلييت البقعي
chronic (  (مرب اإلعييياقييية الرتويييية المزمنيييةCOPD
)) اليييينييييقييييرobstructive pulmonary disease
اضيطرابات الكبد الداني مقاومة اإلنسيوليال االضطرابات
الورمية والصد ية
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(23) Priority Data:
(31) No. :
EP15152944.3
EP 15200407.3
(32) Date:
28/01/2015
16/12/2015
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Dr. Hans BRIEM ; Dr. Ulrich KLAR ; Dr.
Keith GRAHAM ; Dr. Philip LIENAU ;
Dr. Volker SCHULZE ; Dr. Gerhard
SIEMEISTER ; René TEMPEL ; Dr.
Jozsef B?LINT
(74) Agent : SMAS Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 P 35/00 ; A
61 K 31/437 ; C 07 D 405/14 ; C 07 D
471/04 ; C 07 D 401/12
(54) Invention Title:
4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one
Derivatives
(57) Abstract
Compounds of formula (I) (I), processes for
their production and their use as
pharmaceuticals.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1134/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/13/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4141241153 أي بي
4123313253 أي بي
:) التاريخ32(
2341/34/21
2341/42/41
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير فارما أكتنجيسلشافت
:) المخترعون22(
; كيث جرا ام. أولريش كالر ;د.  انس بريم ;د. د
جير ارد. فولكر شولتس ; د. فيليب ليناو ;د. د
زيمايستر ;رينيه تمبل ;يوزف بالينت
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P ) التصنيف الدولي23(
35/00 ; A 61 K 31/437 ; C 07 D 405/14
; C 07 D 471/04 ; C 07 D 401/12
:) عنوان االختراع11(
ون-4- [بيريدين2,3-c] بيرولوH4- مشتقات
) الملخص20(
) وعملياتI) (I( يتعل االختراع الحالي بمرابات الصيغة
إلنتا ها واستخدامها اأدوية
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UNITED STATES
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REN, Pingda ; LI, Liansheng ; FENG, Jun ;
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Yi
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 07 D 239/74 ; C 07 D
239/94 ; C 07 D 239/95 ; C 07 D 403/04 ; C 07 D
401/12 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D 401/04
(54) Invention Title:
SUBSTITUTED QUINAZOLINE COMPOUNDS
AND METHODS OF USE THEREOF
(57) Abstract
Compounds having activity as inhibitors of G12C
mutant KRAS protein are provided. The
compounds have one of the following structures (I),
(II) or (III): ; or (I) (II) (III) or a pharmaceutically
acceptable salt, stereoisomer or prodrug thereof,
wherein R1, R2a, R2b,R2c,R3a, R3b, R4a, R4b,
R5a, R5b, R6, A, B, G1, G2, L1, L2, m1, m2, n, x, y,
X and E are as defined herein. Methods associated
with preparation and use of such compounds,
pharmaceutical compositions comprising such
compounds and methods to modulate the activity of
G12C mutant KRAS protein for treatment of
disorders, such as cancer, are also provided.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1010 : ) رقم البراءة33(
1122/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/14/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
411,231/12
411,141/12
211,144/12
211,341/12
211,323/12
:) التاريخ32(
2341/31/43
2341/31/43
2341/44/41
2341/42/34
2341/42/34
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اراكسس فارما إل إل سي
:) المخترعون22(
 يون أوليفير, جون ;لونغ, ليانشينغ ;فينغ,  بينجدا ;لي,رين
 يي, تاو ;ليو, يوان ;وو,;ليو
بي اجنتس. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 D 239/74 ; C ) التصنيف الدولي23(
07 D 239/94 ; C 07 D 239/95 ; C 07 D 403/04 ;
C 07 D 401/12 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D
401/04
:) عنوان االختراع11(
مركبات كينازولين مستبدلة و رق استعمالها
) الملخص20(
يتعلق االختراع الحااالي بااالمركبااات التي لهااا نشااااااااا على يةااة
 يكون للمركبات إحدى.G12C فرة. بKRAS اات بروتين.م ب
, أو ملح مقبول صاااااااياادالنيااا:)III( () أوII ,I)( البنيااات التاااليااة
R1, R2a,  حااايااااث,ماااتاااجاااااسااااااااام أو عاااقااااار أولاااى ماااناااهااااا
R2b,R2c,R3a, R3b, R4a, R4b, R5a, R5b, R6, A,
 ي كما تمB, G1, G2, L1, L2, m1, m2, n, x, y, X
ة بتحضاااااير و اساااااتخدام تلك. يتم توفير رق مرتب.تعريفها نا
 التركيبات الصااايدالنية التي تشاااتمل على تلك المركبات,المركبات
 لمعالجةG12C فرة. بKRAS و رق لتعديل نشاااااااا بروتين
. أيضا, م ل سر ان, رابات.اض
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(54) Invention Title:
EFFICIENT OPTIMAL GROUP ID
MANAGEMENT SCHEME FOR MUMIMO SYSTEMS
(57) Abstract
Certain aspects of the present disclosure relate
to efficient optimal group identification (GID)
management for multiple user (MU) multipleinput
multiple-output
(MIMO)
communications. Certain aspects of the
present disclosure provide an apparatus for
wireless communications. The apparatus
generally includes a processing system
configured to: for each GID of a plurality of
GIDs, assign a plurality of devices to
positions within one or more groups
associated with that GID and generate GID
management frames for transmission to active
devices of the assigned plurality of devices
indicating, for each of the active devices, a
position of that active device within each of
the plurality of GID; and an interface
configured to output the GID management
frames for transmission to the active devices.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1192/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/39 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
224,332/41
:) التاريخ32(
2341/31/32
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون22(
أحمد رجب الشريف
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-H 04 W ) التصنيف الدولي23(
72/12 ; H 04 B 7/0452
:) عنوان االختراع11(
ط فعال لالدارة األم ل للهوية التعريفية.مخ
Mu-MIMO الجماعية ألنظمة
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحاااالي بجواناااب معيناااة تتعلق باااادارة تحااادياااد
) لإلرسااااااااااال متعااااددGID( الامجموعااااة لات الكفاااااءة األم اااال
.)MIMO( ) متعاااددة اإلدخاااال واإلخراMU( المساااااااتخااادمين
.جوانب معينة للكشاااف الحالي توفجر جهاز لالتصااااالت الالسااالكية
 منGID  لكل:يضاااااام الجهاز بوجه عام نظام معالجة مهيل لـاااااااااااا
 تعيين مجموعة أجهزة للمواقع ضاامن واحد أو,GID مجموعات
 الماكور وتوليد إ اراتGID ة بـااااا.أك ر من المجموعات المرتب
ة لمجموعة. من أجال إرساااااااالها إلى األجهزة النشاااااااGID إدارة
,ة. لك جل من األجهزة النشااااااا,األجهزة التي تم تعيينها تشاااااااير إلى
؛ وتتم تهيةةGID موقع الجهاز الماكور ضاااامن كل مجموعة من
 من أجاال إرسااااااااالهااا إلىGID الواجهااة إلخرا إ ااارات إدارة
.ة.األجهزة النش
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(54) Invention Title:
A pharmaceutical composition or kit for
use in treating cancer in a mammal
comprising asparaginase and
methioninase
(57) Abstract
The invention is related to a new method for
treating liquid and solid cancers, in a
mammal,
including
human,
wherein
methioninase
is
administered
before
asparaginase.
The
invention
also
encompasses the use of a dietary methionine
deprivation, possibly combined with
methioninase administration, in advance of
asparaginase treatment. Methioninase and
asparaginase may be used in particular under
free form, pegylated form or encapsulated into
erythrocytes. Figure 1

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1019 : ) رقم البراءة33(
1002/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4133244252
:) التاريخ32(
2341/42/34
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
ايريتيك فارما
:) المخترعون22(
; اغويرا كارين ;بيرلير ويلي ;غاي فابيان
جودفرين يان
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
35/18 ; A 61 P 35/00 ; A 61 K 38/51 ;
A 61 K 38/46
:) عنوان االختراع11(
تركيبة صيدالنية أو مجموعة بية لالستخدام في
عال سر ان لدى كا ن ثديي تتضمن إنزيم
األسباراجيناز وإنزيم المي يونيناز
) الملخص20(
ريقاة جاديادة لمعالجة الساااااار انات.يتعلق االختراع ب
 بمااا في للااك, السااااااا لااة والصاااااالبااة في حيوان ثااديي
ااااء ماي يونينااااز قبااال. حاياااث ياتام إعا, اإلنساااااااااان
ضا استخدام الحرمان
ً  يشمل االختراع أي.األسباراجيناز
اااء. وربمااا يتم دمجااه مع إع, الغاااا ي من المي يونين
 يمكن. قباال معااالجااة األسااااااباااراجيناااز, المي يونيناااز
اسااااااتخااادام مي يونينااااز وأساااااابااااراجينااااز على وجاااه
الخصااوف في شااكل حر أو شااكل مرتبط أو مغلف في
4  شكل.كريات الدم الحمراء
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(23) Priority Data:
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(54) Invention Title:
ANTIBODIES THAT BIND TO
SORTILIN AND INHIBIT THE
BINDING OF PROGRANULIN

(57) Abstract
The present invention relates to
monoclonal anti-Sortilin antibodies
which have been found useful in
correcting a deficient level of
progranulin (PGRN). In particular,
these antibodies can be used in the
treatment of frontotemporal dementia
(FTD) and amyotrophic lateral
sclerosis (ALS).

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1031 : ) رقم البراءة33(
1343/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/33 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
414224153
:) التاريخ32(
2341/32/43
:) الدولة11(
بريطانيا
:) المالكون24(
اس/ لوندبيك ايه.أتش
:) المخترعون22(
إدوارد فان دن برينك ;الرس كريستيان بيلمان
; رون ;إبرا يم جون مالك ;سورين كريستنسن
ستافينهاغن ;ارنوت. جان ايغيبجيرغ ;جيفري بي
غيريتسين ;بول بارين ;روب دي يونج
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/28
:) عنوان االختراع11(
أجسام مضادة ترتبط بسورتيلين وت بط ارتبا
البروجرانولين

) الملخص20(
يتعل االختراع الحيييالي بيييأ سييييييييا مضييييييييادة
لسييييورتيليال حاد النسيييييلة و د نها مةيدة ي
تصييييييحيى مسييييييتوى خيياطي مال برو رانوليال
) تحديدا يمكال استخدا اله األ ساPGRN(
المضيييييييادة ي عمل العتييا الجبهي الصييييييبغي
)ALS( ) وتصلب انبي ضمورFTD(
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25/28 ; C 07 K 16/18 ; G 01 N 33/68
(54) Invention Title:
ANTIBODIES SPECIFIC FOR
HYPERPHOSPHORYLATED TAU AND
METHODS OF USE THEREOF

(57) Abstract
The present invention relates to a novel
class of monoclonal antibody that
specifically binds the phosphorylated
serine 396 residue on pathological
hyperphosphorylated
(PHF)
tau
(pS396), as well as to methods of using
these molecules and their tau binding
fragments in the treatment of
Alzheimer’s disease and tauopathies.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1033 : ) رقم البراءة33(
1312/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
414224452
414132154
:) التاريخ32(
2341/32/43
2341/43/41
:) الدولة11(
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
:) المالكون24(
اس/ لوندبيك ايه.أتش
:) المخترعون22(
جان تورليف بيدرسن ;الرس أوستيرجارد بيدرسن
;جوستوس كلوز الفريد دايتشسيل ;أيوديجي عبد
الرشيد أسوني ;نينا يلين روسينغفيست
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/00 ; A 61 K 39/395 ; A 61 K 49/00 ;
A 61 P 25/28 ; C 07 K 16/18 ; G 01 N
33/68
:) عنوان االختراع11(
أجسام مضادة محددة لبروتين تاو و رق استعمالها

) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بةئة ديدة مال األ سييا
المضيييييييادة حييادييية النسيييييييليية تربط عل و ييا
الخصوص الوحدة البناتية المعالجة بالةسةوريت
 المسبب للمرب المعالtau بـيييييي192 سييريال
)PHF) (pS396( بالةسةوريت عل نحو ات
اما بطرق السيييييتخدا اله الجزيئات وشيييييةايا
 الخيييامييييييييية بهيييا ي عمل مربtau ربط
الزاايمر والحاالت المرضيييية المرتبطة بتراام
tau
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07 D 213/74
(54) Invention Title:
PROCESS FOR PREPARING 1-(4METHANESULFONYL-2TRIFLUOROMETHYL-BENZYL)-2METHYL-1H-PYRROLO [2,3B]PYRIDIN-3-YL-ACETIC ACID
(57) Abstract
This invention relates to novel processes
for synthesizing [1-(4-Methanesulfonyl-2trifluoromethyl-benzyl)-2-methyl-1Hpyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]-acetic acid and
to intermediates that are used in such
processes.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1030 : ) رقم البراءة33(
1031/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/19/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
344321/2341PC//CP
:) التاريخ32(
2341/34/24
:) الدولة11(
الوايبو
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
كريستيان ماثيس ;فيليب لوستينبيرغر ;بيرنارد
ريس ;زونغبو في ;ثييري سكالما
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 D ) التصنيف الدولي23(
471/04 ; C 07 D 213/74
:) عنوان االختراع11(
تراي-2-مي ان سلفونيل1-(4- ريقة لتحضير
3- ,[2بيرولو-1H-)مي يل-2بنزيل-فلورو مي يل
حمض أسيتيك-يل-3-بيريدينB]
) الملخص12(
-تراي فلورو مي يل-2-مي ان سلفونيل-1(-4 ريقة لتحضير
حمض-يل-3-]بيريدينB-3 ,2[بيرولو-H4-مي يل2-)بنزيل
أسيتيك
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(32) Date:
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(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/439 ; A
61 P 3/00 ; A 61 P 35/00 ; C 07 D 453/00
(54) Invention Title:
SALT FORMS OF (S)-Quinuclidin-3-yl
(2-(2-(4-fluorophenyl)thiazol-4-yl)propan2-yl)carbamate
(57) Abstract
The present invention relates to novel salt
forms of (S)-Quinuclidin-3-yl (2-(2-(4fluorophenyl)thiazol-4-yl)propan-2yl)carbamate useful as an inhibitor of
glucosylceramide synthase (GCS) and for
the treatment metabolic diseases, such as
lysosomal storage diseases, either alone or
in combination with enzyme replacement
therapy, and for the treatment of cancer.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1031 : ) رقم البراءة33(
1122/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/11/33 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
244,231/14
:) التاريخ32(
2343/33/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
جينزيم كوربوريشن
:) المخترعون22(
جين تشاو ;كريغ سيجل
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/439 ; A 61 P 3/00 ; A 61 P 35/00 ; C
07 D 453/00
:) عنوان االختراع11(
(2-(2-(4-يل-3-(كوينوكليدينS)- أشكال ملح
يل)كارباميت-2-يل)بروبان-4-فلوروفينيل)ثيازول
) الملخص12(
-)S( يتعلق االختراع الحاالي بصااااااور جاديدة من ملح
-1-فلوروفينياال)ثيااازول-1(-2-2(ياال-3-كينيوكلياادين
يااال) كربااااماااات مفيااادة كم بط إلنزيم-2-يااال) بروباااان
) و لعال أمراضGCS( جلوكوزيل ساايراميد سااين از
 سااااااواء, م ل أمراض تخزين الجساااااايم الحال,األيض
بامافرده أو باااالترافق مع معاااالجاااة باااالتعويض عن
. و لعال السر ان,اإلنزيمات
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1034 :
( )03رقم الطلب 1324/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/10/13 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
444,431/12
243,111/12
( )32التاريخ:
2341/32/34
2341/32/33
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش ؛ أمجين
انك
( )22المخترعون:
اليزابيث نارولد ; توبياس راوم ;باتريك وفمان ;
رالف لوتيربيوس ;كلوديا بلوميل ;مارك بانزر ;
أوليفييه نوالن ستيفكس ;ويبكي دايستنج
( )21الوكيل  :سابا وشركا م للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-C 07 K
16/46 ; C 07 K 16/28
( )11عنوان االختراع:
تركيبات الجسم المضاد لـ CD70و CD3
( )12الملخص
يتعلق اااا اإلختراع بتركيبااة لجساااااام مضااااااااد ثنااا ي
التخصااص تتضاامن موقع اإلرتبا األول الاي يرتبط بـ
 CD70البشاري على س.ح الخلية المستهدفة وموقع
اإلرتبا ال اني الاي يرتبط بـااااااااا  CD3البشااااري على
سااااا.ح الخلية  .Tعالوة على للك ,يقوم اا اإلختراع
بااعاداد متعدد النيوكليوتيد المشاااااافر لتركيبة الجساااااام
المضاااااااد وناقل يتضاااااامن متعدد النيوكليوتيد الماكور
والاخلياااة العاااا لاااة المتحولاااة أو المعااادياااة بمتعااادد
النيوكليوتياد المااكور أو النااقل .باإلضااااااافة إلى ,يقدم
اإلختراع عملية إلنتا تركيبة الجسام المضااد الخاصة
باإلختراع ,اإلساااتخدام ال.بي لتركيبة الجسااام المضااااد
المااكور وعبوة تتضاااااامن تركيبااة الجساااااام المضاااااااد
الماكور.
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; Marc Panzer ; Olivier Nolan-Stevaux
Wibke Deisting
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 07 K 16/46 ; C
07 K 16/28
(54) Invention Title:
Antibody constructs for CD70 and CD3
(57) Abstract
The present invention relates to a bispecific
antibody construct comprising a first
binding domain which binds to human
CD70 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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Hashemite Kingdom of Jordan
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Ministry of Industry and Trade
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Directorate of Industrial Property
1032 : ) رقم البراءة33(
(11) Patent No. 3715
1121/0131 : ) رقم الطلب03(
(21) Appl. No. 2013/0360
0131/30/31 : ) تاريخ الطلب00(
(22) Filed: 10/12/2013
:) بيانات األسبقية11(
(23) Priority Data:
(31) No. :
:) الرقم34(
735720/61
14/231223
(32) Date:
:) التاريخ32(
11/12/2012
2342/42/44
:) الدولة11(
(33) Country:
الواليات المتحدة االمريكية
UNITED STATES
(71) Applicant:
:) المالكون24(
Novartis AG
نوفارتيس ايه جي
(72) Inventors:
:) المخترعون22(
Nicole Pezous ; Donald Johns ; Markus
; نيكول بيزوس ;دونالد جونز ;ماركاس ويس
Weiss ; Dominik Feuerbach. ; Yunsheng
-دومينك فيورباخ ;يونشينج ي ;بالتازار جوميز
He ; Baltazar Gomez-Mancilla. ; Kevin
; مانسيال ;كيفين ال مكاليستسر ;ليزا ساندفورد
Hall Mcallister ; Lisa Sandford ; Cristina
لوبيز-كريستينا لوبيز
Lopez-Lopez
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
Property
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/44 ; A
61 P 25/28 ; A 61 K 45/06 ; A 61 K
31/44 ; A 61 P 25/28 ; A 61 K 45/06 ;
31/4748
A 61 K 31/4748
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor
النيكوتيني-7 منشط مستقبل اسيتيل كولين الفا
activator
) الملخص20(
(57) Abstract
The invention provides methods for رق لتوقع اساتجابة عالجية لخاضع.يتعلق االختراع ب
predicting therapeutic responsiveness of a رابات. االضااااا,يعاني من القصاااااور أو الخلل اإلدراكي
subject
suffering
from
cognitive  أو التنكس العصابي لمعالجة منشطط مستقبل/الا نية و
impairments or dysfunctions, psychotic
.2 أسيتيل كولين نيكوتيني ألفا
and/or neurodegenerative disorders to an
alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor
activator treatment.
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( )33رقم البراءة 1032 :
( )03رقم الطلب 1022/0131 :
( )00تاريخ الطلب 0131/19/10 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
231,324/14
213,114/14
213,443/14
122,341/14
( )32التاريخ:
2342/34/24
2343/34/42
2343/32/44
2343/31/21
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
ريجينيرون فارماسيوتيكالز ,إنك.
( )22المخترعون:
إريك سميث ;نيكوالس جيه .بابادوبولوس
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .بي اجنتس
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K 39/395 ; A 61 P
35/00 ; C 07 K 16/28
( )11عنوان االختراع:
األجسام المضادة لمضاد CD3وجزيةات ربط األنتيجين ثنا ية التحديد
التي تربط CD3و CD20واستخداماتها
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(11) Patent No. 3716
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(22) Filed: 02/09/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/704,029
61/753,461
61/763,110
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(32) Date:
21/09/2012
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UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Eric SMITH ; Nicholas J. PAPADOPOULOS
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 39/395 ; A 61 P 35/00 ; C
07 K 16/28
(54) Invention Title:
ANTI-CD3 ANTIBODIES, BISPECIFIC ANTIGENBINDING MOLECULES THAT BIND CD3 AND
CD20, AND USES THEREOF

( )20الملخص
يتعلق االختراع الحالي بلجسااام مضااادة ترتبط ب  CD3و ب.رق
الساااااااتخدامها .ووفقا لنمال معينة ,ترتبط األجساااااااام المضاااااااادة
الواردة بااالختراع ب  CD3البشاااااااري باللفة عالية و تحت تكاثر
خاليا تا ية بشارية .و يتضامن االختراع أجسااما مضادة ترتبط ب
 CD3و تحث قتل خاليا السااار ان الاي تتوسااا.ه الخاليا التا ية.
وفقااا لنمااال معينااة ,يتعلق االختراع الحااالي بجزيةااات مزدوجااة
التخصاااص النوعي راب.ة لمولدات الضاااد تشاااتمل على مجال أول
رابط لمولاد الضاااااااد يرتبط نوعيااا  CD3البشاااااااري .و في نمااال
معينااة ,تكون الجزيةااات مزدوجااة التخصاااااااص النوعي الراب.ااة
لمولدات الضااااد و الواردة باالختراع الحالي قادرة على ت بيط نمو
أورام خاليااا بااا يااة تعبر وراثيااا عن  .CD20تكون األجسااااااااام
المضااااااااادة و الجزيةااات مزدوجااة التخصاااااااص النوعي الراب.ااة
لمولاادات الضاااااااد و الواردة باااالختراع مفياادة لمعااالجااة أمراض و
اضاا.رابات تكون فيها االسااتجابة المناعية التي يتم زيادتها زيادة
متحكم فيهاا أو التي يتم اساااااااتهدافها و ح ها م.لوبة و /أو مفيدة
عالجيا .على سااااااابيل الم ال ,تكون األجساااااااام المضاااااااادة الواردة
باااالختراع مفياادة لمعااالجااة عاادة سااااااار ااانااات و كااالااك أمراض و
اضاااااااااااا.اااااارابااااااات أخاااااارى لات الصاااااااااااالااااااة ب .CD20

(57) Abstract
The present invention provides antibodies that bind to
CD3 and methods of using the same. According to
certain embodiments, the antibodies of the invention
bind human CD3 with high affinity and induce human
T cell proliferation. The invention includes antibodies
that bind CD3 and induce T cell-mediated killing of
tumor cells. According to certain embodiments, the
present invention provides bispecific antigen-binding
molecules comprising a first antigen-binding domain
that specifically binds human CD3, and a second
antigen-binding molecule that specifically binds
human CD20. In certain embodiments, the bispecific
antigen-binding molecules of the present invention are
capable of inhibiting the growth of B-cell tumors
expressing CD20. The antibodies and bispecific
antigen-binding molecules of the invention are useful
for the treatment of diseases and disorders in which an
upregulated or induced targeted immune response is
desired and/or therapeutically beneficial. For example,
the antibodies of the invention are useful for the
treatment of various cancers as well as other CD20related diseases and disorders.
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 22 D 19/08 ; B 22 D
23/06 ; B 32 B 15/16 ; B 32 B 5/16 ; B 32 B
7/04 ; C 22 C 1/10 ; C 22 C 33/02 ; C 22 C
37/06 ; C 22 C 37/08 ; C 22 C 37/10
(54) Invention Title:
Wear resistant material and system and
method of creating a wear resistant material
(57) Abstract
A system and method of forming a wear resistant
composite material includes placing a porous
wear resistant filler material in a mold cavity and
infiltrating the filler material with a matrix
material by heating to a temperature sufficient to
melt the matrix material, then cooling the
assembly to form a wear resistant composite
material. The system and method can be used to
form the wear resistant composite material on the
surface of a substrate, such as a part for
excavating equipment or other mechanical
part. One suitable matrix material may be any of
a variety of ductile iron alloys.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1030 : ) رقم البراءة33(
1112/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/13/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/143344
:) التاريخ32(
2342/34/34
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اسكو جروب ال ال سي
:) المخترعون22(
سرينيفاساراو بوداباتي
 المحامون خالد السقاف وسامر زريقات: ) الوكيل21(
اينة وشادي المبيضين وزينة النبيه ودانا الشوا.وعالء ب
.ينة.ة و ال ق.وقيس زيادين ومجدي سالي
: Int.Cl.8-B 22 D 19/08 ; ) التصنيف الدولي23(
B 22 D 23/06 ; B 32 B 15/16 ; B 32 B 5/16
; B 32 B 7/04 ; C 22 C 1/10 ; C 22 C
33/02 ; C 22 C 37/06 ; C 22 C 37/08 ; C 22
C 37/10
:) عنوان االختراع11(
مادة مقاومة للتآكل ونظام و ريقة لصنعها
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بنةا وطريقة لتكويال مادة مرابة
مقاومة للتآات تتضمال وضع مادة مالئة مسامية مقاومة
للتآات ي تجويف قالب وارتطاح المادة المالئة بمادة شبكية
بالتسخيال لدر ة حرارة اا ية لصهر المادة الطبكية م
تبريد التجميعة لتكويال مادة مرابة مقاومة للتآات يمكال ن
يتم استخدا النةا والطريقة لتكويال مادة مرابة مقاومة
للتآات عل سطى الرايزة اجزء مال معدات حةر و زء
ميكانيكي آخر يمكال ن تكون حدى المواد الطبكية المناسبة
مال مختلف سباتك الحديد القابت للسحب والطرق
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D 5/00 ; B 23 K 1/20 ; B 23 K 31/02 ; B
32 B 15/04 ; C 23 C 24/10
(54) Invention Title:
HARDFACED WEARPART USING
BRAZING AND ASSOCIATED
METHOD AND ASSEMBLY FOR
MANUFACTURING
(57) Abstract
An article, such as a hardfaced wearpart,
includes a substrate, a sheet metal shell
connected to the substrate to define a cavity
between the surface of the substrate and the
shell, and a composite material filling the
cavity and forming a coating on at least a
portion of the surface of the substrate, the
composite material including a hard
particulate material infiltrated with a metallic
brazing material. The shell may be connected
to the substrate by welding or brazing to the
substrate, and may wear away during use. The
shell and the substrate may be used as part of
an assembly for producing the article, where
the shell is used as a mold for forming the
composite material by filling the shell with the
hard particulate material and subsequently
infiltrating with the brazing material.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1032 : ) رقم البراءة33(
1122/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/14/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/122,123
:) التاريخ32(
2344/31/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اسكو جروب ال ال سي
:) المخترعون22(
روبن كيري تشيرشل
 المحامون خالد السقاف وسامر: ) الوكيل21(
اينة وشادي المبيضين وزينة النبيه.زريقات وعالء ب
ة و ال.ودانا الشوا وقيس زيادين ومجدي سالي
.ينة.ق
: Int.Cl.8-B 05 D 3/02 ) التصنيف الدولي23(
; B 05 D 5/00 ; B 23 K 1/20 ; B 23 K
31/02 ; B 32 B 15/04 ; C 23 C 24/10
:) عنوان االختراع11(
ع غيار بلوجه مقواه باستخدام عملية التقسية.ق
ريقة والتجميع المرافق للتصنيع.المصلدة وال
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بمنت م ت زء لحا بسييطى مييلب
يطتمت عل رايزة ويمف لز رقاتقي يتم ربطا بالرايزة
لكي يحدد جوة بيال سيييييطى الرايزة والغمفد ومادة مرابة
تمأل الةجوة وتُطييييييكييت تغليةييا عل زء احييد عل األقييت مال
سطى الرايزة تطتمت المادة المرابة عل مادة دقاتقية ملبة
يتم تسييييريبها باسييييتخدا مادة لحا بالنحا األمييييةر لزية
يمكال ن يتم ربط الغمف مع الرايزة مال خم اللحيييا و
اللحا بالنحا األمييييييةر مع الرايزة ويمكال ن تتآات ناء
االسييتخدا يمكال اسييتخدا الغمف والرايزة ي شييكت زء
مال التجميعية الخيياميييييية بييجنتيال المنت حيييا يتم اسييييييتخييدا
الغمف ي شييييكت قالب لتطييييكيت مادة مرابة مال خم متء
الغمف بمادة مييييلبة دقاتقية وبعد ذلك تسييييريبها بداخت مادة
اللحا بالنحا األمةر
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07 D 253/08
(54) Invention Title:
4-OXO-3,4-DIHYDRO-1,2,3BENZOTRIAZINES AS MODULATORS
OF GPR139

(57) Abstract
The present invention provides a
method for treating a disease, disorder
or condition associated with GPR139
using compounds of formula 1: which
are agonists of GPR139, certain
compounds encompassed by formula 1,
pharmaceutical compositions thereof,
processes for making the compounds,
and intermediates thereof.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1039 : ) رقم البراءة33(
1020/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
312,134/12 يو اس
411,224/12 يو اس
:) التاريخ32(
2341/44/23
2341/31/21
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد
:) المخترعون22(
ولي ريتشارد ; ولجر مونينشاين ;ستيفن
يتشكوك ;بيتي الم
والمحامي,  المحامية ايمان جمعة: ) الوكيل21(
هاروة.ابرا يم ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/53 ; C 07 D 253/08
:) عنوان االختراع11(
1- ,2,-3داي يدرو3- ,-4 أوكسو4GPR139 ة ألجل.بنزوترايازينات كمواد ضاب

) الملخص20(
ييتيعل االختراع الحيييالي بطريقييية لمعيييالجييية
مرب اضييييييطرال و حيييالييية يصييييييييياحبهيييا
:3  باسييتخدا مرابات مال الصيييغةGPR139
GPR139  التي اي معضيييييييييدات أل يييت3
 بترايبات3 بمرابات معينة تدخت ي الصيغة
دواتيييية منهيييا بعملييييات لصيييييينع المرابيييات
وبمرابات وسطية منها
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(54) Invention Title:
Process for cooling hot bulk material and
cooler
(57) Abstract
The invention relates to a cooler for cooling hot
bulk material, in which cooling gas flows
approximately transversely to the conveying
direction through a bulk material bed and in the
process takes up the heat of the bulk material,
wherein an apparatus which carries the bulk
material bed has a ventilation floor through which
cooling gas flows, and wherein the conveying
principle provides for planks which extend in the
conveying direction, in which at least two adjacent
planks are moved simultaneously in the conveying
direction and non-simultaneously counter to the
conveying direction. According to the invention,
it is provided that the planks have differently
configured surfaces, on which the bulk material
bed lies, in the conveying direction, and these
surfaces, on account of their different frictional
locking with the bulk material bed lying thereon,
lead to mean transport speeds which differ from
one another, such that as a result the bulk material
bed is stretched in the region of quicker conveying
and compressed in the region of slower
conveying. The apparatus tumbles the bulk
material to be cooled with vertical mixing, as a
result of which heat is recuperated more
efficiently. Drawing: Figure 1

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1001 : ) رقم البراءة33(
1194/0133 : ) رقم الطلب03(
0133/30/03 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
43 2343 311 12152
:) التاريخ32(
2343/42/23
:) الدولة11(
المانيا
:) المالكون24(
كيه اتش دي ومبولت فيدا جي ام بي اتش
:) المخترعون22(
جور و ن ;كالوس زينكر ;جارمو إلورانتا ; اكان
اوكا ;اندريه سيبون
هاروة. المحاميان ايمان جمعة وابرا يم ال: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 04 B 7/47 ; F ) التصنيف الدولي23(
27 D 15/02 ; F 27 B 7/38
:) عنوان االختراع11(
عملية من أجل تبريد مواد كتلة ساخنة وجهاز تبريد
) الملخص20(
) مال ت تبريد مادةcooler( يتعل االختراع بجهياز تبريد
) سيييييياخنية يهييا يتيد يياز تبريييدbulk material( اتلية
) تيقيرييبيييا عرضييييييييييا عل اتجييياه النقيييتcooling gas(
bulk ( ) مال خم قاع مادة اتلةconveying direction(
) ويقو ي العملية بر ع حرارة مادة الكتلةmaterial bed
) حيا يو د هاز يحمت قاع مادة الكتلةbulk material(
ventilation ( ) ليييا قييياع تهوييييةbulk material bed(
)cooling gas( ) مال خملييا يتييد ييياز التبريييدfloor
) لواحconveying principle( وحيييا يو ر مبييد النقييت
conveying ( ) اليتيي تيميتيييد ي اتجييياه النقيييتplanks(
)planks( ) و يهييا يتحرع عل األقييت لوحيالdirection
متجيياوريال متزامنيال ي اتجيياه النقييت ويير متزامنيال ضييييييد
) طبق يا لمختراعconveying direction( اتجيياه النقييت
) ذات سييييطى بأشييييكا مختلةة تةردplanks( تتوا ر لواح
) ي اتجييياه النقيييتbulk material( عليهيييا ميييادة الكتلييية
 ) و ن ايييييله األسيييييييييييطيييييىconveying direction(
) عند حسيييال تعطييييقها االحتكااي المختلةة معsurfaces(
قاع مادة الكتلة المةرود عليها تةد ل متوسيييط سيييرعات
خر وينت عال اييلا تمييدد قيياع،نقيت تختلف مال الواحييد ل ا
) ي منطقييية النقيييتbulk material bed( ميييادة الكتلييية
األسييييرع وانضييييغاطا ي منطقة النقت األبطي يقلب الجهاز
) لتبرد معbulk material( ) ميييادة الكتليييةapparatus(
التقليب الر سييييي ونتيجة لهلا يتم اسييييتر اع الحرارة بكةاءة
3  شكت: ا ر األشكا
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المملكة األردنية الهاشمية
Hashemite Kingdom of Jordan
وزارة الصناعة والتجارة
Ministry of Industry and Trade
مديرية حماية الملكية الصناعية
Directorate of Industrial Property
1003 : ) رقم البراءة33(
(11) Patent No. 3721
1112/0112 : ) رقم الطلب03(
(21) Appl. No. 2006/0308
0112/19/31 : ) تاريخ الطلب00(
(22) Filed: 13/09/2006
:) بيانات األسبقية11(
(23) Priority Data:
(31) No. :
:) الرقم34(
60/717.558
2425111/13
(32) Date:
:) التاريخ32(
14/09/2005
2331/34/41
:) الدولة11(
(33) Country:
الواليات المتحدة االمريكية
UNITED STATES
(71) Applicant:
:) المالكون24(
Takeda Pharmaceutical Company Limited
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد
(72) Inventors:
:) المخترعون22(
Christopher Ronald J. ; Covington Paul
كريستوفر رونالد جي ;كوفينجتون بول
(74) Agent : ATTORNE (EMAN JOMOA
 المحاميان ايمان جمعة وابرا يم: ) الوكيل21(
& IBRAHIM ALTAHRAWEH)
هاروة.ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/403 ; A
61 K 31/395 ; A 61 K 31/343 ; A 61 K
31/403 ; A 61 K 31/395 ; A 61 K
31/341 ; A 61 K 31/34 ; A 61 K 31/335 ; C 31/343 ; A 61 K 31/341 ; A 61 K 31/34
07 D 263/32 ; C 07 D 231/12 ; C 07 D
; A 61 K 31/335 ; C 07 D 263/32 ; C 07
209/82 ; C 07 D 209/46 ; C 07 D 209/26 ;
D 231/12 ; C 07 D 209/82 ; C 07 D
C 07 D 263/46 ; C 07 D 209/12
209/46 ; C 07 D 209/26 ; C 07 D
263/46 ; C 07 D 209/12
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
Administration of Dipeptidyl Peptidase
ات ثنا ي ببتيديل ببتيداز.اء م ب.اع
inhibitors
) الملخص20(
(57) Abstract
Pharmaceutical compositions comprising 2((6-(3R)-3-Amino-1-piperidinyl)-3,4يييتييعييل ي االخييتييراع الييحيييالييي بييتييرايييييبيييات دواتيييييية
dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)) تطيييييتمت علPharmaceutical compositions(
Pyrimidinyl)methyl)-benzonitrile
AND 0-  مي يييت-1-)بيبريييدينيييت-3- مينو-R) 31(-2((-0
Pharmaceutical ACCEPTABLE SALTS -  نيياتي اواسييييييو-4  تو-  مي يييت-1-  نيياتي ايييدرو-4
THEREOF ARE PROVIDED AS WELL AS -2((-0  بيريمييييدينييييت)مي ييييت)بنزونيترييييت- )ونH0(
Kits and articles of manufacture comprising
R)-3-Amino-1-piperidinyl)-3,4-1(
the Pharmaceutical compositions as well as
dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)methods of using the Pharmaceutical  وامييييييمحPyrimidinyl)methyl)-benzonitrile
compositions.
) مقبوليية دواتيييا مال ذلييك بيياإلضيييييييا يية لSALTS(
) تصيينيع تطييتمتarticles() ووسيياتتkits( مجموعات
Pharmaceutical (عييليي الييتييرايييييبيييات اليييدواتيييييية
)methods() بياإلضييييييا ة ل طرقcompositions
Pharmaceutical (السييييييتخييدا الترايبييات الييدواتييية
)compositions
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; C 07 D 401/04 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D
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مديرية حماية الملكية الصناعية
1000 : ) رقم البراءة33(
1310/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/11/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
131,131/14
441,241/14
:) التاريخ32(
2343/33/24
2343/42/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد
:) المخترعون22(
; جوان ميورا ;سين مورفي ;بينجامين جونز
براون ;ميلندا ديفس. شاولون وانج ;جاسون دبليو
. ;انتوني ايفيتاك ;جون كيو لر ;اندريه ايه
كيريانوف ;ماريون النير
 المحاميان ايمان جمعة وابرا يم: ) الوكيل21(
هاروة.ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/443 ; A 61 K 31/4433 ; A 61 K
31/4436 ; A 61 K 31/4439 ; A 61 K
31/4545 ; A 61 K 31/496 ; C 07 D
401/04 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D
405/14 ; C 07 D 413/14
:) عنوان االختراع11(
) يل-1- بيرازول-1H-  يدروكسي6-(5- ات.م ب
ات.و مشتقات نيكوتيناميد واستخدامها كم ب

(54) Invention Title:
6-(5-HYDROXY-1H-PYRAZOL-1YL)NICOTINAMIDE DERIVATIVES
AND THEIR USE AS PHD INHIBITORS
) الملخص20(
(57) Abstract
The present invention provides compounds of
the formula: which are useful as inhibitors of  التي تكون نيا عة:يتعل االختراع الحيالي بمرابيات مال الصييييييييغية
 بترايبيييات دواتيييية مال ذليييك بطرق لمعيييالجيييةPHD ام بطيييات
PHD, pharmaceutical compositions thereof,  بعمليات لصييييييينع المرابات والمراباتHIF حياالت تصييييييياحيب
methods for treatment of conditions
الوسطية مال ذلك
associated with HIF, processes for making the
compounds and intermediates thereof.
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P 35/04 ; C 07 D 495/04 ; C 07 D 519/00
(54) Invention Title:
HETEROCYCLIC COMPOUNDS

(57) Abstract
Provided is a compound useful for
the prophylaxis or treatment of
cancer. The present invention
relates to a compound represented
by formula (I): wherein each
symbol in the formula is as
defined in the specification, or a
salt thereof or a prodrug thereof,
which is useful for the prophylaxis
or treatment of cancer.
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1001 : ) رقم البراءة33(
1020/0133 : ) رقم الطلب03(
0133/12/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد
:) المخترعون22(
; يويا أوجورو ;ميساكي وما ;أوسامو كوراساوا
تورو ميازاكي
والمحامي,  المحامية ايمان جمعة: ) الوكيل21(
هاروة.ابرا يم ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/519 ; A 61 K 31/5377 ; A 61 K
31/541 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 35/02 ;
A 61 P 43/00 ; A 61 P 35/04 ; C 07 D
495/04 ; C 07 D 519/00
:) عنوان االختراع11(
مركبات دا رية مغايرة

) الملخص20(
يتعل االختراع الحييالي بمراييب مةيييد ي
الوقيايية مال و معالجة السييييييرطان يتعل
االخيتيراع اليحيييالي بمرايييب متم يييت ي
 حيييا يكون اييت رمز ي:)I( الصيييييييغيية
الصيييغة اما تحدد ي الموامييةة و ملى
)prodrug( ) منيييا و عقيييار وليsalt(
منيييا مةييييد ي معيييالجييية و الوقيييايييية مال
السرطان
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(54) Invention Title:
COMPOSITIONS AND METHODS FOR
TREATING CNS DISORDERS
(57) Abstract
Described herein are neuroactive steroids of
the Formula (I): (I) or a pharmaceutically
acceptable salt thereof; wherein , A, R1, R2,
R3a, R4a, R4b, R5, R7a, and R7b are as
defined herein. Such compounds are
envisioned, in certain embodiments, to behave
as GABA modulators. The present invention
also provides pharmaceutical compositions
comprising a compound of the present
invention and methods of use and treatment,
e.g., such for inducing sedation and/or
anesthesia.
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1004 : ) رقم البراءة33(
1020/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/31/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
311414/12
:) التاريخ32(
2341/43/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. انك,سا ثيرابيتكس
:) المخترعون22(
; غابرييل مارتينيز بوتيال ;ألبرت جان روبيتشاود
 اريسون. ساليتورو ;بويد ال. فرانشيسكو جي
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 01 N ) التصنيف الدولي23(
51/00
:) عنوان االختراع11(
ربات الجهاز العصبي.تركيبات و رق لعال اض
(CNS) المركزي
) الملخص20(
يتعلق االختراع الحالي بسااتيرويدات فعالة عصاابيًا لها
, أو ملح مقبول صيدليًا منها؛ حيث تكون:)I( الصايغة
,R7a ,R5 ,R4b ,R4a ,R3a ,R2 ,R1 ,A
 ومن. على النحو المحااادد في ااااه الوثيقاااةR7bو
, في نمال محددة,المتصااااااور أن اه المركبات تعمل
 كماا يوفر االختراع الحااالي.GABA كمعادالت لـاااااااااااا
تركيبات صيدالنية تشتمل على مركب خاف باالختراع
, على ساابيل الم ال, الحالي و رق االسااتخدام والعال
.أو الاااااتاااااخاااااديااااار/لاااااحاااااث الاااااتساااااااااااكااااايااااان و
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(54) Invention Title:
CALCIUM ENRICHED SEAFOOD
PRODUCT
(57) Abstract
A calcium enriched seafood product
according to this invention, which includes,
but not limited to, a shelf stable, chilled and
frozen tuna or salmon products or other
similar shelf stable, can provide a
considerable bone health benefit to consumers
by providing as much as 400 mg/100 g of
available calcium in the finished product. This
invention comprising the additional calcium
supplement wherein the amount of calcium in
final product is in the range of 0.5 to 5.0 %
(w/w) of the total weight of said product and
wherein the sources of additional calcium
supplement can be selected from raw or
partially purified animal or fish bone or
partially purified fish bone or inorganic
calcium compound.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1002 : ) رقم البراءة33(
1121/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/34 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
تاي يونيون جروب بابليك كومباني ليمتد
:) المخترعون22(
. سوبابورن, تيونياوات ;بونتيانج,كاسيمسوان
 الخيار الصحيح للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 23 L ) التصنيف الدولي23(
13/40 ; A 23 L 17/10 ; A 23 L 17/00
:) عنوان االختراع11(
منتج ملكوالت بحرية غني بالكالسيوم
) الملخص20(
ييتيعيلي االخيتيراع الحيييالي بمنت ميييأاوالت بحريييية يني
بالكالسيو و قا لللك االختراع حيا يتضمال بدون حصر
منتجيات تونة و سييييييالمون مسييييييتقرة عند التخزيال ومبردة
ومجمدة و منتجات خرى مطييييابهة مسييييتقرة عند التخزيال
يمكال ن تو ر اتدة ميحية ابيرة مال العةم للمستهلكيال عال
 م مال311 / مجم411 طري تو ير امية ابيرة تصت ل
الكالسييييو المتو ر ي المنت النهاتي يطيييتمت ذلك االختراع
عل مكمت الكالسيييو اإلضييا ي حيا تكون امية الكالسيييو
/ (وزن% 2.1  ل1.2 ي المنت النهيياتي ي النطيياق مال
وزن) مال ميالي وزن المنت الميلاور وحيا يمكال اختيار
مصيادر مكمت الكالسييو اإلضا ي مال عةم حيوان و سمك
خيا و منق زتييا و عةم سييييييميك منق زتييا و مراب
االسيو يير عضو
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(74) Agent : Attorneys Khaled Mohammad AlSaqqaf, Makram Samer Zureikat, Ala'a
Mohammad Al Bataineh , Shadi Abdullah
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-E 02 F 9/28
(54) Invention Title:
WEAR ASSEMBLY
(57) Abstract
A wear assembly for use on various kinds of earth
working equipment that includes a base with a
supporting portion, a wear member with a cavity into
which the supporting portion is received, and a lock to
releasably secure the wear member to the base. The
supporting portion is formed with top and bottom
recesses that receive complementary projections of the
wear member. These recesses and projections include
aligned holes so as to receive and position the lock
centrally within the wear assembly and remote from the
wear surface. The hole in the wear member is defined
by a wall that includes a retaining structure provided
with an upper bearing surface and a lower bearing
surface for contacting and retaining the lock against
upward and downward movement in the hole. The lock
includes a mounting component that defines a threaded
opening for receiving a threaded pin that is used to
releasably hold the wear member to the base. The
separate mounting component can be easily
manufactured and secured within the wear member for
less expense and higher quality than forming the
threads directly in the wear member

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1002 : ) رقم البراءة33(
1320/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/10/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/132221
14/121424
:) التاريخ32(
2344/32/41
2344/42/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اسكو جروب ال ال سي
:) المخترعون22(
; تشين.  اينلي ;مارك ايه. زينير ;كريس جيه. سكوت إتش
روسكا. كونكلين ;مايكل بي.نواه كاوغيل ;دونالد ام
 المحامون خالد محمد السقاف وسامرمكرم: ) الوكيل21(
اينة وشادي عبدهللا المبيضين وزينة.زريقات وعالء محمد ب
محمود النبيه ودانا منير الشوا وقيس خليل زيادين ومجدي نا ل
.ينة.ة و ال اني ق.سالي
: Int.Cl.8-E 02 F 9/28 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
انه.مجموعة ب
) الملخص20(
يتعل االختراع بتجميعية تآات السيييييييتخدامها عل العديد مال نواع
األ هزة التي تعمت ي التربة تطتمت التجميعة عل قاعدة مع زء
حمت وعضيييييو تآات مع جوة يتم بها اسيييييتقبا زء الحمت وقُةت
لكي يتم الت بيل القابت للتحرير لعضيييييو التآات بالقاعدة تم تطيييييكيت
زء الحمت باسيييييييتخدا تجويةات علوية وسيييييييةلية والتي تسيييييييتقبت
البروزات المتمميية مال عضيييييييو التييآاييت تطيييييييتمييت تلييك التجويةييات
والبروزات عل قول متوازيية السيييييييتقبيا وت بيل القةت بطيييييييكت
مراز بداخت تجميعة التآات و بعاده عال سيييطى التآات يتم تحديد
ال قب ي عضيو التآات مال خم دار يطتمت عل بنية حا زة تم
تزويداا بسييييييطى حامت علو وسييييييطى حامت سييييييةلي لمممسيييييية
واحتجيياز القةييت ي مقييابييت الحرايية العلوييية والسيييييييةلييية ي ال قييب
يطييييتمت القةت عل مكون ترايب الل يحدد تحة مسييييننة خاميييية
باسييتقبا المسييمار المسيينال الل يتم اسييتخداما لكي ي بل عل نحو
قابت للتحرير عضيييو التآات بالقاعدة يمكال تصييينيع مكون الترايب
المنةصيييت بسيييهولة وت بيتا بداخت عضيييو التآات بتكلةة قت وبجودة
عل بالمقارنة بتطييكيت األ زاء المسييننة بطييكت مباشيير ي عضييو
التآات

09

0103/13/13

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3727
(21) Appl. No. 2012/0345
(22) Filed: 18/11/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
563448/61
720928/61
(32) Date:
23/11/2011
31/10/2012
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
ESCO GROUP LLC
(72) Inventors:
Donald M. Conklin ; Christopher A.
Johnston ; Kevin S. Stangeland ; William
D. Rossi ; Michael B. Roska
(74) Agent : Attorneys Khaled Al-Saqqaf,
Samer Zureikat, Ala'a Al Bataineh , Shadi
Mubiden,Zeinah Al-Nabih,Dana Al
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-E 02 F 9/28
(54) Invention Title:
WEAR ASSEMBLY
(57) Abstract
Wear members for wear assemblies include a
lock configured to secure the wear member to
a base, where the lock has two engagement
positions, namely: (a) a first position that
secures the lock to the wear member, and (b)
a second position that secures the wear
member to the base. The locks are further
configured to be unlatched and removed from
the wear member in two phases, a first
retraction of the latching mechanism,
followed by a rotation of the lock itself with
removal from the wear member.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1000 : ) رقم البراءة33(
1142/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/33/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/113111
14/223421
:) التاريخ32(
2344/44/23
2342/43/34
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اسكو جروب ال ال سي
:) المخترعون22(
جونستون ;كيفن. كونكلين ;كريستوفر أيه.دونالد ام
. روسي ;مايكل بي. ستانغ الند ;ويليام دي. اس
روسكا
 المحامون خالد السقاف وسامر: ) الوكيل21(
اينة وشادي المبيضين وزينة النبيه.زريقات وعالء ب
ة و ال.ودانا الشوا وقيس زيادين ومجدي سالي
.ينة.ق
: Int.Cl.8-E 02 F 9/28 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
اء.مجموعة غ

) الملخص20(
زاء مانعة لماتراء لمجموعات مانعة لإلاتراء تطمت قةت
معييد لت بيييل العضييييييو المييانع لماتراء بقيياعييدة حيييا للقة يت
 ( ) وضيييع و ي بل القةت بالعضيييو:وضيييعيال تعطيييي اما
المانع لماتراء و (ل) وضييييييع اني ي بل العضييييييو المانع
لماتراء بالقاعدة واألقةا معدة يضييييا لتكون يير معطييييقة
ولإلزالة مال العضيييو المانع لماتراء عل مرحلتيال ر اع
و مال آلييية القةييت تليهييا دوران القةييت نةسيييييييا مع الةييك مال
العضو مانع لماتراء
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(54) Invention Title:
Household Greywater Treatment Using a Natural
Multistage Filtration Method
(57) Abstract
The present invention relates to a natural multistage
filtration method for household greywater treatment.
This method treats the greywater from it is all
resources. The generated treated greywater used for
restricted irrigation. The treatment method composed
of three treatment stages: pre-treatment (i.e.,
sedimentation and screening), main treatment (i.e.,
granular media filtration bed), and post-treatment (i.e.,
filtration and air mixing).Two different local media
were used as granular medium (i.e., medium-sized
volcanic tuff and the medium-sized gravel), both
medium were 7-14 mm in diameter. And used as the
bed filtration media. Water flows horizontally and
subsurface inside the bed. Treatment inside the bed
includes decomposition, precipitation, and physical
principles of the treatments. Two processes were
included in the treatment method: supplying air to the
second collection barrel at the front end of the main
treatment stage, in order to enhance the oxidation and
the decomposition of organic material. And the
physical separation of fat and grease in the pretreatment stage, and discharge it to the cesspool using
a manual valves. The Pre-treatment stage provides
further important functions as regulate the greywater’s
inflow the filtration bed, and to equalize the quality and
temperature of the greywater.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1002 : ) رقم البراءة33(
1131/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
المركز الو ني للبحث واالرشاد الزراعي
:) المخترعون22(
عبير محمد عبد البالونة ; بة حماد أمين الشوابكة
: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 02 F 1/00 ; C 02 ) التصنيف الدولي23(
F 1/50 ; C 02 F 9/04 ; E 03 C 1/12
:) عنوان االختراع11(
معالجة المياه الرمادية المنزلية بيعيا بنظام فلترة متعدد
المراحل
) الملخص20(
يختص االختراع الحييالي بتقييديم طريقيية طبيعييية لمعييالجيية المييياه
الرمياديية المنزليية بمراحيت متعيددة مال الةلترة تعيال اله الطريقة
المياه الرمادية مال اا ة مصادراا وينت عنها مياه يمكال استعمالها
لغييايييات الر المقيييد تتكون طريقيية المعييالجيية مال مر مراحييت
رتيسييييييييية متتيابعية اي مرحلية ميا قبيت المعيالجة وتطيييييييمت عمليتي
الترسيييييييب والغربلة مرحلة المعالجة الرتيسييييييية وتطييييييمت حوب
المعالجة الرتيسييي المعبأ بأوسيياط المعالجة المختلةة مرحلة ما بعد
المعالجة وتطيييييمت الةلترة وخلط المياه بالهواء تم اسيييييتخدا التوف
 ملم) اأوسييييييياط للمعالجة تعبأ34-0( البرااني و الحصييييييي بحجم
داخت حوب المعالجة الرتيسييييي وتتد المياه قيا وتحل سييييطى
وسييييييياط المعيالجية ي الحوب تتم عمليية المعالجة بطرق التحلت
البيولو ي الترسييييييييييب والةلترة الةيزييياتييية م درال عملييية خلط
الميياه بعيد خرو هيا مال حوب المعيالجة الرتيسيييييييي بالهواء وذلك
لتحةيزعمليات األاسييييدة والتحلت للمواد العضييييوية باإلضييييا ة ل
الةصيييت الةيزياتي للداون والطيييحو والمواد الصيييلبة ي مرحلة ما
قبييت المعييالجيية وتحويييت اييله المواد ل الحةرة االمتصييييييياميييييييييية
بياسيييييييتعميا المحيابس الييدويية اميا قدمل مرحلة ما قبت المعالجة
وظيياتف ايياميية خرى م ييت تنةيم تييد المييياه الرمييادييية لحوب
المعييالجيية الرتيسيييييييي و تحقي التوازن بيال نوعييية ودر يية حرارة
المياه الرمادية قبت دخولها لحوب المعالجة
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(54) Invention Title:
UTI FUSION PROTEINS

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1009 : ) رقم البراءة33(
1011/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
342412/2341يو اس/بي سي تي
:) التاريخ32(
2341/32/23
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد ؛ تاكيدا جي ام بي
اتش
:) المخترعون22(
تشامبرلين ;تشانج ليو ;ماتياس شميت. ارون كيه
 المحاميان ايمان جمعة وابرا يم: ) الوكيل21(
هاروة.ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
38/17 ; C 07 K 14/81
:) عنوان االختراع11(
بروتينات التحام م بط التربسين البولي

) الملخص20(
(57) Abstract
The present invention provides UTI ييو ير االخيتيراع اليحييياليي بيروتينيييات التحيييا
fusion proteins, DNA sequences for Trypsin  (مي بطfusion proteins)UTI(
producing
the
same,
and ))Urinary Trypsin Inhibitor( اليبولي
pharmaceutical compositions and
(حيييييييييميييييييييDNA تيييييييييرتيييييييييييييييييييبيييييييييات
methods of using the same.
) إلنتييا هييا وترايبيياتdeoxyribonucleic
دواتية وطرق استخدامها
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(54) Invention Title:
Use of pan FGFR inhibitors and method
of identifying patients with cancer eligible
for treatment with a pan FGFR inhibitor
(57) Abstract
The current invention is based on a pan
FGFR inhibitor for use in the treatment of
cancer in a subject, wherein the subject is
one for whom the sum of FGFR1, FGFR2
and/ or FGFR3 mRNA in a tumor tissue
sample from the subject has been found to be
overexpressed

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1011 : ) رقم البراءة33(
1112/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4144213351 أي بي
:) التاريخ32(
2341/42/44
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير فارما أكتينجسلشافت
:) المخترعون22(
ميالني إرول. بيتر إلينجهاوز ;د. د
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4184 ; A 61 K 31/4965 ; A 61 P
35/00 ; A 61 K 31/506 ; A 61 K 31/53 ;
A 61 K 31/498
:) عنوان االختراع11(
شاملة و ريقة لتعيينFGFR ات.استخدام م ب
مرضى لديهم سر ان مؤ لين للمعالجة مع م بط
شاملFGFR
) الملخص20(
 شاملFGFR يعتمد االختراع الحالي على م بط
) من أجل االستخدام فيpan FGFR inhibitor(
 حيث يكون الكا ن و واحد,معالجة سر ان بكا ن
,mRNA FGFR1 وجد فيه فر إظهار مجموع
 في عينة نسيج ورم منFGFR3 أو/ وFGFR2
الكا ن
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1013 : ) رقم البراءة33(
1123/0112 : ) رقم الطلب03(
0112/14/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
111,133/13
121,321/13
122,444/13
131,313/13
113,311/13
:) التاريخ32(
2331/31/33
2331/31/21
2331/31/32
2331/42/22
2331/33/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
باير إنتليكتشوال بروبرتي جي إم بي إتش
:) المخترعون22(
اندرياس ساشيسي
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/56 ; A 61 K 31/565 ; A 61 K 31/585
; A 61 K 31/57 ; A 61 K 31/575 ; A 61
K 31/567
:) عنوان االختراع11(
تدبير نزيف مفاجئ في انظمة موانع حمل رمونية

(54) Invention Title:
Management of Breakthrough Bleeding in
extended hormonal contraceptive
Regimens
(57) Abstract
) الملخص20(
the present invention relates to a flexible يتعل االختراع الحالي بنةا استخدا ممتد مرن لمانع حمت
extended use regimen for a hormonal ارموني مةيد لتنةيم مطيياات النزيف المصييياحبة لمسيييتخدا
contraceptive useful to manage bleeding الممتد ال ابل لموانع الحمت الهرمونية و يتعل بعبوة ميدلية
محتوية عل مانع الحمت الهرموني الخاص
problems associated with fixed extended use
of hormonal contraceptives and to a
pharmaceutical package containing the
respective hormonal contraceptive
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3732
(21) Appl. No. 2016/0059
(22) Filed: 28/03/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
10 2009 034 362.8
(32) Date:
20/07/2009
(33) Country:
GERMANY
(71) Applicant:
Bayer Intellectual Property GmbH
(72) Inventors:
Dr. Andrea ROTGERI ; Dr. Wolfgang
SCHWEDE ; Dr. Ulrich KLAR ; Dr.
Carsten M?LLER ; Dr. Wilhelm BONE
(74) Agent : SMAS Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/567 ; A
61 P 5/36 ; C 07 J 31/00 ; C 07 J 41/00
(54) Invention Title:
“17-Hydroxy-17-pentafluoroethyl-estra4,9(10)-dien-11-aryl derivatives, method of
production thereof and use thereof for the
treatment of diseases”
(57) Abstract
The invention relates to 17-hydroxy-17pentafluoroethyl-estra-4,9(10)-dien-11-aryl
derivatives of Formula I with progesterone
antagonizing action and method of production
thereof, use thereof for the treatment and/or
prophylaxis of diseases and use thereof for the
production of medicinal products for the
treatment and/or prophylaxis of diseases, in
particular of fibroids of the uterus (myomas,
uterine leiomyoma), endometriosis, heavy
menstrual bleeds, meningiomas, hormonedependent breast cancers and complaints
associated with the menopause or for fertility
control and emergency contraception.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1010 : ) رقم البراءة33(
1129/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/11/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
31251 331 2334 43
:) التاريخ32(
2334/32/23
:) الدولة11(
المانيا
:) المالكون24(
باير انتليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش
:) المخترعون22(
أولريخ. فولفجانج شفيد ;د. أندريا روتجري ;د. د
فيلهلم بون. كارستن مولر ;د. كالر ;د
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/567 ; A 61 P 5/36 ; C 07 J 31/00 ; C
07 J 41/00
:) عنوان االختراع11(
-إسترا-بنتافلوروإي يل-17 يدروكسي17- مشتقات
 ريقة إلنتاجها واستخدامها,أريل-11-دين9(10)-,4
في معالجة األمراض
) الملخص20(
hydroxy-17--30 يتعل االختراع الحالي بمطتقات
pentafluoroethyl-estra-4,9(10)-dien-11-aryl
 وطريقةprogesterone  مع تأ ير يعاربI مال الصيغة
 و الوقاية مال األمراب/إلنتا ها استخدامها ي معالجة و
 و/واستخدامها ي نتال منتجات طبية مال ت معالجة و
الوقاية مال األمراب تحديدا ورا ليةية حميدة للرحم ( ورا
عضلية ور عضلي ملس بجدار الرحم) انتطار بطانة
الرحم خارل الرحم نزف دمو ا يف ي حالة الطما
ورا سحاتية سرطان د معتمد عل ارمون و مراب
مصاحبة لسال اليأ و للتحكم ي الخصوبة ومنع الحمت
الطارئ
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3733
(21) Appl. No. 2012/0065
(22) Filed: 27/03/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
11161142.2
(32) Date:
05/04/2011
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Intellectual Property GmbH
(72) Inventors:
Ningshu LIU ; Claudia SCHNEIDER
(74) Agent : SMAS Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/517 ; A 61
P 35/00 ; G 01 N 33/48
(54) Invention Title:
USE OF SUBSTITUTED 2,3DIHYDROIMIDAZO[1,2-C]
QUINAZOLINES
(57) Abstract
The present invention relates to : - use of a 2,3dihydroimidazo[1,2-c]quinazoline compound, or
of a pharmaceutical composition containing same,
as a sole active agent, or of a combination of a)
said compound or a pharmaceutical composition
containing said compound and b) one or more
further active agents, for the preparation of a
medicament for the treatment or prophylaxis of
cancer ; - combinations of a) said compound and
b) one or more further active agents ; - a
pharmaceutical composition comprising said
compound as a sole active agent for the treatment
of breast cancer ; - a pharmaceutical composition
comprising a combination of a) said compound
and b) one or more further active agents ; - use of
biomarkers involved in the modification of Bcl
expression, HER family expression and/or
activation, PIK3CA signaling and / or loss of
PTEN for predicting the sensitivity and/or
resistance of a cancer patient to said compound
and providing a rationale-based synergistic
combination as defined herein to increase
sensitivity and/or to overcome resistance ; and - a
method of determining the level of a component
of one or more of Bcl expression, HER family
expression and/or activation, PIK3CA signaling
and / or loss of PTEN.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1011 : ) رقم البراءة33(
1122/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/11/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4441441252
:) التاريخ32(
2344/31/31
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
باير انتليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش
:) المخترعون22(
نينجشو ليو ;كالوديا شنايدر
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/517 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 P 35/00 ; G 01 N 33/48
:) عنوان االختراع11(
[كوينازولينات1, 2 -C]دايهيدروايميدازو3,2- استخدام
مستبدلة
) الملخص20(

:يتعل االختراع الحالي بما يلي
dihydroimidazo[1,2--0 1 مراب
استخدا
 و ترايبة دواتية تحتو علياc]quinazoline
اعامت نطط مةرد و اتحاد مال ( ) المراب الملاور و
)ترايبة دواتية تحتو عل المراب الملاور و(ل
عامت نطط ضا ي واحد و ا ر مال ت تحضير دواء
لمعالجة و الوقاية مال السرطاند اتحاد مال ( ) المراب
الملاور و(ل) عامت نطط ضا ي واحد و ا رد ترايبة
دواتية تطتمت عل المراب الملاور اعامت نطط مةرد
مال ت معالجة سرطان ال د د ترايبة دواتية تطتمت
عل اتحاد مال ( ) المراب الملاور و(ل) عامت نطط
ضا ي واحد و ا رد استخدا عممة حيوية مو ودة
HER  و تنطيط عاتلة/ ظهار وBcl ي تعديت ظهار
 للتنبةPTEN  و قد/ وPIK3CA رسا شارة
السرطان للمراب
 و مقاومة مري/بالحساسية و
الملاور وتو ير اتحاد تآزر يعتمد عل سا منطقي
 و التغلب عل/اما تحدد انا لزيادة الحساسية و
المقاومةد و طريقة تحديد مستوى مكون مال واحد و
HER  و تنطيط عاتلة/ ظهار وBcl ا ر مال ظهار
PTEN  و قد/ وPIK3CA رسا شارة
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3734
(21) Appl. No. 2016/0114
(22) Filed: 07/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 11 007 823.5
(32) Date:
26/09/2011
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
AiCuris GMBH & Co. KG
(72) Inventors:
Dr. SCHWAB, Wilfried ; Dr. REHSE,
Joachim ; KEIL, Birgit D.-I. ; Dr.
GRUNENBERG, Alfons ; Dr. LENDER,
Andreas ; Dr. BIRKMANN, Alexander ;
V?GTLI, Kurt ; Dr. HAAG, Dieter
(74) Agent : ATTORNE (EMAN JOMOA
& IBRAHIM ALTAHRAWEH)
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4402 ;
A 61 P 31/00 ; A 61 P 31/22 ; C 07 D
417/12
(54) Invention Title:
N-[5-(aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol2-yl]-N-methyl-2-[4-(2pyridinyl)phenyl]acetamide mesylate
monohydrate
(57) Abstract
The present invention relates to an improved
and
shortened
synthesis
of
N-[5(aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acetamide and the mesylate monohydrate salt
thereof by using boronic acid derivatives or
borolane reagents while avoiding toxic
organic tin compounds and to the mesylate
monohydrate salt of N-[5-(aminosulfonyl)-4methyl-1,3-thiazol-2-yl]-N-methyl-2-[4-(2pyridinyl)phenyl]acet-amide
which
has
demonstrated increased long term stability
and release kinetics from pharmaceutical
compositions.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1014 : ) رقم البراءة33(
1334/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
12351 332 44 أي بي
:) التاريخ32(
2344/34/21
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
 كي جي.ايكوريس جي ام بي اتش اند كو
:) المخترعون22(
.-جوخيم ريهس ;بيرجيت دي. فيلفريد سشفاب ;د.د
اندرياس ليندر. الفونس جرونينبر ;د. كيل ;د. اي
دييتر ا.الكسندر بيركمان ;كورت فوجتلي ;د. ;د
 المحاميان ايمان جمعة وابرا يم: ) الوكيل21(
هاروة.ال
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4402 ; A 61 P 31/00 ; A 61 P 31/22 ;
C 07 D 417/12
:) عنوان االختراع11(
-2- ثيازول1- ,-3)مي يل-4-  أمينوسلفونيل-N[5-(
بيريدينيل )فنيل ]أسيتاميد-2-[4-(2- ]مي يل-N- يل
ميسيالت مونو يدرات
) الملخص20(
N-[5- يتعل االختراع الحالي بتخلي محسال وقصير مال
(aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]N-methyl-2-[4-(2mesylate  وملىpyridinyl)phenyl]acetamide
 وboronic acid  منا باستخدا مطتقاتmonohydrate
tin  بينما يتم تجنب مراباتborolane عوامت ااشةة
N-  مالmesylate monohydrate عضوية سامة وبملى
[5-(aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2yl]-N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acet الل يةهر زيادة ال بات طويت األ ت و طمقamide
حرايات مال الترايبات الدواتية
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3735
(21) Appl. No. 2016/0102
(22) Filed: 29/05/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/168,529
62/168,581
62/269,745
(32) Date:
29/05/2015
29/05/2015
18/12/2015
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
Eisai R&D Management Co., Ltd.
(72) Inventors:
Mark BOCK ; Ming-Hong HAO ; Manav
KORPAL ; Vijay Kumar NYAVANANDI
; Xiaoling PUYANG ; Susanta
SAMAJDAR ; Peter Gerard SMITH ;
John WANG ; Guo Zhu ZHENG ; Ping
ZHU
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4439 ;
C 07 D 317/06 ; C 07 D 487/04 ; C 07 D
317/02
(54) Invention Title:
TETRASUBSTITUTED ALKENE
COMPOUNDS AND THEIR USE
(57) Abstract
Disclosed herein are compounds, or
pharmaceutically acceptable salts thereof, and
methods of using the compounds for treating
breast cancer by administration to a subject in
need thereof a therapeutically effective
amount
of
the
compounds
or
pharmaceutically acceptable salts thereof.
The breast cancer may be an ER-positive
breast cancer and/or the subject in need of
treatment may express a mutant ER-α protein.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1310/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
411,124/12
411,114/12
214,211/12
:) التاريخ32(
2341/31/24
2341/31/24
2341/42/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
 ليمتد,.ايساي أر أند دي مانجمنت كو
:) المخترعون22(
;  ونغ او ;ماناف كوربل-مارك بوك ;مينغ
; فيجاي كومار نيافاناندي ;شياولينغ بوينغ
سوسانتا سماجدار ;بيتر جيرارد سميث ;جون
وانغ ;غو ز و تشنغ ; بينغ ز و
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4439 ; C 07 D 317/06 ; C 07 D
487/04 ; C 07 D 317/02
:) عنوان االختراع11(
مركبات ألكين بها استبدال رباعي واستخداماتها
) الملخص20(
 أو أمالح,يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن مركبات
 و رق اسااااااتخدام المركبات,مقبولاة صاااااايدالنيا ً منها
اء الخاضااع الاي.ة إع.لمعالجة ساار ان ال دي بواساا
بحاجة إلى العال كمية فعالة صاااااايدالنيا ً من المركبات
 يمكن أن يكون.أو األمالح المقبولاة صاااااايادالنياا ً منهااا
أو/ وER سار ان ال دي و سر ان ثدي إيجابي لـاااااا
يمكن أن يعبر الخاضاااااع الاي بحاجة إلى المعالجة عن
. به فرةER-α بروتين
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3736
(21) Appl. No. 2016/0160
(22) Filed: 28/07/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/198,867
62/239,559
62/255,140
62/322,974
(32) Date:
30/07/2015
09/10/2015
13/11/2015
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UNITED STATES
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(54) Invention Title:
PD-1-Binding Molecules and Methods of Use
Thereof
(57) Abstract
The present invention is directed to selected anti-PD-1
antibodies capable of binding to both cynomolgus
monkey PD-1 and to human PD-1: PD-1 mAb 1, PD-1
mAb 2, PD-1 mAb 3, PD-1 mAb 4, PD-1 mAb 5, PD1 mAb 6, PD-1 mAb 7, PD-1 mAb 8, PD-1 mAb 9, PD1 mAb 10, PD-1 mAb 11, PD-1 mAb 12, PD-1 mAb
13, PD-1 mAb 14, or PD-1 mAb 15, and to humanized
and chimeric versions of such antibodies. The
invention additionally pertains to PD-1-binding
molecules that comprise PD-1 binding fragments of
such anti-PD-1 antibodies, immunocongugates, and to
bispecific molecules, including diabodies, BiTEs,
bispecific antibodies, etc., that comprise (i) such PD-1binding fragments, and (ii) a domain capable of binding
an epitope of a molecule involved in regulating an
immune check point present on the surface of an
immune cells. The present invention also pertains to
methods of using molecules that bind PD-1 for
stimulating immune responses, as well as methods of
detecting PD-1.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1321/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
441,112/12
234,114/12
211,413/12
322,421/12
:) التاريخ32(
2341/32/33
2341/43/34
2341/44/43
2341/31/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.إنك,ماكروجينيكس
:) المخترعون22(
; موس-سميث ;روس ال موتي. كالبانا شاه ;دوغالس اتش
مور ;إزيو بونفيني ;سكوت. جونسون ;بول ايه. ليزلي اس
كونيغ
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 39/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي23(
K 39/395 ; C 07 K 16/00
:) عنوان االختراع11(
و رق استخدامهاPD-1 ة لـ.جزيةات راب
) الملخص20(
 قادرة علPD-1 يتعل االختراع الحالي بأ سيا مضادة لمضاد
PD- : بطرPD-1  مال قرد الرباح وبـييييPD-1 االرتباط بكت مال
PD-1 mAb PD-1 mAb 3 PD-1 mAb 2 1 mAb 1
PD- PD-1 mAb 7 PD-1 mAb 6 PD-1 mAb 5 4
PD-1 mAb PD-1 mAb 10 PD-1 mAb 9 1 mAb 8
PD-1 mAb 14 PD-1 mAb 13 PD-1 mAb 12 11
 وبصيييور متوا قة مع البطييير وخيمرية لهلهPD-1 mAb 15 و
األ سيا المضيادة يتعل االختراع بطيكت ضييا ي بجزيئات رابطة
 مال األ سييياPD-1  تطيييتمت عل شيييةايا رابطة لـييييييييPD-1 لـيييييييي
 الملاورة المترا قات المناعية وبجزيئاتPD-1 المضييييادة لـيييييييييي
ذات تخصيييييييص نوعي نيياتي تتضيييييييمال األ سيييييييا المزدو يية
 األ سيييا المضيييادة ناتية النوعية واكلا والتي تطيييتمتBiTEs
) نطاق قادر0( الملاورة وPD-1 ) الطةايا الرابطة لـيييييي3( عل
عل ربط قميية الميييييييقيية مال زئ متييدخييت ي تنةيم نقطيية حص
منيياعييية مو ودة عل سيييييييطى الخميييا المنيياعييية يتعل االختراع
PD- الحالي اللك بطرق السييييييتخدا الجزيئات التي ترتبط بـيييييييييييي
لتحةيز االسييتجابات المناعية اما يتعل االختراع بطرق للكطييف1
PD-1 عال
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(54) Invention Title:
THERAPEUTIC COMBINATIONS OF
ORALLY ADMINISTERED
PACLITAXEL AND A P-gp INHIBITOR
FOR THE TREATMENT OF CANCER
(57) Abstract
The application pertains to pharmaceutical
combinations
of
orally administered
paclitaxel and a P-gp inhibitor. The
pharmaceutical combinations are suitable for
the treatment of cancer in a subject and for
reducing
or
preventing
toxicity,
hypersensitivity-type infusion reactions, and
other negative outcomes resulting from or
associated with intravenously administered
paclitaxel (e.g., Taxol® or paclitaxel
formulated with Cremophor®) therapy in a
subject suffering from cancer.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1010 : ) رقم البراءة33(
1349/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
441,213/12
:) التاريخ32(
2341/32/24
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
أثينيكس ثرابيتكس ليميتد
:) المخترعون22(
; دوغالس.  إي,فان رودولف ;كرامر- مين,كوان
تاك- تشيونغ, ونغ. ;  جيرالد جيه,.فيتيرلي جيه ار
;  كريستوفر غلين تشارلز الكسندر,;جاكسون
 بول ويليام,غلو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/337 ; A 61 P 35/00 ; A 61 K
31/475
:) عنوان االختراع11(
ى عن ريق.تركيبات عالجية من باكليتاكسيل تع
لعال السر انP-gp الفم وم بط
) الملخص20(
لب الحالي بتركيبات دوا ية لجرعة من عال.يتعلق ال
 اهP-GP باكليتاكسيل عن ريق الفم وم بط
التركيبات الدوا ية مناسبة لعال السر ان في
مستهدف بالعال للحد من أو لمنع تفاعالت السمية أو
نقيع فر الحساسية والنتا ج السلبية األخرى الناتجة
اء جرعة من باكليتاكسيل.عن أو المترافقة مع إع
®Taxol ,ى عن ريق الوريد (على سبيل الم ال.تع
®Cremophor أو باكليتاكسيل يتم صياغته مع
مستهدف يعاني من مرض السر ان
لعال
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62/238,629
62/243,263
62/352,348
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07/10/2015
19/10/2015
20/06/2016
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
(71) Applicant:
MITOBRIDGE, INC.
(72) Inventors:
Michael DOWNES ; Ronald M. EVANS ;
Arthur KLUGE ; Bharat LAGU ;
Masanori MIURA ; Sunil Kumar
PANIGRAHI ; Michael PATANE ;
Susanta SAMAJDAR ; Ramesh
SENAIAR ; Taisuke TAKAHASHI
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4174 ;
A 61 K 31/4439 ; A 61 P 21/00 ; C 07 D
233/64 ; C 07 D 401/04

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1012 : ) رقم البراءة33(
1030/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/31/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
231,124/12
213,213/12
312,311/12
:) التاريخ32(
2341/43/32
2341/43/44
2341/31/23
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. إنك, ميتوبريد
:) المخترعون22(
; إيفانز ;ارثر كلو. مايكل داونز ;رونالد أم
بهارات الغو ;ماسانوري ميورا ;سونيل كومار
; بانيجرا ي ;مايكل باتان ;سوسانتا سماجدار
راميش سينايار ; تايسوكي تاكا اشي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4174 ; A 61 K 31/4439 ; A 61 P
21/00 ; C 07 D 233/64 ; C 07 D
401/04
:) عنوان االختراع11(
مستقبل ناشر بيروكسيزومPPAR ( نا ضات
 و رق استعمالها, ومكونات أدوية, ومركبات,)منشط

(54) Invention Title:
PPAR AGONISTS, COMPOUNDS,
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS,
AND METHODS OF USE THEREOF
) الملخص20(
(57) Abstract
Provided herein are compounds and يتم انا تو ير مرابات وتراايب مةيدة ي زيادة نطاط
compositions useful in increasing PPARδ  تعتبر المرابات والتراايب المقدمة ي اله الو يقةPPARδ
 (عل سبيت الم اPPARδ مةيدة لعمل مراب مرتبطة بـ
activity. The compounds and compositions
مراب
مراب العضمت و مراب األوعية الدموية و
provided herein are useful for the treatment of
)مزيلة للميمن واألمراب االستقمبية
PPARδ related diseases (e.g., muscular
diseases, vascular disease, demyelinating
disease, and metabolic diseases).
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(22) Filed: 17/11/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/257,001
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18/11/2015
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UNITED STATES
(71) Applicant:
MERCK SHARP & DOHME CORP.
(72) Inventors:
Juha Punnonen ; Maribel Beaumont ;
Marie-Ange Buyse ; Carlo Boutton ;
Bruno Dombrecht ; Bjorn Victor ; Robert
A. Kastelein
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 39/395 ; C
07 K 16/28 ; C 07 K 16/18
(54) Invention Title:
CTLA4 BINDERS

(57) Abstract
The present invention provides
molecules, such as ISVDs and
Nanobodies, that bind to CTLA4 or
human
serum
albumin.
These
molecules have been engineered so as
to reduce the incidence of binding by
pre-existing antibodies in the bodies of
a subject administered such a molecule.
Methods for increasing immune
response, treating cancer and/or
treating an infectious disease with such
molecules are provided.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1019 : ) رقم البراءة33(
1041/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
212,334/12
:) التاريخ32(
2341/44/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.ميرك شارب اند دو م كورب
:) المخترعون22(
انجي-جو ا بونونين ;ماريبيل بومونت ;ماري
بويز ;كارلو بوتون ;برونو دومبريتشت ;بيورن
كاستيلين. فيكتور ;روبرت ايه
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/395 ; C 07 K 16/28 ; C 07 K 16/18
:) عنوان االختراع11(
CTLA4 روابط

) الملخص20(
ISVDs يتعل االختراع الحالي بجزيئات م ت
 و لبوميالCTLA4 و سا نانو ترتبط بـ
مصت بطر تم تعديت اله الجزيئات لخة
حدور االرتباط بأ سا مضادة مو ودة مال قبت
ي سم خاضع للعمل يتم عطاءه ذلك
الجز ء اما يتعل بطرق لزيادة االستجابة
 و عمل حد/المناعية وعمل السرطان و
األمراب المعدية بتلك الجزيئات
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Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 39/395 ; C
07 K 16/28 ; C 07 K 16/18
(54) Invention Title:
PD1/CTLA4 Binders
(57) Abstract
The present invention provides multispecific
molecules, e.g., comprising more than one
ISVD or Nanobody, that bind to PD1 and
CTLA4. These molecules have been
engineered so as to reduce the incidence of
binding by pre-existing antibodies in the
bodies of a subject administered such a
molecule. Methods for increasing immune
response, treating cancer and/or treating an
infectious disease with such molecules are
provided.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1041 : ) رقم البراءة33(
1040/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,411/12
:) التاريخ32(
2341/44/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.ميرك شارب اند دو م كورب
:) المخترعون22(
; جو ا بونونين ;إدوارد بومان ;ماريبيل بومونت
انجي بويز ;كارلو بوتون ;برونو-ماري
; دومبريتشت ;بيورن فيكتور ;ديفيد فليريك
كاستيلين. روبرت ايه
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/395 ; C 07 K 16/28 ; C 07 K 16/18
:) عنوان االختراع11(
PD1/CTLA4 روابط

) الملخص12(
 على,يتعلق االختراع الحالي بتوفير جزيةات متعددة النوعية
 أو جسم في حجمISVD  تشتمل على أك ر من,سبيل الم ال
 تمت معالجة تلك. CTLA4  وPD1 النانو يرتبط مع
ة أجسام.الجزيةات بحيث تقلل من حدول االرتبا بواس
مضادة موجودة بشكل مسبق في أجسام الخاضعين الاين تم
 تم أيضا ً توفير رق لزيادة االستجابة.اؤ م الجزيء.إع
أو معالجة السر ان معالجة مرض معدي/المناعية و
.باستخدام الجزيةات الماكورة
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(54) Invention Title:
SYSTEMS AND METHODS FOR NONOBSTACLE AREA DETECTION
(57) Abstract
A method performed by an electronic device
is described. The method includes performing
vertical processing of a depth map to
determine a vertical non-obstacle estimation.
The method also includes performing
horizontal processing of the depth map to
determine
a
horizontal
non-obstacle
estimation. The method further includes
combining
the
vertical
non-obstacle
estimation and the horizontal non-obstacle
estimation. The method additionally includes
generating a non-obstacle map based on the
combination of the vertical and horizontal
non-obstacle estimations.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1043 : ) رقم البراءة33(
1304/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
111,124/41
:) التاريخ32(
2341/34/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون22(
جوكس داين ;فاسوديف باسكران
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-G 06 K ) التصنيف الدولي23(
9/00
:) عنوان االختراع11(
أنظمة و رق الكتشاف مساحة بدون عوا ق
) الملخص20(
يتعل االختراع بومييييييف طريقيية يتم رازاييا بجهيياز
راء معالجة ر سيييية
ليكتروني تطييتمت الطريقة عل
بخريطية عُم لتحيدييد تقيديرات ر سييييييية بدون عوات
راء معالجة قية لخريطة
تطتمت الطريقة يضا عل
عم لتحييديييد تقييديرات قييية بييدون عوات تطييييييتمييت
الطريقية يضييييييا عل دم التقيديرات الر سيييييييية بييدون
عوات والتقديرات األ قية بدون عوات تطتمت الطريقة
بطييييييكييت ضييييييا ي عل نطيييييياء خريطيية بييدون عوات
بياالعتمياد عل دم التقيديرات الر سييييييية واأل قية التي
تمل بدون عوات
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25/04 ; A 61 P 21/02 ; A 61 P 25/00 ; A 61
K 31/506
(54) Invention Title:
PYRANODIPYRIDINE COMPOUND
(57) Abstract
Compounds represented by formulae (I) to
(XXII) or pharmaceutically acceptable salts
thereof:

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1040 : ) رقم البراءة33(
1012/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/19 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
222131-2341 جي بي
:) التاريخ32(
2341/44/43
:) الدولة11(
اليابان
:) المالكون24(
. ليمتد,.ايساي ار اند دي مانجمنت كو
:) المخترعون22(
تومويوكي شيبوجوتشي ;توشيكي كوروكاوا ;يو
; يوشيدا ;كوجيوكو شين ;يوشيهيسا كوباياشي
يرونوري فوكوموتو ;كونيتوشي تلكيدا ;يوشياكي
; أو اشي ;ماكوتو كوتاكي ;تورو واتانابي
يويتشي كيتا ;شينسوكي يروتا ;تاكاشي
فوكوياما ;ياسواكي كاماد
 ابو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4375 ; A 61 K 31/444 ; A 61 K
31/497 ; A 61 P 25/04 ; A 61 P 21/02 ;
A 61 P 25/00 ; A 61 K 31/506
:) عنوان االختراع11(
مركب بيرانو داي بيريدين
) الملخص20(
)XXII( ) لI( يتعل االختراع الحالي بمرابات مم لة بالصيغ
:و ممح مقبولة ميدالنيا منها
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(54) Invention Title:
COMPOSITE MIXED MATRIX
MEMBRANES FOR MEMBRANE
DISTILLATION AND RELATED
METHODS OF MANUFACTURE
(57) Abstract
The present invention provides composite
membranes for membrane distillation and
related methods of manufacture. In particular,
there
is
provided
a
composite
hydrophilic/hydrophobic
membrane
comprising a hydrophilic polymer layer and a
hydrophobic polymer layer comprising
fluorinated
surface-modifying
macromolecules, wherein said composite
membrane had a high vapour flux. There is
also provided methods of manufacturing and
optimizing the composite membranes and a
membrane distillation system comprising the
composite membranes.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1041 : ) رقم البراءة33(
1124/0133 : ) رقم الطلب03(
0133/30/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
333343/2344سي ايه/بي سي تي
:) التاريخ32(
2344/34/21
:) الدولة11(
المنةمة العالمية للملكية الةكرية
:) المالكون24(
م.م.ير الغشا ي لتحلية المياه ل.شركة التق
:) المخترعون22(
يشات ;تاكيشي ماتسورا.محمد رسول ق
. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
بي اجنتس
: Int.Cl.8-B 01 D ) التصنيف الدولي23(
67/00 ; B 01 D 71/06 ; B 01 D 69/12
:) عنوان االختراع11(
ير الغشا ي و رق.ة مركبة للتق.أغشية قالب مختل
التصنيع لات الصلة
) الملخص20(
ن االختراع الحالي يقد يطيييية مرابة لغطييياء التقطير
و الطرق المتعلقة بالتصيينيع و تحديدا جن اناع يطيياء
مياص للماء مكون مال طبقة بوليمر مقاومة للماء/ مقياو
و طبقة مال البوليمر المقاومة للماء مكونة مال سيييطى تم
 و الجزيئات الكبيرة المعدلة حيا-معيالجتيا بيالةلوريال
يكون الغطيياء المراب الملاور لديا تد بخار عالي و
ايلليك يجن انا الطرق المتعلقة بالتصيييييينيع و تحسيييييييال
األيطييييية المرابة و نةا تقطير يطيييياتي يطييييمت عل
األيطية المرابة
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(54) Invention Title:
PD1 and/or LAG3 Binders
(57) Abstract
The present invention provides molecules,
such as ISVDs and Nanobodies, that bind to
PD1 and LAG3 and, optionally to human
serum albumin. These molecules have been
engineered so as to reduce the incidence of
binding by pre-existing antibodies in the
bodies of a subject administered such a
molecule. Methods for increasing immune
response, treating cancer and/or treating an
infectious disease with such molecules are
provided.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1044 : ) رقم البراءة33(
1044/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
212,334/12
:) التاريخ32(
2341/44/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.ميرك شارب اند دو م كورب
:) المخترعون22(
انجي بويز ;ديفيد فليريك ;ماريبيل بومونت-ماري
;كارلو بوتون ;برونو دومبريتشت ;إدوارد بومان
كاستيلين. ;روبرت ايه
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/28 ; C 07 K 16/18
:) عنوان االختراع11(
LAG3 أو/ وPD1 مواد ربط لـ
) الملخص20(
ISVDs ييتيعيل االختراع الحيييالي بجزيئيييات م يييت
 وLAG3 وPD1 و سييييا بحجم النانو ترتبط بـييييييييي
اختياريا بألبيوميال المصييييت البطيييير تمل معالجة اله
الجزيئييات ورا ي يا لخة حييدور االرتبيياط بواسييييييطيية
سيييا مضيييادة مو ودة مسيييبقا ي سيييا خاضيييع تم
عطازه الا الجز ء يتم تو ير طرق لزيادة االسييتجابة
 و عمل مرب معد/ و عمل سرطان و/المناعية و
بهله الجزيئات
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(23) Priority Data:
(31) No. :
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62/247355
(32) Date:
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(33) Country:
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UNITED STATES
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(71) Applicant:
GlaxoSmithKline Intellectual Property
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61 P 35/00 ; A 61 P 37/00 ; C 07 K 16/28
(54) Invention Title:
AGONISTIC ICOS BINDING
PROTEINS
(57) Abstract
The present invention relates to an ICOS binding protein or
antigen binding portion thereof that is an agonist to human
ICOS and does not induce complement, ADCC, or CDC
when placed in contact with a T cell in vivo. Further the ICOS
binding proteins or antigen binding portions thereof of the
present invention are capable of activating a T cell when
placed in contact with said T cell; stimulating T cell
proliferation when placed in contact with said T cell and/or
inducing cytokine production when placed in contact with
said T cell. The present invention relates to ICOS binding
proteins or antigen binding portions thereof comprising one
or more of: SEQ ID NO:1; SEQ ID NO:2; SEQ ID NO:3;
SEQ ID NO:4; SEQ ID NO:5; and/or SEQ ID NO:6.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1042 : ) رقم البراءة33(
1131/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/13/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
431131/12
442334/12
212311/12
:) التاريخ32(
2341/34/21
2341/32/41
2341/43/21
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
جالكسوسمي كالين انتيليكتشوال بروبيرتي
ديفيلوبمينت ليمتد ؛ معهد جان باولي و ايرين كالميت
 مارسيليا ؛ المعهد الو ني للصحة- ؛ جامعة إكس
بي ؛ المركز الو ني للبحول العلمية.والبحث ال

:) المخترعون22(
بين ليو ;راد ا شاه بارمار ;باتريك مايز ;دانيل-ياو
اوليف
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P ) التصنيف الدولي23(
31/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 37/00 ; C
07 K 16/28
:) عنوان االختراع11(
ICOS ة لل.نا ضات بروتينات راب
) الملخص20(
 أو جزء ربط مولد ضدICOSيتعلق االختراع الحالي ببروتين رابط للـ
,ADCC , بشري وال تحفز اإلكمالto ICOS منه عبارة عن مساعد
 في الكا ن الحي و ريقة عالT  عند مالمستها بخليةCDC أو
ة بروتين رابط.أو مرض تعفن الدم بواس/السر ان واألمراض المعدية و
ة. أيضا بروتينات راب. الماكور أو جزء ربط مولد ضد منهICOSللـ
 أو أجزاء ربط مولد ضد منه وفقا لالختراع الحالي قادرة علىICOSللـ
T  الماكورة؛ تحفيز تكاثر خليةT  عند مالمستها بالخليةT تنشيط خلية
أو إثارة إنتا سيتوكين عند/ الماكورة وT عند مالمستها بالخلية
ة. يتعلق االختراع الحالي ببروتينات راب. الماكورةT مالمستها بالخلية
 متوالية: أو أجزاء ربط مولد ضد منه تتضمن واحد أو أك ر منICOSللـ
؛ متوالية3:؛ متوالية برقم وية2:؛ متوالية برقم وية4:برقم وية
.1:أو متوالية برقم وية/؛ و1:؛ متوالية برقم وية1:برقم وية
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Hix Glickman ; Justin Leong ; Sarah M.
McWhirter ; Thomas W. Dubensky, Jr.
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61 K 39/39 ; C 07 H 21/02
(54) Invention Title:
COMPOSITIONS AND METHODS
FOR ACTIVATING
“STIMULATOR OF INTERFERON
GENE”-DEPENDENT SIGNALLING
(57) Abstract
The present invention provides highly active
cyclic-di-nucleotide
(CDN)
immune
stimulators that activate DCs via a recently
discovered cytoplasmic receptor known as
STING (Stimulator of Interferon Genes). In
particular, the CDNs of the present invention
are provided in the form of a composition
comprising one or more cyclic purine
dinucleotides induce human STINGdependent type I interferon production,
wherein the cyclic purine dinuclotides present
in the composition are 2’-fluoro substituted,
bis-3’,5’ CDNs, and most preferably one or
more 2’,2’’-diF-Rp,Rp, bis-3’,5’CDNs.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1042 : ) رقم البراءة33(
1119/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/11/19 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
434,231/12
:) التاريخ32(
2341/33/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. انك,اديورو بيوتك
:) المخترعون22(
; جور ادوين كاتيبه ;ديفيد كاني ;ليونارد سونغ
كيلسي غوتييه ;لورا يكس جليكمان ;جوستين
. ماكويرتر ;توماس دبليو. يونغ ;ساره ام
 جونيور,دوبينسكي
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/12 ; A 61 K 39/39 ; C 07 H 21/02
:) عنوان االختراع11(
تركيبات و رق لتنشيط اإلشارات المعتمدة على
""منبه أو تحفيز جين انترفيرون

) الملخص20(
يعماال اااا االختراع على إعااداد منبهااات أو محفزات
) نشاااااايطCDN( مناااعااة من ثاااني نيوكليوتيااد حلقي
 عن ريق المسااااااتقباالCDs للغااايااة يقوم بتنشاااااايط
الساااااايتوبالزمي المكتشااااااف حدي ا ً والمعروف باساااااام
 وبصااافة.)) أي (منبهات جينات انترفيرونSTING(
 موضااااوع االختراع على شااااكلCDNs  يعد,خاصااااة
تركيب متضاااااامن واحد أو أك ر من بيورين حلقي ثاني
نيوكليوتياادات يعماال على تحفيز إنتااا انترفيرون من
 حياااث أن,STING النوع البشااااااري المعتماااد على
الابايورين الحلقي ثااااني نيوكلوتيااادات المتواجاااد في
`1 ,`3  مكرر, فلورو مسااااااتبااادل-`2 التركياااب و
ثاني-``2 ,`2  وغالبا ً ما يفضاال واحد أو أك رCDNs
CDNs `1 ,`3- مكرر,Rp ,F-Rp

0103/13/13

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1040 :
( )03رقم الطلب 1322/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/10/13 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
444,434/12
243,114/12
( )32التاريخ:
2341/32/34
2341/32/33
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش ؛ أمجين
انك.
( )22المخترعون:
دوريس راو ;بيتر كوفير ;توبياس راوم ;باتريك
وفمان ;جوناس انلهار ;اليزابيث نارولد ;كلوديا
بلوميل ;جولي بايلز
( )21الوكيل  :سابا وشركا م للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-C 07 K
16/30 ; C 07 K 16/28
( )11عنوان االختراع:
تركيبة جسم مضاد ثنا ي االختصاف مرتبط
بالميزوثيلين و CD3

( )20الملخص
يتعل الا اإلختراع بترايبة لجسييم مضيياد ناتي التخصييص
تتضيييييمال موقع اإلرتباط األو الل يرتبط بـييييييييييي MSLN
البطير عل سطى الخلية المستهد ة وموقع اإلرتباط ال اني
الل يرتبط بـيييييي  CD3البطر عل سطى الخلية  Tعموة
عل ذلييك يقو اييلا اإلختراع بييجعييداد متعييدد النيواليوتيييد
المطييييييةر لترايبة الجسييييييم المضيييييياد وناقت يتضييييييمال متعدد
النيواليوتيييد المييلاور والخلييية العيياتليية المتحوليية و المعييدييية
بمتعيدد النيواليوتيد الملاور و الناقت باإلضييييييا ة ل يقد
اإلختراع عملية إلنتال ترايبة الجسييييييم المضيييييياد الخاميييييية
باإلختراع وطريقة سيييتخدا طبية لترايبة الجسيييم المضييياد
الملاور وعبوة تتضمال ترايبة الجسم المضاد الملاور
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(54) Invention Title:
BISPECIFIC ANTIBODY
CONSTRUCTS BINDING
MESOTHELIN AND CD3
(57) Abstract
The present invention relates to a bispecific
antibody construct comprising a first binding
domain which binds to human MSLN 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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(54) Invention Title:
ANTI-CD38 ANTIBODIES FOR
TREATMENT OF ACUTE MYELOID
LEUKEMIA
(57) Abstract
The present invention relates to methods of
treatment of acute myeloid leukemia with
anti-CD38 antibodies.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1042 : ) رقم البراءة33(
1092/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/11 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
312112/12
:) التاريخ32(
2341/42/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
 انك,جانسن بيوتك
:) المخترعون22(
ديسنويرس ;سيدريك-بارول دوشي ;جوين دانيت
دوس سانتوس ; ايمي ساسر ;شياو تشوان شان
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/395 ; A 61 P 35/02 ; C 07 K 16/28
:) عنوان االختراع11(
لعالCD38 األجسام المضادة المكافحة لـ
ابيضاض الدم النقوي الحاد
) الملخص20(
يختص الا االختراع الل بيال يدينا بطرق عمل
ابيضاب الد النقو الحاد باستخدا األ سا المضادة
CD38 المكا حة لـ
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Patrick AKERS ; Virender Kumar
فيريندر كومار سارين ;راناجوي ماجومدار ;تشي
SARIN ; Ranajoy MAJUMDAR ; Chi A.
بافوال. نغوين ;توماس اندرو اردي ;تشاد دي. ايه
NGUYEN ; Thomas Andrew HARDY ;
Chad D. PAAVOLA
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
Property
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/557 ; A
61 K 38/28 ; A 61 K 9/00 ; A 61 K 47/12 ;
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A 61 K 47/02
A 61 K 47/12 ; A 61 K 47/02
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
RAPID-ACTING INSULIN
تركيبات إنسولين سريعة المفعول
COMPOSITIONS
) الملخص20(
(57) Abstract
The invention is a pharmaceutical يتعل االختراع الحالي بترايبة ميدلية إلنسوليال
composition of human insulin or insulin و نةير نسوليال تتضمال سيترات
البطر
analog that includes citrate, treprostinil and تريبروستينيت وعوامت ت بيل يكون لها نطاط حراي
stabilizing
agents,
that
has
faster  و دواتي ديناميكي سرع مال ميغ تجارية/دواتي و
pharmacokinetic and/or pharmacodynamic لمنتجات نةير نسوليال متاحة وتكون مستقرة لمستخدا
action than commercial formulations of
التجار
existing insulin analog products and that is
stable for commercial use.

20

0103/13/13

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3750
(21) Appl. No. 2012/0237
(22) Filed: 23/08/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
531,691/61
11 179541,5
(32) Date:
07/09/2011
31/08/2011
(33) Country:
UNITED STATES
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Omya International AG
(72) Inventors:
Martine POFFET ; Michael Pohl ;
Michael SKOVBY
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 02 F 103/42 ; C
02 F 1/68
(54) Invention Title:
Remineralization of desalinated and of
fresh water by dosing of a calcium
carbonate solution in soft water
(57) Abstract
The present invention concerns a process for
treating water and the use of calcium
carbonate in such process. In particular, the
present invention is directed to a process for
remineralization of water comprising the steps
of providing feed water, providing an aqueous
solution of calcium carbonate, wherein the
aqueous solution of calcium carbonate
comprises dissolved calcium carbonate and
reaction species thereof, and combining the
feed water and the aqueous calcium carbonate
solution.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1021 : ) رقم البراءة33(
1010/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/12/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/134,144
44 424 114,1
:) التاريخ32(
2344/34/32
2344/31/34
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
اوميا انترناشيونال ايه جي
:) المخترعون22(
مارتين بوفيت ;ميشيل بول ;مايكل سكوفبي
. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
بي اجنتس
: Int.Cl.8-C 02 F ) التصنيف الدولي23(
103/42 ; C 02 F 1/68
:) عنوان االختراع11(
إعادة تمعدن مياه التحلية والنقية من خالل المعالجة
بمحلول كربونات الكالسيوم في المياه اليسره
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بعملية معالجة ماء و اسييييييتخدا
اربونييات اييالسيييييييو ي اييله العملييية تحييديييدا يعييد
االختراع الحالي مو ها لعملية عادة معدنة ماء تطييييمت
خطوات تو ير ميييياه تغيييليييية تو ير محلو مييياتي مال
اربونات الكالسيو حيا المحلو الماتي مال اربونات
الكالسيو يطمت اربونات االسيو ملابة و نواع تةاعت
منها و دم مياه التغلية و محلو اربونات الكالسييييو
الماتي
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(54) Invention Title:
A FLUID FLOAT
(57) Abstract
An efficient fluid float for fluid reservoirs that
cuts off the incoming fluid supply when a predefined fluid level inside said reservoir is
reached. The fluid float in the present
disclosure essentially comprises a housing
with an upper compartment having an inlet
and a lower compartment having an outlet, a
lever with two or more holes, a ball float, a
first sliding member and a second sliding
member, wherein the upper compartment may
be in fluid communication with the lower
compartment. The upper compartment may be
connected to a curved tube having
substantially a U-shape. Moreover, each of
the first and second sliding members is lined
with a spring.
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1023 : ) رقم البراءة33(
1330/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/31 : ) تاريخ الطلب00(
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:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
محسن حسين محمود أبو يفا
:) المخترعون22(
محسن حسين محمود أبو يفا
: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-G 01 F ) التصنيف الدولي23(
23/00
:) عنوان االختراع11(
عوامة للسوا ل
) الملخص20(
تم تقديم عوامة للسواتت يتم ترايبها ي خزانات السواتت
لتقطع تزويد الساتت ل الخزان عندما يصت مستوى الساتت
ي الخزان ل مستوى مسب التحديد تطتمت عوامة السواتت
ي الكطف الحالي بطكت ساسي عل يمف بحجرة علوية
لديها مدخت وحجرة سةلية لديها مخرل وذراع را عة لديها
قب و تحة منحنية الطكت و سم عاتم وعضو انزالق و
وعضو انزالق اني حيا يمكال ن يتصت الساتت ي الحجرة
العلوية بالساتت ي الحجرة السةلية اما يمكال ن تتصت
الحجرة العلوية بأنبول منحني الطكت لديا شكت يطبا شكت
 ل حد ابير وعموة عل ذلك يتم حطو ام مالU
العضويال االنزالقييال األو وال اني بواسطة ناب
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Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 24 B 3/14
(54) Invention Title:
Tobacco Material Containing Non-Isometric
Calcium Carbonate Microparticles
(57) Abstract
A smoking article formed from a tobacco material
that includes tobacco non-isometric precipitated
calcium carbonate microparticles is provided. The
non-isometric microparticles typically have a
mean diameter of from about 50 nanometrs to
about 3 micrometers, in some embodiments from
about 80 nanometers to about 1 micrometer, in
some embodimens from about 100 nanometers to
about 400 nanometers, and in some embodiments,
from about 200 nanometers to about 300
nanometers. Such non-isometric particles may
have anelongated morphology so that the length of
the microparticles is greater tan the diameter. This
may characterixed by the “ aspect ratio” of the
microparticles (length divided by width), which is
typically from about 1 to about 15, in some
embodiments from about 2 to about 12, and in
some embodiments, from 3 to about 10. Foe
example, the average length of the microparticles
may range from about 100 nanometers to about 8
micrometers, in some embodiments from about
300 nanometers to about 5 micrometers, in some
embodiments from about 500 nanometers to about
4 micrometers, and in some embodiments, from
about 1 micrometer to about 3 micrometers.
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1020 : ) رقم البراءة33(
1342/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/12/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/141,144
:) التاريخ32(
2344/31/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. إنك,ماوديت انترناشونال-شويتزر
:) المخترعون22(
-رافيردي. جو ان غويتون ;ستيفان رويالرد ;ديان أم
المبرت ;كريستوف ريغوالي ;سيدريك روسو
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
اجنتس
: Int.Cl.8-A 24 B 3/14 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
مواد تبغ تحتوي على جسيمات دقيقة من كربونات
الكالسيوم غير متساوية القياس
) الملخص20(
مادة تدخين مكونة من مادة تبغ تشااااااتمل على جساااااايمات
.دقيقة لكربونات الكالسايوم المترسبة غير متساوية االبعاد
عادة ما تكون الجسيمات الدقيقة غير متشاوية األبعاد لات
3  ناااانومتر الى نحو13 ر معااادلاااة يتراوح من قراباااة.ق
13  و يتراوح في بعض التجساااايدات من قرابة,ميكرومتر
 و يتراوح في بعض, مايكرومتر4 نااااناوماتار الاى ناحاو
133  ناااانومتر الى نحو433 التجساااااايااادات من قراباااة
233  و يتراوح في بعض التجسااااايدات من قرابة,نانومتر
 ان م ل اه الجساااااايمات. ناانومتر333 ناانومتر الى نحو
الدقيقة غير متساااااااوية االبعاد قد تكون لات شااااااكل ممدود
 يمكن.ر.بحيث يكون ول الجسااايمات الدقيقة اكبر من الق
( أن يتميز اا األمر "نسااابة الجانب" للجسااايمات الدقيقة
4 ول مقساااااام على العرض) و التي تكون عااادة حوالي.ال
 الى نحو2  و في بعض التجسااايدات من,41 الى ما يقارب
.43  الى نحو3  و في بعض التجسيدات تكون حوالي,42
 قد يتراوح معدل ول الجسيمات الدقدية,على سبيل الم ال
 و في بعض, ميكرومتر1  نانومتر الى نحو433 من قرابة
 و في, ميكرومتر1  نانومتر الى نحو333 التجسيدات من
1  نااانومتر تقريبااا الى نحو133 بعض التجسااااااياادات من
 ميكرومتر تقريبا4  و في بعض التجسيدات من,ميكرومتر
. ماااااااااياااااااااكاااااااااروماااااااااتااااااااار3 الاااااااااي ناااااااااحاااااااااو
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/496 ; A 61
K 47/02 ; A 61 K 47/10 ; A 61 K 9/28 ; A 61
K 47/26 ; A 61 K 47/38 ; A 61 K 9/20 ; A 61
K 47/12
(54) Invention Title:
Tablet comprising 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4yl-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one
or a salt thereof
(57) Abstract
This invention relates to a tablet containing, as an
active ingredient, 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-ylpiperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one or a
salt thereof, that has excellent disintegration
ability, storage stability and photostability.The
tablet of the present invention contains 7-[4-(4benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-1-yl)butoxy]1H-quinolin-2-one or a salt thereof as an active
ingredient, and further contains a coating agent
containing lactose, corn starch, microcrystalline
cellulose and like excipients; low-substituted
hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium,
sodium carboxymethyl starch and like
disintegrants; hydroxypropylcellulose and like
binders; hypromellose; talc; titanium oxide;
colorants; and the like.
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1021 : ) رقم البراءة33(
1113/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/31/14 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
2344/222312
:) التاريخ32(
2344/43/41
:) الدولة11(
اليابان
:) المالكون24(
 إل تي دي,.أوتسوكا فارماسوتيكال كو
:) المخترعون22(
يوشيهارو إنوي
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
اجنتس
: Int.Cl.8-A 61 K 31/496 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 K 47/02 ; A 61 K 47/10 ; A 61 K
9/28 ; A 61 K 47/26 ; A 61 K 47/38 ; A 61
K 9/20 ; A 61 K 47/12
:) عنوان االختراع11(
-ايل-4-بينزو[بي]ثيوفين7-[4-(4- قرف يتللف من
وان أو-2-كوينولين-]اتش-1ايل)بوتكسيل-1-1ببرازين
ملح منه

) الملخص20(
يتعل ذلك االختراع بقرص يتضيييمال امكون سييياسيييي
-3-بيبرازيال-يت-4-[ يو يالb] بنزو-4(-4]-0 نطيييط
 ون و ملى منيييا-0-اينوليال-H3-[ييييت)بيوتواسييييييي
يكون لا قابلية تقتل ممتازة اسيييييتقرار ناء التخزيال و
االستقرار الضوتي يحتو القرص الخاص باالختراع
-ييييت-4-[ يو يالb]  بينزو-4(-4]-0 اليحييياليي عيلي
 ون و-0-اينوليال-H3-[يت) بيوتواسييييي-3-بيبرازيال
ملى منا امكون سييييياسيييييي ن و يحتو يضيييييا عل
عييامييت تغطييية تتضييييييمال الاتوز نطيييييييا الييلرة بلورة
سيلولوز دقيقة و سوايات مطابهةد ايدرواسي بروبيت
سيييييييلولوز منخة االسييييييتبيييدا اروسييييييكيييارميلوز
ميوديو ميوديو اربواسيت مي يت نطا و مواد مةتتة
مطيييابهةد ايدرواسيييي بروبيت سييييلولوز و مواد رابطو
مطييابهةد ميلوز ات دتلكد اسيييد تيتانيو د مواد ملونةد
و ما شابا ذلك

0103/13/13

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1024 :
( )03رقم الطلب 1322/0131 :
( )00تاريخ الطلب 0131/12/11 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
14/111,314
( )32التاريخ:
2342/31/31
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
فارماسيكليكس ال ال سي
( )22المخترعون:
إريك غولدمان ;ديفيد دي .ورل ;مارك سميث ;
نوربرت بورو
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .
بي اجنتس
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K
; 31/519 ; A 61 K 45/06 ; A 61 K 9/20
A 61 K 9/48 ; A 61 P 29/00 ; A 61 P
35/00 ; C 07 D 487/04
( )11عنوان االختراع:
أشكال كريستالين لم بط أنزيم كيناز تيروسين
بروتون
( )20الملخص
يتعلق االختراع الحالي عن م بط إنزيم تيروسين كيناز
لبروتون (-Btk) 1-((R)-3-(4فينوكساااااي فينيل)4-
 -Hبااااياااارازولاااول ] d[ -3,1باااايااااريااامااااياااادياااان-4-
يال)بيريميدين-4-يل) بيبريدين-4-يل)بروب-2-ين-4-
أون ,بمااا في للااك صااااااورة البلوريااة ,و لواباااتااه ,و
أمالحااه المقبولااة صااااااياادالنيااا .كمااا يتم الكشااااااف عن
تركيبات صاااااايدالنية تشااااااتمل على م ط  ,Btkو كالك
ارق السااااااتاخااادام م بط  ,Btkسااااااواء بمفرده أو
باالشتراك مع عوامل عالجية أخلى ,في عال أمراض
أو حاااالت منااعااة لاتيااة ,أو أمراض أو حاااالت مناااعااة
غير متجانساة ,أو سر ان ,م ل األورام الليمفاوية ,و
أمااااااااراض أو حاااااااااالت الااااااااتااااااااهاااااااااباااااااايااااااااة
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487/04
(54) Invention Title:
CRYSTALLINE FORMS OF A
BRUTON’S TYROSINE KINASE
INHIBITOR
(57) Abstract
Described herein is the Bruton’s tyrosine
kinase (Btk) inhibitor 1-(®-3-(4-amino-3-(4phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1one, including crystalline forms, solvates and
pharmaceutically acceptable salts thereof.
Also
disclosed
are
pharmaceutical
compositions that include the Btk inhibitor, as
well as methods of using the Btk inhibitor,
alone or combination with the other threpeutic
agents, for the treatment of autoimmune
diseases or conditions, heterimmune diseases
or conditions, cancer, including lymphoma,
and inflammatory diseases or conditions.
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(54) Invention Title:
TESTOSTERONE FORMULATIONS
(57) Abstract
The subject invention provides improved
testosterone gel formulations.
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1022 : ) رقم البراءة33(
1134/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/13/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4441224351
:) التاريخ32(
2344/34/21
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
في.فيرينج بي
:) المخترعون22(
كارارا ;ارنود غرينير. داريو أن
. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
بي اجنتس
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/568 ; A 61 K 31/58 ; A 61 P 5/26 ;
A 61 K 9/00 ; A 61 K 9/06 ; A 61 K
47/10
:) عنوان االختراع11(
تركيبات تستوستيرون
) الملخص20(
يتعلق االختراع الحالي بتوفير صيغ جل تستوستيرون
.محسنة
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(54) Invention Title:
HUMAN ANTIBODIES TO THE
GLUCAGON RECEPTOR
(57) Abstract
The present invention provides antibodies that
bind to the human glucagon receptor,
designated GCGR and methods of using same.
According to certain embodiments of the
invention, the antibodies are fully human
antibodies that bind to human GCGR. The
antibodies of the invention are useful for
lowering blood glucose levels and blood ketone
levels and are also useful for the treatment of
diseases and disorders associated with one or
more GCGR biological activities, including the
treatment of diabetes, diabetic ketoacidosis and
long-term complications associated with
diabetes, or other metabolic disorders
characterized in part by elevated blood glucose
levels.
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1022 : ) رقم البراءة33(
1123/0133 : ) رقم الطلب03(
0133/33/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/141,134
14/114,411
14/114,332
:) التاريخ32(
2343/44/23
2344/31/33
2344/43/21
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. إنك,ريجينيرون فارماسيوتيكالز
:) المخترعون22(
سليمان. اروكا أوكاموتو ;جويس ارب ;مارك دبليو
بي. ام.  أبو غزاله للملكية الفكرية تي: ) الوكيل21(
اجنتس
: Int.Cl.8-A 61 K 39/00 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 K 39/395 ; A 61 K 45/06 ; C 07 K
16/28 ; C 12 N 15/64 ; C 12 N 15/70
:) عنوان االختراع11(
اجسام مضادة بشرية لمستقبالت الجلوكاجون
) الملخص12(

يقدم اا االختراع أضداد ترتبط بمستقبل الجلوكاجون
. و رق الستخدامهGCGR التي حددت تسميتها ب
حسب تجسيدات معينة من االختراع تكون األضداد
ول التي ترتبط ب.عبارة عن أضداد بشرية كاملة ال
 تكون أضداد االختراع مفيدة في. البشريGCGR
خفض مستويات الجلوكوز في الدم و كما تكون مفيدة
رابات المصاحبة لنشا أو.لعال األمراض و االض
 بما فيها,GCGR و البيولوجية ل.أك ر من األنش
عال مرض السكري و مضاعفات ويلة األمد
رابات.المصاحبة لمرض السكري أو غير ا من االض
االستقالبية التي تتسم جز يا بمستويات جلوكوز الدم
.المرتفعة
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(23) Priority Data:
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Property
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/506 ; A
61 P 35/02 ; A 61 K 9/16
31/506 ; A 61 P 35/02 ; A 61 K 9/16
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
التركيبات الصيدالنية التي تشمل على نيلوتينيب أو
COMPRISING NILOTINIB OR ITS
أمالحه
SALT
) الملخص20(
(57) Abstract
A pharmaceutical compositions, especially  خاصاة كبساوالت التي تشتمل على, تركيبة صايدالنية
capsules, comprising granules containing حبيبات تحتوي على نيلوتينيب أو ملح منها مع سااواغ
nilotinib or a salt thereof with at least one  يمكن إنتا الحبيبات.واحد على األقل مقبول صيدالنيًا
pharmaceutically acceptable excipient. The
.بعملية التحبيب الر ب
granules may be produced by a wet
granulation process.
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(31) No. :
3900-2008
(32) Date:
24/12/2008
(33) Country:
CHILE
(71) Applicant:
CRYSTAL LAGOONS
TECHNOLOGIES,INC.
(72) Inventors:
FISCHMANN TORRES, Fernando
Benjamin
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 02 F 1/36 ; C 02
F 1/56 ; C 02 F 103/42 ; C 02 F 9/08 ; E
04 H 4/12
(54) Invention Title:
SUCTIONING DEVICE
(57) Abstract
The present invention comprises an efficient
filtration process of water from a tank, where
the filtration is performed over a small volume
of water and not on the totality of the water
from the tank; the process comprises the
following steps: (a) emitting ultrasonic waves
in the tank; (b) adding a flocculant agent to the
water; (c) covering the tank bottom with a
suctioning device which suctions a water flow
with flocculated particles, discharging to a
collecting effluent line; (d) filtering the
effluent flow of the suctioning device from
said collecting effluent line; and (e) returning
the filtered flow to the tank. The present
invention additionally comprises a suctioning
device used in said efficient filtration process.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1310/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
2331-3433
:) التاريخ32(
2331/42/21
:) الدولة11(
تطيل
:) المالكون24(
 انك,كريستال الغونز تكنولوجيز
:) المخترعون22(
 فيرنادو بينجامين,فيشمان توريس
 أبو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 02 F 1/36 ) التصنيف الدولي23(
; C 02 F 1/56 ; C 02 F 103/42 ; C 02 F
9/08 ; E 04 H 4/12
:) عنوان االختراع11(
جهاز شفط
) الملخص20(
يضام االختراع الحالي وسايلة ترشاايح فعالة للماء الموجود
 حيث يتم القيام بالترشيح على مقدار صغير من,في الخزان
.الماء وليس على إجمالي كمية الماء الموجودة في الخزان
 (أ) إ الق أموا فوق:وات التاااليااة.تضاااااام العمليااة الخ
, و(ب) إضاااافة عنصااار تلبد إلى الماء,صاااوتية في الخزان
ية قاع الخزان بجهاز شفط يعمل على شفط تدفق.و( ) تغ
الماااء مع الجزيةااات المترساااااابااة وإ القهااا في خط جمع
 (د) ترشيح تدفق جهاز الشفط من خط جمع التدفق,التدفق
. و( ـاااااااااااا) إرجاع التدفق المرشااااااح إلى الخزان,الماكور
باإلضااااااافة لالك فان االختراع الحالي يضاااااام جهاز شاااااافط
.مستخدم في عملية الترشيح الفعالة الماكورة
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1029 :
( )03رقم الطلب 1304/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/12/39 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
414113/12
( )32التاريخ:
2341/31/41
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
سا ثيرابيتكس ,انك.
( )22المخترعون:
فرانشيسكو جي .ساليتورو ;ألبرت جان روبيتشاود
;بول واتسون ;ويليام ونك
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .
بي اجنتس
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K
31/57
( )11عنوان االختراع:
المحاليل الستيرويدية والفعالة عصبيا و رق
استعمالها
( )20الملخص
يتعل االختراع الحيييالي بتو ير محلو مييياتي مقبو
ميييييييدالنيا يطييييييتمت عل سييييييتيرويد نطييييييط عصييييييبيا
سييييكلوديكسيييتريال بيتا ي ر سيييولةوبيوتيت ومادة منةمةد
حيييا :يعييد المحلو عبييارة عال محلو ييابييل بيال رقم
عنيييد در ييية
اييييدرو يني حوالي  1وحوالي 9
حرارة الغر ة لمدة عل األقت  4 1 0 3سييييييابيعد
 30 33 31 9 2 0 2 2 4 1 0 3شيييييهرد
 1 0 3عوا و يزيييدد تو ييد المييادة المنةميية بترايز
عل األقييت  1.3مللي موالرد و يةييت المحلو خييالي
بيدر ة ابيرة مال الطييييييواتب (عل سييييييبيت الم ا يعد
المحلو خيالي بيدر ة ابيرة مال الطييييييواتب عند در ة
حرارة الغر ة لمدة عل األقت  4 1 0 3سابيعد 3
 30 33 31 9 2 0 2 2 4 1 0شيييييهرد 3
 1 0عوا و يزيد)
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(11) Patent No. 3759
(21) Appl. No. 2016/0124
(22) Filed: 19/06/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/181550
(32) Date:
18/06/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
SAGE THERAPEUTICS, INC.
(72) Inventors:
Francesco G. Salituro ; Albert Jean
Robichaud ; Paul Watson ; William
Hunke
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/57
(54) Invention Title:
NEUROACTIVE STEROID
SOLUTIONS AND THEIR METHODS
OF USE
(57) Abstract
Provided herein are pharmaceutically
acceptable aqueous solution comprising a
neuroactive steroid, a sulfobutyl ether beta
cyclodextrin and a buffer; wherein: the
solution is a stable solution between a pH of
about 3 and about 9, e.g., at room temperature,
for at least 1, 2, 3, 4 weeks; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
;8, 9, 10, 11, 12 months; 1, 2, 3 years or more
the buffer is present at a concentration of at
least 0.1 mM; or the solution remains
substantially free of impurities (e.g., the
solution is substantially free of impurities at
;room temperature for at least 1, 2, 3, 4 weeks
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 months; 1, 2,
3 years or more).
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1021 :
( )03رقم الطلب 1131/0131 :
( )00تاريخ الطلب 0131/19/12 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
34344111,1
( )32التاريخ:
2334/34/44
( )11الدولة:
مكتب البراءات االوروبي
( )24المالكون:
تشيسي فارماسيوتيكي اس.بي.ايه
( )22المخترعون:
غيديني ايليونورا ;بيريتو الريا ;فيرديس اندريا ;
ارماني ايليسابيتا
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية تي .ام .
بي اجنتس
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K
31/58 ; A 61 P 5/44 ; C 07 J 71/00
( )11عنوان االختراع:
( مشتقات بريجنان مك فة في الموضع 17 ,16لات
حلقة أيزوكسازوليدين بها استبدال عند - Nكعوامل
مضادة لاللتهاب)
( )20الملخص
يتعل االختراع الحيالي بمرابيات يديدة مضييييييادة لملتهال
ومضيييادة للحسييياسيييية مال سيييلسيييلة لواواورتيكوسيييترويد
وطرق لتحضير اله المرابات وترايبات ميدالنية تطتمت
عليهييا وتوليةييات واسييييييتخييدامييات عم ييية لهييا عل و ييا
الييييخصييييييييييوص يييييتييييعييييليييي االخييييتييييراع بييييمييييراييييبييييات
يليوايوايورتيييكيوسييييييتيروييييد اليتيي تعتبر مال مطييييييتقيييات
يزواسازوليديال
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(23) Priority Data:
(31) No. :
09011665,8
(32) Date:
11/09/2009
(33) Country:
)European Patent Office (EPO
(71) Applicant:
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A
(72) Inventors:
; GHIDINI Eleonora ; PERETTO Ilaria
VIRDIS Andrea ;ِ ARMANI Elisabetta
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/58 ; A
61 P 5/44 ; C 07 J 71/00
(54) Invention Title:
Pregnane derivatives condensed in the
16,17 position with an N-substituted
isoxazolidine ring as anti-inflammatory
agents
(57) Abstract
The present invention relates to novel antiinflammatory and antiallergic compounds of
the glucocorticosteroid series, methods of
preparing such compounds, pharmaceutical
compositions comprising them, compositions
and therapeutic uses thereof. More
particularly, the invention relates to
glucocorticosteroids that are derivatives of
isoxazolidine.
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(11) Patent No. 3761
(21) Appl. No. 2016/0277
(22) Filed: 29/12/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
102015000089503
(32) Date:
31/12/2015
(33) Country:
ITALY
(71) Applicant:
HSIL Limited
(72) Inventors:
Nicola FABIANO
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 65 D 49/04 ; B 65 D
47/12
(54) Invention Title:
CLOSING DEVICE FOR BOTTLES WITH
EASILY REMOVABLE SECURITY TAB
(57) Abstract
Closing device for bottles comprising a pourer,
constrainable to the mouth of the bottle and having
an upper portion provided with an outer thread and
a lower portion, a stopper, having a side portion
internally provided with a thread for coupling with
the outer thread of the upper portion of the pourer,
a cylindrical jacket for covering a lower portion of
the pourer, wherein the cylindrical jacket is
constrained both in rotation and in pulling off with
respect to the pourer, and an annular removable
tab arranged between the stopper and the
cylindrical jacket so that, before the first opening
of the closing device, the jacket is integral with the
stopper, thereby preventing the rotation thereof.
The removable tab is in the shape of a ring which
runs along the entire circumference of the closing
device and is delimited by a first upper breakage
line of connection with the stopper and by a lower
breakage line of connection with the jacket. The
jacket comprises a first upper abutment portion for
coupling with a seat formed in the pourer, at the
bottle neck, and a second lower abutment portion
for housing the lower edge of the pourer

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1023 : ) رقم البراءة33(
1000/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
432341333314133
:) التاريخ32(
2341/42/34
:) الدولة11(
يطاليا
:) المالكون24(
سيل ليميتد
:) المخترعون22(
نيكوال فابيانو
 ابو غزالة للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-B 65 D 49/04 ; ) التصنيف الدولي23(
B 65 D 47/12
:) عنوان االختراع11(
وسيلة إغالق للزجاجات مزودة بلسان أمان سهل اإلزالة

) الملخص20(
يتعل االختراع بوسيييييلة يمق ز ا ات تطييييتمت عل
سييييييااب قابت لتقييده بةم الز ا ة وتطييييييتمت عل زء
علو تم تزويده بخيط علو و زء سيييةلي وسيييدادة لها
زء انبي تم تزويده بطيييييكت داخلي بخيط لإلقران مع
الخيط الخار ي مال الجزء العلو مال السييييييااب ود ار
سيييطواني خاص بالتغطية للجزء السيييةلي مال السيييااب
حيييا ن الييد ييار األسييييييطواني يتم تقييييده ي اييت مال
الدوران وعملية االنتزاع للسيييااب الملاور ويتم ترتيب
العروة القييابليية لإلزاليية الحلقييية بيال السيييييييدادة والييد ييار
االسييطواني بحيا نا قبت الةتى األو لوسيييلة اإليمق
جن الد ار يتم تكاملا مع السيييدادة وبالتالي منع دورانها
تكون العروة القابلة لإلزالة ي شييييييكت حلقة والتي تمتد
عل الطو لمحيط وسيييييييليية اإليمق ويتم تحييديييداييا
بواسييطة خط نكسييار علو و خاص باالرتباط مع
السيييييدادة وخط انكسيييييار سيييييةلي خاص باالرتباط مع
اليد ار يطييييييتمت الد ار عل زء ارتكاز علو خاص
بيياإلقران مع مقعييد تم ت بيتييا ي السيييييييااييب عنييد عن
الز ا ة وعند زء ارتكاز سييييييةلي اني خاص بمبيل
الحا لة السةلية الخامة بالسااب
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(22) Filed: 15/12/2010
(23) Priority Data:
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09179877,7
(32) Date:
18/12/2009
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European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Ferring International Center S.A
(72) Inventors:
Birgitte Nissen ; Tue Hansen ; Crilles
Casper Larsen ; Helle Poulsen ; Carsten
Hoeg-Moller ; Jorgen Wittendorff ;
Kenneth Manby Pedersen
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 9/16
(54) Invention Title:
GRANULES FOR PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS,
(57) Abstract
Disclosed
are
improved
granular
pharmaceutical preparations, together with
improved methods and apparatus for
preparation of granules for use in such
preparations. Such methods are especially
useful for making granules for solid oral dose
pharmaceutical preparations, and are
particularly suited to the production of
granules comprising 5 aminosalicylic acid (5
ASA) for the treatment of inflammatory
bowel disease. The granules exhibit a more
sharply peaked length distribution, and hence
aspect ratio distribution, and have a
consequently much sharper dissolution profile
after further processing.
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1020 : ) رقم البراءة33(
1442/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/30/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
34424122,2
:) التاريخ32(
2334/42/41
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
فيرينج انترناشيونال سنتر اس اى
:) المخترعون22(
بريجيت نيسين ;تيو انسن ;كريلليز كاسبر الرسن
مولر ;يورغن- ; يلي بولسن ;كارستن وغ
ويتندورف ;كينيث مانباي بيدرسن
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
9/16
:) عنوان االختراع11(
حبيبات للمستحضرات الدوا ية و رق أجهزة
إلنتاجها

) الملخص20(
ما يتم الكطيييييف عنا او مسيييييتحضيييييرات دواتية حبيبية
محسنة معا مع طرق محسنة واستخدا هاز لتحضير
الحبيبيييات تعتبر ايييله الطرق مةييييدة تحيييدييييدا لعميييت
المسيييتحضيييرات الدواتية للجرعات الصيييلبة التي تعط
عال طري الةم وتعتبر مناسيييبة تحديدا إلنتال الحبيبات
-2(  مينو سييييييياليسيييييييليييك-2 التي تحتو عل حم
) لمعيييالجييية مرب التهيييال األمعييياء تعربASA
الحبيبييات توزيع طو ا ر تحييديييدا وبييالتييالي توزيع
نسييييييبية مةهر وتمتليك نتيجة لللك انب حت ابر بعد
المزيد مال المعالجة
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(23) Priority Data:
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326,155 /61
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UNITED STATES
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Qutteineh
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-E 02 F 9/28
(54) Invention Title:
COUPLING
ASSEMBLIES
WITH
ENHANCED TAKE UP
(57) Abstract
Coupling assemblies for releasably holding
separable parts together, and in particular for
releasably securing a wear member to a support
structure in excavating equipment are formed so
as to provide increased take up to ensure a tight fit
of the wear member on the support structure even
if considerable deviation between the parts exists
due to wearing, manufacturing variations or the
like. The coupling assemblies are suitable for
securing points, adapters, shrouds, or other
replaceable component to various excavating
equipment. The components of the coupling
assembly include a wedge and a spool that pivots
about a fulcrum when the wedge is driven into
assembly for increased take up capabilities. The
spool is rotatably engaged around a fulcrum of the
support structure and has a bearing portion that
bears against and moves the wear member to be
secured to thereby take up any gaps between the
engaging surfaces of these members. A movable
insert may be provided to improve the cooperation
between the wedge and the spool to further
increase the available take up.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1021 : ) رقم البراءة33(
1304/0133 : ) رقم الطلب03(
0133/14/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/ 321,411
:) التاريخ32(
2343/31/23
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
اسكو جروب ال ال سي
:) المخترعون22(
ستانغ الند. بريسكو ;كيفن اس. تيري إل
 المحامون خالد السااااقاف وسااااامر زريقات: ) الوكيل21(
اينة وشاادي المبيضاين وزينة النبيه ودانا الشوا.وعالء ب
.ينة.ة و ال ق.وقيس زيادين ومجدي سالي
: Int.Cl.8-E 02 F 9/28 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
تجميعة إقتران مع أداة تعليق ُم َدعَّمة

) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بتجميعات الحتجاز بطييييكت قابت
لإلطمق زاء يمكال صيييلها وبصيييةة خامييية لت بيل
عضييو بل ببنية داعمة بطييكت قابت لإلطمق ي معدات
تنقيب حيا تتكون لتو ير زيادة ي التضيييييي لضييييمان
انطباق عضيييو البل عل البنية الداعمة حت مع و ود
انحراف ابير بيال األ زاء بسييييييبييب البل و تةيياوتييات
التصيييييينيع و ميا شييييييابيا ذلك وتعد تجميعات اإلقران
و المحوالت و الواقيات و
مناسبة لت بيل الرزو
ييراييا مال المكونييات التي يمكال اسييييييتبييدالهييا بمخلتف
معدات التنقيب وتطيمت مكونات تجميعة اإلقران سةيال
ومكب يدور حو نقطة ارتكاز عند تطيغيت اإلسةيال ي
التجميعة لزيادة قدرات التضيي ويتعط المكب بطكت
قيابيت لليدوران حو نقطة ارتكاز البنية الداعمة يحتو
عل زء حييامييت يقو بييالحمييت عكس عضييييييو البل
وتحريكييا لت بيتييا لتضيييييييي ييية جوات بيال األسييييييطى
المعطيييييقة لتلك األعضييييياء ويمكال تو ير حطيييييوة قابلة
للحراة لتحسييييييال التكامت بيال اإلسيييييةيال والمكب لزيادة
التضيي المتاح
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16/24 ; G 01 N 33/50
(54) Invention Title:
IL-18 binding molecules
(57) Abstract
IL-18 participates in both innate and acquired
immunity. The bioactivity of IL-18 is negatively
regulated by the IL-18 binding protein (IL18BP), a
naturally occurring and highly specific inhibitor.
This soluble protein forms a complex with free IL18 preventing its interaction with the IL-18
receptor, thus neutralizing and inhibiting its
biological activity. The present invention discloses
binding molecules, in particular antibodies or
fragments thereof, which bind IL-18 and do not
bind IL-18 bound to IL-18BP (IL-18/IL-18BP
complex). Apart from its physiological role, IL-18
has been shown to mediate a variety of autoimmune
and inflammatory diseases. The binding molecules
of the inventions may be used as therapeutic
molecules for treating IL-18-related autoimmune
and inflammatory diseases or as diagnostic tools for
characterizing, detecting and/or measuring IL-18
not bound to IL-18BP as component of the total IL18 pool.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1024 : ) رقم البراءة33(
1029/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/19/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/142414
:) التاريخ32(
2342/34/32
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
مايكل رينيه روندو ;جينو انسيلمس فان ييكي ;بيتيه-جان
مارك الفريد-سترايبير ;سيلويا مارشال ;جان-ديفينباش
شاليبي ;ايما ميشيل كامبيل ;ادينا ايبيرل ;كريستين كارستين
سيلفيستير كونز ;باربارا برانيتي ;مايكل اوتو باردروف
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 39/395 ; C ) التصنيف الدولي23(
07 K 16/24 ; G 01 N 33/50
:) عنوان االختراع11(
IL-18 جزيةات إرتبا
) الملخص20(

يطيييييارع ي ا ات مال المناعة الةطرية والمكتسيييييبة يتم تنةيم
 سيييلبيا عال طري بروتيال ربطIL-18 النطيياط الحيو لـييييييي
) واو م بط طبيعي وعالي التخصييصIL-18 (IL18BP
 الحر يمنعIL-18 يطييييييكيت ايلا البروتيال اليلاتب مراب مع
 بيالتيالي تتم معيادلية نطيييييياطاIL-18 تةياعليا مع مسييييييتقبيت
البيولو ي وت بيطييا يتضييييييمال اإلختراع الحييالي زيئييات
اإلرتباط وبطييكت خاص األ سييا المضييادة و شييةايا منها
IL-18BP  المرتبط بـييييييييييييIL-18  وال تربطIL-18 تربط
) بعيدا عال الدور الةسييييييولو يIL-18/IL-18BP (معقد
 يعميت اوسييييييي تط ي مختلف األمراب ذاتيةIL-18 تبيال ن
المناعة واإللتهابية يمكال استخدا زيئات اإلرتباط الخامة
بياإلختراع اجزيئيات عم يية لمعيالجية األمراب اإللتهيابية
 و دوات تطييييخيصيييييةIL-18 وذاتية المناعة المتعلقة بـييييييييي
IL-  يير المرتبط بـييييييIL-18  و قيا/لتوميف واطف و
 الكليIL-18  امكون مال18BP
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Therapeutic HPV18 vaccines

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1329/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/03 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4141424453
4141133154
:) التاريخ32(
2341/31/23
2341/32/41
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
. في.جانسن فاكسينز اند بريفينشن بي
:) المخترعون22(
; ايفلين مارغريتا بونيك ;جيريت كريستيان سشبير
; جيروم اتش اتش في كستيرز ;كوين اوستر س
تاكو جيلز يل ;سيلينا خان
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/00 ; A 61 K 39/12 ; C 07 K 14/005 ;
C 07 K 14/025
:) عنوان االختراع11(
لقاحات عالجية لفيروس الورم الحليمي البشري
18 (18HPV)

) الملخص20(
(57) Abstract
The invention provides designer
يتعل االختراع الحيييالي بتقيييديم بنييييات حم
nucleic
acid
constructs
and نوو مصيييمم وبولي ببتيدات يمكال اسيييتخدامها
polypeptides that can be used as  و/ وHPV18 ايلقييياحيييات عم يييية ضيييييييييد
therapeutic vaccines against HPV18
HPV16
and/or HPV16.
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(54) Invention Title:
alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor
activator
(57) Abstract
The invention provides methods for
predicting therapeutic responsiveness of a
subject suffering from cognitive impairments
or
dysfunctions,
psychotic
and/or
neurodegenerative disorders to an alpha 7
nicotinic acetylcholine receptor activator
treatment.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1133/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/31/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
114344/14
:) التاريخ32(
2344/43/23
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
; نيكول بيزوس ;ليزا ساندفورد ;دونالد جونز
-ماركاس ويس ;دومينك فيورباخ ;بالتازار جوميز
; مانسيال ;كالفين ال مكاليستسر ;يونشينج ي
لوبيز-كريستينا لوبيز
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/44
:) عنوان االختراع11(
النيكوتيني- 7 منشط مستقبل أسيتيل كولين الفا
) الملخص20(
يقد االختراع طرق للتنبة باالستجابة العم ية
لطخص يعاني مال عاقات و خلت ي االدراع
 و اضطرابات تآات عصبي/ اضطرابات ذاانية و
 النيكوتيني0 - لعمل منطط مستقبت سيتيت اوليال الةا
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1020 :
( )03رقم الطلب 1129/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/14/09 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
412,341/14
414,434/12
( )32التاريخ:
2341/31/34
2341/31/23
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
جيرون كوربوريشن
( )22المخترعون:
برمشاندران اتش .راميه
( )21الوكيل  :سابا وشركا م للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي ; : Int.Cl.8-C 07 H 21/04
C 12 N 15/115 ; C 12 N 15/113
( )11عنوان االختراع:
تراكيب اوليغو نوكليوتيد و رق تصنيعها
( )20الملخص
يتعل االختراع بتو ير طريقة ذات طور ملب لعمت وليجو
نواليوتيدات مال خم دورات اإلقران المتعاقب بما ي ذلك
خطوة قران واحيييدة عل األقيييت لوحيييدة رعيييية مال دا
نواليوتيد دايمر بمجموعة طر ية  ’1حرة لسيييلسيييلة متنامية
تتضييييييمال وليجو نواليوتيد وحدتيال رعيتيال عل األقت مال
النواليوزيد مرتبطة بواسيييييطة رابط و سيييييوراميدات N3′
 ←P5′يمكال ن تتضمال الطريقة الخطوات ( ) نزع حماية
مجموعييية مينيييية  '1تميييل حميييايتهيييا للنواليوزييييد الطر ي
المرتبط بمادة حاملة ي الطور الصيييلب تُطيييكت خطوة نزع
مجموعية الحميياييية المييلاورة مجموعيية مينييية  '1حرةد (ل)
تيمميس اليميجيميوعييية األمييينييييية  '1الحرة مع مينو -دا
نواليوتييد - 2 -وسييييييةورامييدييل دايمر تميل حميايتيا عند
اليطرف  ? 1ي و ود محةز نواليوتييييد لتطييييييكييييت رابط
نواليوزييد  N3′ ←P5′وسييييييةورامييديلد و (ل) اسييييييدة
الرابط ( المعالجة بالسيلةر) يمكال ن تتضييمال الترايبات
المنتجة بواسييييييطة الطرق الملاورة امية قليلة مال واحدة او
ا ر ( )N-xمال منتجات وليجو نواليوتيد يتم يضيييا تو ير
ترايبات مييييييدلية تتضيييييمال ترايبات وليجو نواليوتيد التي
يتعل بها االختراع
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(54) Invention Title:
Oligonucleotide Compositions and Methods of
Making the Same
(57) Abstract
The present disclosure provides a solid phase
method of making oligonucleotides via sequential
coupling cycles including at least one coupling of
a dinucleotide dimer subunit to a free 3’-terminal
group of a growing chain. The oligonucleotides
include at least two nucleoside subunits joined by
a N3′→P5′ phosphoramidate linkage. The method
may include the steps of (a) deprotecting the
protected 3' amino group of a terminal nucleoside
attached to a solid phase support, said
)deprotecting forming a free 3' amino group; (b
'contacting the free 3' amino group with a 3protected amino-dinucleotide-5'-phosphoramidite
dimer in the presence of a nucleophilic catalyst to
form
an
internucleoside
'N3'→P5
phosphoramidite linkage; and (c) oxidizing (e.g.,
sulfurizing) the linkage. The compositions
produced by the subject methods may include a
)reduced amount of one or more (N-x
oligonucleotide products. Also provided are
pharmaceutical compositions including the
subject oligonucleotide compositions.
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(54) Invention Title:
Processes of Making and Crystalline
Forms of a MDM2 Inhibitor
(57) Abstract
The present invention provides processes for
making 2-((3R,5R,6S)-5-(3-chlorophenyl)-6-(4chlorophenyl)-1-((S)-1-(isopropylsulfonyl)-3methylbutan-2-yl)-3-methyl-2-oxopiperidin-3yl)acetic acid as well as intermediates and
processes for making the intermediates. Also
provided are crystalline forms of the compound
and the intermediates.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1322/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/12/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
133,441/14
:) التاريخ32(
2343/31/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.أمجين انك
:) المخترعون22(
; سيباستيان كايلي ;سارة وارتمان ;ماثيو بيو
بريان ام فوكس ;بريان كوكران ;بريان اس لوكاس
;لورانس ار ماكغي ;فيليساتي فوناتسوس ;شون
ويدمان ;فانغ يوان تشينغ
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P ) التصنيف الدولي23(
35/00 ; A 61 K 31/45 ; C 07 D 211/76 ;
C 07 D 498/04 ; C 07 C 309/04
:) عنوان االختراع11(
MDM2 عمليات صنع وأشكال بلورية من م بط
) الملخص12(
,R3((-2 يتعلق االختراع الحاالي بعملياات لصااااااناعة
-)كلوروفينيااال-1(-1-)كلوروفينيااال-6S)-5-(3 ,5R
-مي يل بيوتان-3-)(أيزوبروبيل سااااالفونيل-S)-1((-4
ياال) حمض-3- أوكسااااااوببرياادين-2-مي ياال-3-)ياال-2
اة وعمليات لصااااااناعة.األساااااايتياك ومركباات وسااااااي
 كما يقدم االختراع أيضاااا الصااايغ.ة.المركبات الوساااي
.ة.البلورية للمركب والمركبات الوسي

03

0103/13/13

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3769
(21) Appl. No. 2016/0170
(22) Filed: 04/08/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/202253
(32) Date:
07/08/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
(72) Inventors:
WOODDELL, Christine I. ; ROZEMA,
David B. ; LEWIS, David L. ;
WAKEFIELD, Darren H. ; ALMEIDA,
Lauren J
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
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(54) Invention Title:
RNAi Therapy for Hepatitis B Virus
Infection
(57) Abstract
Described are compositions and methods
for inhibition of Hepatitis B virus gene
expression. RNA interference (RN Ai)
triggers and RNAi trigger conjugates for
inhibiting the expression of Hepatitis B
virus gene are described. Pharmaceutical
compositions comprising one or more HBV
RNAi triggers optionally with one or more
additional therapeutics are also described.
Delivery of the described HBV RNAi
triggers to infected liver in vivo provides
for inhibition of HBV gene expression and
treatment.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1029 : ) رقم البراءة33(
1301/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/14 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
232213/12
:) التاريخ32(
2341/31/32
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. انك,ارو يد فارماسوتكيلس
:) المخترعون22(
,لويس. ;  ديفيد بي,روزيما. ;  كريستين اي,ويدديل
 لورين جيه,ألميدا. ;  دارين اتش,ويكفيلد. ; ديفيد ال
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/7115 ; A 61 K 31/713 ; C 12 N
15/113 ; C 12 N 15/51
:) عنوان االختراع11(
B لعدوى فيروس التهاب الكبدRNAi عال
) الملخص20(
يتم وصااااف تركيبات و رق لت بيط التعبير الجيني لفيروس
RNA  يتم وصااااااف زناااادات تاااداخااال.B التهااااب الكباااد
 لت بيط التعبير الجينيRNAi () ومتقااارنااات زنااادRNAi
 يتم أيضاااااااا ً وصااااااف تركيبااات.B لفيروس التهاااب الكبااد
 واحد أو أك رHBV RNAi صااايدالنية تشاااتمل على زناد
 يوفر توصاااااايل.اختيااريا ً مع عال إضااااااافي واحد أو أك ر
 الموصاااوفة إلى الكبد المصااااب فيHBV RNAi زنادات
B الجسام الحي ت بيط التعبير الجيني لفيروس التهاب الكبد
والعال
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(54) Invention Title:
JUNCTION DEVICE FOR CONVEYOR
BELTS
(57) Abstract
A device for linking a conveyor belt
comprises an upper plate (2) and a lower plate
(3). The upper plate (2) comprises a highly
extendable armature (7) and the lower plate
(3) comprises an inextensible or quasi
inextensible armature (8). The two plates (2,
3) can be fastened onto the ends of a conveyor
belt inserted between the two plates, which as
such transforms this conveyor belt into an
endless belt.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1001 : ) رقم البراءة33(
1030/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/19/11 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
32332/41
:) التاريخ32(
2341/34/31
:) الدولة11(
رنسا
:) المالكون24(
ايسر
:) المخترعون22(
ورست جاكوب
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-F 16 G ) التصنيف الدولي23(
3/08
:) عنوان االختراع11(
جهاز لتوصيل سيور ناقلة
) الملخص20(
)0( هاز لتوميييت سييير ناقت يطييتمت عل لوح علو
) عل درع0( ) يطيييتمت اللوح العلو1( ولوح سيييةلي
)1( ) ويطيتمت اللوح السييةلي0( قابت للتمدد بطيكت ابير
عل درع يير قيابيت للتميدد و شييييييبيا يير قيابيت للتمدد
) عل طر ي سييييييير1 0( ) يمكال ت بيييل اللوحيال2(
ناقت مدخلة بيال اللوحيال الل يحو الا السييييير الناقت
عل الا النحو ل سير متصت
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Francesco VENTURONI ; Thomas
RUCH ; Thomas ALLMENDINGER ;
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(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1003 : ) رقم البراءة33(
1022/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4144432154
4144111154
:) التاريخ32(
2341/42/43
2341/44/41
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
.نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
; ثييري سكالما ;فلوريان كارل ; بينجامين مارتن
جير ارد بين ;فرانشيسكو فينتوروني ;توماس
; روش ;توماس المندنجر ;بيرنهارد وايتفلد
فيليبوني باولو
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 C ) التصنيف الدولي23(
229/34 ; C 07 C 251/66 ; C 07 D
265/02 ; C 07 C 69/738 ; C 07 C
313/06
:) عنوان االختراع11(
ات لتحضير ساكوبيتريل وتحضير ا.متوس

(54) Invention Title:
Intermediates for the preparation of
sacubitril and their preparation
) الملخص20(
(57) Abstract
The present invention relates to a new ييتعل االختراع الحيييالي بتراييييب ايميييياتي يييدييييد
chemical synthesis, intermediates and متوسييييييطييات وعوامييت حةييازة مةيييدة لتحضييييييير م بط
catalysts useful for the preparation of the ) سيييييييااوبيتريييت يتعل يضييييييياNEP( النيبريلسيييييييال
neprilysin (NEP) inhibitor sacubitril. It further بمرابات متوسييطة ديدة واسييتخدامها لمسييار الترايب
relates to new intermediate compounds and
الكيمياتي الجديد الملاور
their use for said new chemical synthesis
route.
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(22) Filed: 05/06/2016
:) بيانات األسبقية11(
(23) Priority Data:
(31) No. :
:) الرقم34(
62/180,905
413,431/12
(32) Date:
:) التاريخ32(
17/06/2015
2341/31/42
:) الدولة11(
(33) Country:
الواليات المتحدة االمريكية
UNITED STATES
(71) Applicant:
:) المالكون24(
ELI LILLY AND COMPANY
ايلي ليلي اند كومباني
(72) Inventors:
:) المخترعون22(
Anant N. SHARMA
شارما. أنانت ان
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
Property
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 39/00 ; C
07 K 16/26 ; C 07 K 16/18
39/00 ; C 07 K 16/26 ; C 07 K 16/18
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
Anti-CGRP Antibody Formulation
CGRP صيغة جسم مضاد لـ
) الملخص20(
(57) Abstract
Pharmaceutical formulations for anti-CGRP يتعل االختراع الحالي بصييغ ميدلية أل سا
antibodies, and methods of using the same, are  وطرق استخدامها حياCGRP مضادة لـيييييي
provided which are useful as treatment for
تكون نا عة اعمل ألنواع الصييييداع النصييييةي
migraines, episodic headaches, chronic
headaches, chronic cluster headaches, and نواع الصييييييييداع العييارب نواع الصييييييييداع
المزمال نواع الصيييييييييداع العنقود المزمال
episodic cluster headaches.

و نواع الصداع العنقود العارب
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P2X7 MODULATORS
(57) Abstract

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1001 : ) رقم البراءة33(
1194/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/11/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,213/14
:) التاريخ32(
2343/33/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. في.جانسن فارمسيتكا ان
:) المخترعون22(
; دفوراك ;مانويل جيسااااااس الكازار فاكا. كيرت ايه
ول ;ميري دي انجيليس. كويت ;جيساايكا ل. يار أر
تشااروفيان ;مايكيل. سااافال ;كريسااتا سااي. ;براد ام
; ليتافيك ;ديفين ام سااااوانسااااون ;زيا يو دينغ. ايه
ماني ;جوس إغناشاااايو أندريس غيل. نيالكاند ا اس
. ليانغ ;بريت دي. جيلين ;جيمي تي. ;كريستين أف
-ريتش ;اكينوال ساااويود. اليساااون ;جايساااون ساااي
جونسون ;برايس ستيني
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/437 ; A 61 P 29/00 ; A 61 P 37/02 ;
C 07 D 471/04
:) عنوان االختراع11(
P2X7 معدالت
) الملخص20(

The present invention is directed to compounds of :)IIb  وIIa Ia I( يتعل الا االختراع بمرابات الصييييغة
Formulas (I, Ia, IIa and IIb): The invention also
يتعل االختراع يضييييييا بترايبيات مييييييييدلية تطييييييتمت عل
relates
to
pharmaceutical
compositions ) وتكون طرق عمتIIb  وIIa Ia I( مرابات الصيييييييغة
comprising compounds of Formulas (I, Ia, IIa and ) يضا داختIIb  وIIa Ia I( واسيتخدا مرابات الصييغة
IIb). Methods of making and using the compounds
مجا االختراع
of Formulas (I, Ia, IIa and IIb) are also within the
scope of the invention.
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K 31/716 ; C 08 B 37/00 ; C 08 L 5/00
(54) Invention Title:
IRON-POLYSACCHARIDE COMPLEXES
AND METHODS FOR THE PREPARATION
THEREOF
(57) Abstract
The present invention generally relates to ironpolysaccharide (polydextrose) complexes and
methods for the preparation thereof. In particular,
the present invention relates to iron-polydextrose
complexes and methods for the preparation
thereof. The inventive complexes are suitable for
use in various compositions, including particulate
compositions that may be incorporated in various
forms of administration, including tablets,
capsules, and intravenous formulations. The
complexes and compositions of the present
invention are suitable for use in the treatment of
iron deficient anemia. Advantageously, in
addition to providing iron supplementation the
complexes and compositions of the present
invention provide certain advantages based on the
presence of polydextrose (e.g., its low glycemic
index and high fiber content).

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1004 : ) رقم البراءة33(
1391/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/11 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
2,432,321
242,111/12
:) التاريخ32(
2341/31/32
2341/34/34
:) الدولة11(
اندا
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
 ال ال سي,بارتكل داينامكس انتيرناشونال
:) المخترعون22(
بول برادي ;كيث كروماك
 سابا وشركا م للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/7135 ) التصنيف الدولي23(
; A 61 K 31/716 ; C 08 B 37/00 ; C 08 L
5/00
:) عنوان االختراع11(
عديد السكريد و رق لتحضير ا-معقدات حديد
) الملخص20(
بولي-يتعل االختراع الحييالي بطييييييكييت عييا بمعقييدات حييديييد
سكاريد (بولي داستروز) وطرق لتحضيراا تحديدا يتعل
بولي داسييييييتروز معقييدة وطرق-االختراع الحييالي بحييديييد
لتحضيييراا وتكون المعقدات االبتكارية مناسييبة لمسيييتخدا
ي العديد مال الترايبات شاملة ترايبات معينة يمكال دمجها
ي العديد مال ميييور اإلعطاء شييياملة قراص ابسيييوالت
وميييييييغ ورييديية تسييييييتخيد المعقدات وترايبات االختراع
الحالي مناسييييييبة ي عمل األنيميا القاتمة عل نقص الحديد
بطكت مةيد باإلضا ة ل تو ير معقدات تكميت الحديد وتقد
ترايبات االختراع الحالي مزايا معينة بناء عل و ود بولي
داسييييييتروز (م م المةشيييييير الجليسيييييييمي المنخة لهيييا
)ومحتوااا العالي مال األلياف
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1002 :
( )03رقم الطلب 1011/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/19/12 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
241313/12
312144/12
( )32التاريخ:
2341/34/34
2341/31/22
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
نوفارتيس أيه جي
( )22المخترعون:
جاان-مايكل رينيه روندو ;ماثيو جون ادواردز ;دان
ميلر ;دانيل وانغ ;جينو انساااااايلمس فان ييكي ;
ااانز-بيتر كنوبف ;رينيااه يمغ ;كااابياال غوبتااا ; -
نيكول وبست ;باربرا اندالور
( )21الوكيل  :سابا وشركا م للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K 9/00
; A 61 P 11/06 ; A 61 P 37/08 ; C 07 K
16/24
( )11عنوان االختراع:
جزيةات راب.ة لليمفو بويتين اللحمية بالغدة
الصعترية أو ال يمية )(TSLPو رق الستخدام تلك
الجزيةات
( )20الملخص
يعمت الا االختراع عل عداد زيئات عل شييكت شييةيات
مال سا مضادة و سم مضاد و عداد تلك الطةيات التي
تعميييت بيييالتحيييدييييد عل ربط الليمةوبويتيال اللحميييية بيييالغيييدة
الصييعترية  TSLPوالا عداد ترايبات متضييمنة عل تلك
الجزيئات وطرق استخدا وانتال تلك الجزيئات
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Gupta ; Nicole Haubst ; Barbara
ANDLAUER
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 9/00 ; A 61
P 11/06 ; A 61 P 37/08 ; C 07 K 16/24
(54) Invention Title:
THYMIC STROMAL
LYMPHOPOIETIN (TSLP)-BINDING
MOLECULES AND METHODS OF
USING THE MOLECULES
(57) Abstract
The invention provides molecules, e.g.,
antibodies or antibody fragments, that
specifically
bind
thymic
stromal
lymphopoietin
(TSLP),
compositions
comprising these molecules, and methods of
using and producing these molecules.
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(23) Priority Data:
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61/676134
61/830911
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(71) Applicant:
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(72) Inventors:
Sunkyu Kim ; Scott Delach ; Giordano
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4184 ;
A 61 P 35/00 ; A 61 K 31/519 ; A 61 K
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(54) Invention Title:
PHARMACEUTICAL COMBINATIONS
of a CDK4/6 inhibitor and B-Raf inhibitor
(57) Abstract
A pharmaceutical combination comprising (a)
CDK4/6 inhibitor (b) a B-Raf inhibitor, and
optionally (c) a MEK 1/2 inhibitor; combined
preparations and pharmaceutical compositions
thereof; the uses of such combination in the
treatment of proliferative diseases; and
methods of treating a subject suffering from a
proliferative disease comprising administering
a therapeutically effective amount of such
combination.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1002 : ) رقم البراءة33(
1001/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/10/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
121431/14
133444/14
:) التاريخ32(
2342/32/21
2343/31/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
سانكيو كيم ;سكوت ديالتش ;جيوردانو كابونيجرو
;اليس لو ;دارين ستوارات
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4184 ; A 61 P 35/00 ; A 61 K
31/519 ; A 61 K 31/506
:) عنوان االختراع11(
B- وم بط6 / CDK4 التركيبات الصيدالنية لم بط
Raf
) الملخص20(
 (ل) م بطCDK4/6 توليةة ميييدلية تطييتمت عل ( ) م بط
د تحضيييييييراتMEK 1/2  واختييياريييا (ل) م بطB-Raf
مطيييتراة وترايبات مييييدلية منهاد اسيييتخدامات اله التوليةة
معالجة األمراب التكا ريةد وطرق عمل مري يعان
مال مرب تكا رى تطيييتمت عل ومييييف امية عالة عم يا
مال اله التوليةة
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1000 :
( )03رقم الطلب 1492/0112 :
( )00تاريخ الطلب 0112/33/10 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
( )32التاريخ:
( )11الدولة:
( )24المالكون:
جيه دي سي فوسفات,إنك
( )22المخترعون:
جوزيف .ايه ميجي
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K
; 31/137 ; A 61 K 47/10 ; A 61 P 31/10
A 61 K 9/08 ; A 61 K 47/36
( )11عنوان االختراع:
رق انتا خامس اكسيد الفسفور
( )20الملخص
يتلع االختراع الحيييالي بطريقييية النتيييال خيييامس ااسييييييييييد
الةوسييييةور تطييييمت تطييييكيت ارضييييية رن باسييييتخدا تكتمت
تقليمية بنسيييبة مو االسييييون للسييييليكا اقت مال  3.1واالبقاء
عل در يية حرارة االرضييييييييية عنييد در يية  3321مئو
بمحياذاه ميا ال يقيت عال  %21مال االرضييييييية طوال دون ان
تتجاوز در ة  3121مئو بمحاذاه اامت االرضييييية طوال
يبق اقت مال  %31مال مواد الةوسيييةات التكتلية المدخلة ال
الةرن ي راسيييييب الةرن اةوسيييييةات تطيييييمت طريقة اخرى
االبقاء عل در ة حرارة االرضية عند در ة  3321مئو
او وق ذلك بمحاذاه زء مال طو االرضييية وانطيياء نسييبة
سيييييطى ارضيييييية بالنسيييييبة لحجمها مضيييييروبة بزمال احماء
االرضييية ال در ة  3321مئو القت مال  21دقيقة – قد
 / 0قد 1
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(54) Invention Title:
Phosphorous Pentoxide Producing
Methods
(57) Abstract
A phosphorous pentoxide producing method
includes forming a kiln bed using feed
agglomerates with a calcium-to-silica mole
ratio of less than 1.0 and maintaining a bed
temperature at or above 1180 DEG C along at
least 50% of the bed length without exceeding
1380 DEG C along the entire bed length. Less
than 10% of the agglomerates' phosphate
input to the kiln remains in the kiln residue as
phosphate. Another method includes
maintaining a bed temperature at or above
1180 DEG C along a portion of the bed length
and establishing a bed surface-to-volume ratio
multiplied by a time for bed heat up to 1180
DEG C of less than 50 minutes-ft2/ft3.
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 22 B 3/00 ; A 22 B
3/06 ; A 61 M 36/02 ; A 61 M 36/00 ; A 22 B
3/12
(54) Invention Title:
ANIMAL STUNNING
(57) Abstract
Disclosed are an animal stunning apparatus and
method for inducing rapid unconsciousness and
insensibility. The apparatus includes a stunning
station 10 in which a live subject animal is located
in a confined position and an applicator 60
contacts an application point 51 on the live subject
animal’s head 50 immediately overlying a frontal
portion of the animal’s brain and couples
microwave radiation to the head. A microwave
generator 75 generates microwave energy of a
suitable power level and frequency, and a
waveguide 76 directs the microwave radiation to
the applicator 60. Switching means 78
discontinues the application of microwave
radiation effecting heating of the frontal portion of
the brain after a period of time sufficient to have
raised the temperature of the frontal portion of the
brain of the subject animal to thereby induce the
unconsciousness and insensibility. The period is
sufficient only to rapidly induce insensibility, and
is insufficient for the insensibility induced to be
irreversible, and insufficient to cause significant
heating of deeper brain tissues and including the
brain stem.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1002 : ) رقم البراءة33(
1110/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/33/33 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
واغستاف فود سيرفسز بي تي واي ليمتد
:) المخترعون22(
جيمس نري رالف ;جيفري ستيوارت اوين ;اليسون
ولد وس سمول ;ديفيد وليام ماكلين ;دانيل جون غيلر
 الخدمات المتحدة للعالمات التجارية: ) الوكيل21(
.وبراءات االختراع
: Int.Cl.8-A 22 B 3/00 ; A ) التصنيف الدولي23(
22 B 3/06 ; A 61 M 36/02 ; A 61 M 36/00
; A 22 B 3/12
:) عنوان االختراع11(
الصعق (التدويخ) الحيواني
) الملخص20(
المحتوى ناا عباارة عن جهااز لصااااااعق الحيوان و ريقااة
.إلحدال سااااريع لفقد الوعي وعدم القدرة على اإلحساااااس
 التي يتم وضاااع فيها43 ة الصاااعق. مح:الجهاز يتضااامن
ة. يتصل بنق13 بق.الحيوان الحي في وضع المخاض وم
 فوراً بعد وضاااع13  على رأس الحيوان الحي14 بيق.الت
الااجاازء األماااامااي ماان مااخ الااحاايااوان وإزدوا أشاااااااعاااة
 يولااد21  مولااد المااايكروويف.المااايكروويف إلى الرأس
 ومجه,اقة المايكروويف بمسااااتوى اقة وتردد مناسااااب
 وسا ل.13 بق. يوجه أشعة المايكروويف للم21 الموجه
 يتمنع إسااااتمرار إسااااتخدام أشااااعة المايكروويف21 الغلق
فتالثر على تسااااااخين الجزء األمامي من المخ بعد فترة من
الزمن كاافية لزيادة درجة الحرارة للجزء األمامي من المخ
للحيوان ومن ثم إحااادال فقاااد الوعي وعااادم قااادرة على
 الفترة تكون كافية فقط إلحدال عدم القدرة على.اإلحساس
 ويكون كافي لعدم القدرة على,اإلحساااااس بشااااكل ساااااريع
 وغير كافي,اإلحسااااس متساااببا ليكون غير قابل لإلنعكاس
إلحدال تساخين كافي ألنسجة المخ العميقة ومتضمنا نخاع
المخ
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(54) Invention Title:
ACCESS POINT STANDBY POWER
OPTIMIZATION ACROSS AN
ARBITRARY NUMBER OF ASSOCIATED
CLIENTS
(57) Abstract
Systems
and
methods
for
wireless
communications are disclosed. More particularly,
aspects generally relate to an apparatus for
wireless communications. The apparatus
generally includes an interface for communicating
with a plurality of wireless nodes via a plurality of
antennas, and a processing system configured to
determine a power state of each of the plurality of
wireless nodes, and change from a first antenna
mode used for communicating with the wireless
nodes using a first number of spatial streams to a
second antenna mode used for communicating
with the wireless nodes using a second number of
spatial streams, based on the determined power
states of the wireless nodes.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1009 : ) رقم البراءة33(
1319/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
314,133/41
234,214/12
243,414/12
:) التاريخ32(
2341/32/23
2341/31/31
2341/31/22
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون22(
ساااانديب وم تشااااود وري ;يو ان كيم ;سااارينيفاس
جاسااتي ;ساانغهون تشااوي ;فيكرام فوجات ;يي يوان
;أومانغ ساااورشااابهاني باتيل ;ليان شاااين ;ساااوميت
كومار ;جيمس ساايمون تشاو ;ساريباثي ايدا ;تشانفنغ
جيا ;براديب كومار ينغانتي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-H 04 W 52/02 ; ) التصنيف الدولي23(
H 04 B 7/00
:) عنوان االختراع11(
ة وصول عبر.الوصول إلى القدرة االحتيا يةالم الية لنق
عدد اختياري من العمالء لوي الصلة
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بنةم وطرق لمتصيياالت المسييلكية
بمزييد مال التحيدييد تتعل وانيب االختراع بصييييييةية عيامة
بجهاز لمتصييياالت المسيييلكية يحتو الجهاز بصيييةة عامة
عل وا هة بينية لمتصيا مع عدد ابير مال العقد المسييلكية
عال طري عييدد ابير مال الهواتيييات ونةييا معييالجيية مهيييأ
لتحيدييد حيالية القدرة لكت عقدة مال العقد المسييييييلكية العديدة
واالنتقا مال وضيع و للهواتي يُسيتخد لمتصييا مع العقد
المسلكية باستخدا عدد و مال التيارات المكانية ل وضع
ان للهواتي يُسييتخد لمتصييا مع العقد المسييلكية باسييتخدا
عيدد يان مال التييارات المكانية اسييييييتنادا ل حاالت القدرة
المحددة للعقد المسلكية
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(54) Invention Title:
NOVEL FERROPORTIN INHIBITORS
(57) Abstract
The invention relates to novel compounds of the
general formula (I),

with Het-2 being an optionally substituted bicyclic
heteroaryl of the formula

pharmaceutical compositions comprising them and the
use thereof as medicaments, in particular for the use as
ferroportin inhibitors, more particularly for the use in
the prophylaxis and/or treatment of diseases caused by
a lack of hepcidin or iron metabolism disorders, such
as particularly iron overload states such as in particular
thalassemia and hemochromatosis.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1021 : ) رقم البراءة33(
1009/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/31/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
4144442151أي بي
4144442454أي بي
:) التاريخ32(
2341/43/23
2341/43/23
:) الدولة11(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
فيفور (انترناشونال) ايه جي
:) المخترعون22(
; فرانز دورينبيرغر ;ويلم بور ;سااتيفان ريم ;مايكل بورجيرت
; اريس كاالوجيراكس ;فاانياا ماانولوفاا ;ساااااااوزاناا بوركهاردت
; ساااااااوزان بويس ;كريس يارنولد ;بوال بينا ;جون شااااااايبارد
بايك ;جون سكوت-كريستينا ليتشي ;ريتشارد جارجيس
 الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات: ) الوكيل21(
.االختراع
: Int.Cl.8-A 61 K 31/4184 ; A ) التصنيف الدولي23(
61 K 31/427 ; A 61 K 31/4355 ; A 61 K 31/437
; A 61 K 31/4375 ; A 61 K 31/4439 ; A 61 K
31/501 ; A 61 K 31/444 ; A 61 K 31/4985 ; C 07
D 413/14 ; C 07 D 471/04
:) عنوان االختراع11(
ات فيروبورتين جديدة.م ب
) الملخص20(
(I)يتعل اإلختراع بمرابات ديدة مال الصيغة العامة

 يكون ريت مخلط ناتي الحلقة مستبد اختياريا مالHet-2 مع
الصيغة

ترايبات ميييدلية تطييتمت عليها واسييتخدامها اأدوية وبطييكت خاص
لإلسيييتخدا ام بطات يروبورتيال وبطيييكت خاص ا ر لإلسيييتخدا
 و معالجة األمراب النا مة عال نقص الهيبسيييديال و/ي الوقاية و
اضيييييييطرابييات ي الحييديييد م ييت حيياالت الحمييت الزاتييد للحييديييد
. وباألخص اما ي ال مسيميا وداء ترسب األمبغة الدموية
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1023 : ) رقم البراءة33(
1121/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/30/01 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
2342/ام يو ام/3133
:) التاريخ32(
2342/42/21
:) الدولة11(
الهند
:) المالكون24(
كاديال يلث كير ليمتد
:) المخترعون22(
. فراجش بانديا ;بانكا ار باتيل ;رانجيت سي
ديساي
 الخدمات المتحدة للعالمات التجارية: ) الوكيل21(
.وبراءات االختراع

(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; A 61 K 31/4985
; A 61 K 31/4709 ; A 61 K 31/4704 ; A 61 K 31/4375 ; A
61 K 31/437 ; A 61 K 31/4365 ; C 07 D 471/04 ; C 07 D
417/12 ; C 07 D 413/04 ; C 07 D 401/12 ; C 07 D 401/04
; C 07 D 215/60 ; C 07 D 491/04 ; C 07 D 215/58

: Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4985 ; A 61 K 31/4709 ; A 61 K 31/4704 ; A 61 K
31/4375 ; A 61 K 31/437 ; A 61 K 31/4365 ; C 07 D
471/04 ; C 07 D 417/12 ; C 07 D 413/04 ; C 07 D
401/12 ; C 07 D 401/04 ; C 07 D 215/60 ; C 07 D
491/04 ; C 07 D 215/58

(54) Invention Title:
QUINOLONE DERIVATIVES
(57) Abstract
The present invention relates to novel GPR 40
agonists of the general formula (I), their
tautomeric forms, their stereoisomers, their
pharmaceutically
acceptable
salts,
pharmaceutical compositions containing
them, methods for their preparation, use of
these compounds in medicine and the
intermediates involved in their preparation.

:) عنوان االختراع11(
مشتقات الكينولون
) الملخص20(
 جديدةGPR 40 ات.يتعلق اإلختراع الحالي بمنشاااااا
, وصااااااور ااا التاااتومريااة,)I( لات الصاااااايغااة العااامااة
,ً أمالحهاا المقبولة صاااااايدالنيا,أيزوميراتهاا الفراغياة
, رق لتحضاااااير ا,تركيبات صااااايديلة محتوية عليها
ة.ب والمركبات الوسااي.إسااتخدام اه المركبات في ال
.المشتملة في تحضير ا
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TECHNIQUES AND APPARATUSES FOR
VIRTUAL RADIO LINK MONITORING
DURING CARRIER AGGREGATION AND
CROSS-CARRIER SCHEDULING
(57) Abstract
Certain aspects of the present disclosure generally
relate to wireless communications. In some
aspects, a wireless communication device may
determine that the wireless communication device
is configured to use a primary component carrier
(PCC), a first secondary component carrier (SCC),
and a second SCC for carrier aggregation. A
primary cell may be associated with the PCC, a
first secondary cell may be associated with the
first SCC, and a second secondary cell may be
associated with the second SCC. The first
secondary cell may provide control information
for the second secondary cell. The wireless
communication device may monitor at least one of
the first SCC or the second SCC. The wireless
communication device may perform an action
associated with the second secondary cell based,
at least in part, on monitoring the at least one the
first SCC or the second SCC.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1020 : ) رقم البراءة33(
1312/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/14 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
421,233/41
2341/ام يو ام/2141
:) التاريخ32(
2341/43/21
2341/32/34
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الهند
:) المالكون24(
كوالكوم إنكوربوريتد
:) المخترعون22(
اميت منديل ;أمير أمين زاده جو ري ;وون جون
تشوي ; ونغبو يان ;أنتريكش باني ;سارابجوت
لينغ يوان ;لينا زكريا-خانجورا ;ريبيكا ون
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-H 04 L 5/00 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
تقنيات وأجهزة لمراقبة رابط الراديو االفتراضي خالل
تجميع الناقل والجدولة عبر الناقل
) الملخص20(
تتعل وانييب معينيية مال الكطييييييف الحييالي بصييييييةيية عيياميية
باالتصييييياالت المسيييييلكية ي بع الجوانب يكال ن تحدد
وسيييلة لمتصييا المسييلكي نا يتم تصييميم وسيييلة االتصييا
) ناقت مكونPCC( المسلكي الستخدا ناقت مكون رتيسي
 ال ياني لتجميع الناقت يمكالSCC ) وSCC( يانو األو
 يمكال ن ترتبط خليةPCC ن ترتبط خلية رتيسيييييية بـييييييييييي
 و ويمكال ن ترتبط خلية انويةSCC انوية ول بـييييييييييي
 اني يمكال ن تو ر الخلية ال انوية األولSCC انية بـييييييييي
معلومييات التحكم للخلييية ال ييانوييية ال ييانييية يمكال ن تراقييب
 األوSCC وسييلة االتصيا المسلكي واحد عل األقت مال
 ال اني يمكال ان تجر وسيييلة االتصييا المسييلكيSCC و
راء مرتبط بيالخلية ال انوية ال انية بناء زتيا عل األقت
SCC  األو وSCC عل مراقبيية واحييد عل األقييت مال
ال اني
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1021 : ) رقم البراءة33(
1011/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
421312-2341
331224-2341
:) التاريخ32(
2341/31/21
2341/32/21
:) الدولة11(
اليابان
اليابان
:) المالكون24(
. ليمتد,.ايساي ار اند دي مانجمنت كو
:) المخترعون22(
; تايجو ناكامورا ;تايكي ابي ;يوسوكي مياشيتا
يروفومي كورودا ;يوسوكي اياتا ;اتسوشي أكاو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 D ) التصنيف الدولي23(
215/48
:) عنوان االختراع11(
مشتق كوينولين عالي النقاء و ريقة إلنتاجه

(54) Invention Title:
HIGHLY PURE QUINOLINE
DERIVATIVE AND METHOD FOR
PRODUCING THE SAME
) الملخص20(
(57) Abstract
Provided is a compound represented by يتعل االختراع الحالي بتقديم مراب مم ت بواسييطة الصيغة
formula (IV) or a salt thereof, wherein the ) و ملى منا حي يكون محتوى المراب المم ت بواسطةIV(
 زء بالمليون بالكتلة و قت121 ) اوI( الصيغة
content of the compound represented by
formula (I) is 350 ppm by mass or less.
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62/198,384
62/325,637
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(33) Country:
UNITED STATES
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Novartis AG
(72) Inventors:
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(54) Invention Title:
Combined use of anti pd-1 and anti m-csf
antibodies in the treatment of cancer
(57) Abstract
The present invention relates to a
pharmaceutical composition comprising a
PD-1 antagonist and an M-CSF antagonist.
The present combination can be administered
independently or separately, in a quantity
which is therapeutically effective for the
treatment of cancer. The invention also
provides the use of such a combination for the
manufacture of a medicament; the use of such
a combination as a medicine; a kit of part
comprising such a combination; and a method
of treatment of such a combination.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1024 : ) رقم البراءة33(
1320/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/02 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
441,311/12
321,132/12
:) التاريخ32(
2341/32/24
2341/31/24
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
لويز فجايلسكو ;دانييال سيبوليتا ;جون-ماري
كاميرون ;ز و كاو ;كنزي ماسيساك
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/395 ; C 07 K 16/28 ; C 07 K 16/24
:) عنوان االختراع11(
pd-1 االستخدام المشترك لالجسمام المضادة
في عال السر انm-csf ومضادات
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بترايبة ميدالنية تطتمت عل مضاد
 يمكال تعيياطي التوليةيية الحيياليييةM-CSF  ومضييييييادPD-1
بطييكت مسييتقت و بطييكت منةصييت بكمية تكون عالة عم يا
لعمل السيرطان يو ر االختراع يضيا استخدا اله التوليةة
لتصييييينيع دواءد اسيييييتخدا اله التوليةة ادواءد مجموعة مال
زء يطتمت عل اله التوليةةد وطريقة لعمل اله التوليةة
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3785
(21) Appl. No. 2014/0029
(22) Filed: 09/02/2014
(23) Priority Data:
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762406/61
(32) Date:
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(54) Invention Title:
Anti-IL-17A antibodies and their use in
treating autoimmune and inflammatory
disorders
(57) Abstract
The present disclosure relates to antibodies and
proteins comprising an antigen-binding portion
thereof that specifically bind to the proinflammatory cytokineIL-17A. The disclosure
more specifically relates to specific antibodies and
proteins that are IL-17A antagonists (inhibitthe
activities of IL-17A and IL-17AF) and are capable
of inhibiting IL-17A induced cytokine production
in in vitro assays, and having an inhibitory effect
in an antigen-induced arthritis model in vivo. The
disclosure further relates to compositions and
methods of use for said antibodies and proteins to
treat pathological disorders that can be treated by
inhibiting IL-17A or IL17AF mediated activity,
such as rheumatoid arthritis, psoriasis, systemic
lupus erythematosus (SLE), lupus nephritis,
chronic obstructive pulmonary disease, asthma or
cystic fibrosis or other autoimmune and
inflammatory disorders.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1109/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/10/19 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/212131
:) التاريخ32(
2343/32/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
مايكل رينيه روندو ;فرانكو-ثوماس وبر ;جان
دي بادوفا. اي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/24
:) عنوان االختراع11(
واستخدامها فى عالIL-17A أجسام مضادة لـ
أمراض المناعة الااتية واألمراض االلتهابية
) الملخص20(
يتعل الوميييف الحال بأ سيييا مضيييادة وبروتينات تطيييتمت
عل زء منيييا رابط لألنتيجيال واليييلى يرتبط عل و يييا
 يتعلIL-17A التحييديييد بييالسيييييييتوايال المةيييد لملتهييال
الوميف يضا عل و ا التحديد بأ سا مضادة وبروتينات
 (ت بط نطييياطاتIL-17A خامييية والت ترتبط بمضيييادات
) وتكون قيييادرة عل ت بيط نتيييالIL-17AF وIL-17A
 الةحوص المعمليةIL-17A السيييتوايال المسييتحا بـييييييي
ولها تأ ير م بط نموذل التهال مةامت مستحا بأنتيجيال
الجسييييم الح يتعل الومييييف يضييييا بترايبات وطرق
لمسيييتخدا لأل سيييا المضيييادة والبروتينات الملاورة لعمل
اضيييطرابات مرضيييية والت يمكال عم ها عال طري ت بيط
 م ت التهالIL-17AF  وIL-17A النطاط المتوسط بـيييييي
المةامييت الروماتويدى الصييد ية اللتبة الحمامية الجهازية
) التهييال الكلييية الييلتب مرب االنسيييييييداد الرتوىSLE(
المزمال الربو و التليف الكيس و اضطرابات خرى ذاتية
المناعة و التهابية
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(54) Invention Title:
AN EDIBLE COMPOSITION FOR
REDUCING THE DIGESTION OR
ABSORPTION OF THE
HARMFUL/TOXIC SUBSTANCE
(57) Abstract
The invention relates to compositions and
methods for adjusting digestive or absorptive
rates and ratio of foods or drinks or reducing
a digestive solution. Particularly, the
invention provides a composition comprising
an insoluble dietary fiber and a prebiotic gel
and its application in reducing digestive or
absorptive rates and ratio of foods or drinks.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1330/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
شاوشي سين
:) المخترعون22(
شاوشي سين
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 23 L ) التصنيف الدولي23(
33/21 ; A 61 P 39/02 ; A 61 P 3/04 ; A
61 K 31/715
:) عنوان االختراع11(
تركيبة معدة لالكل لتقليل الهضم او امتصاف المواد
السامة/ الضارة
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بترايبات وطرق لضييييييبط المعدالت
الهاضيمة و المامية ونسيبة األيلية و المطروبات و تقليت
محلو ااضييييم تحديدا يقد االختراع ترايبة تطييييتمت عل
ليييياف ييييلاتيييية يير قيييابلييية لليييلوبيييان و يييت معزز للنمو
واسيتخدامها ي تقليت المعدالت الهاضيمة و الماميية ونسبة
األيلية و المطروبات
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(54) Invention Title:
HUMAN ANTI-CD27 ANTIBODIES,
METHODS, AND USES
(57) Abstract
Human antibodies immunospecific for human
CD27 are capable of blocking CD27 binding
to its ligand CD70 and neutralizing bioactivity
of CD27 including, but not limited to, CD27
intracellular signaling, T-cell proliferation
and activation, B-cell proliferation and
differentiation, plasmablast formation and
alleviation of antibody responses, stimulation
of tumor cells by CD70, and the production of
soluble mediators from T and B-cells. The
antibodies are useful in diagnosing or treating
CD27 activity associated diseases and
conditions.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1020 : ) رقم البراءة33(
1100/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/11/34 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
144332/14
:) التاريخ32(
2342/33/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
 انك,جانسن بيوتك
:) المخترعون22(
; تاتيانا اورت ; جون وييلر ;غالينا اوبمولوفا
اليكسي تيبلياكوف ;مايكل سكالي ;رايموند سويت
;ثوماس ماليا ;مايكل رايسيزين ;جو ان فرانسون
;جون تشين ;ناثالي فورسوف ;جوان كارلوس
الماغرو ;ديمون اميل
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/00 ; A 61 K 39/395 ; C 07 K 16/28
:) عنوان االختراع11(
و رق وCD27 أجسام مضادة بشرية ضد
استخداماتها
) الملخص20(
دمي، اCD27 سيييا مضيييادة آدمية مو هة مناعيا ضيييد
 مع الليجيييانيييد الخييياص بييياCD27 يمكال ن تمنع رتبييياط
 بما يتضمالCD27  ويعاد النطياط البيولو ي لـييييييCD70
عل سييييبيت الم ا وليس الحصيييير اإلشييييارة بداخت الخلية لـ
B  وتنطيييط تكا ر وتمايز الخمياT  تكا ر الخمياCD27
وتكويال الخميا المكونة لخميا البمزما وتخةيف اسيييييتجابات
CD70 الجسيم المضياد وتنطييط خميا األورا عال طري
B وT و نتيال مرابيات وسيييييييطة قابلة لللوبان مال الخميا
تةيد تلك األ سيا المضيادة ي تطخيص و عمل الحاالت و
CD27 األمراب التي ترتبط بنطاط
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(54) Invention Title:
ANTIBODY CONSTRUCTS FOR
EGFRVIII AND CD3
(57) Abstract
The present invention relates to a bispecific
antibody construct comprising a first binding
domain which binds to human EGFRVIII 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.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1022 : ) رقم البراءة33(
1321/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/13 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
444,411/12
243,114/12
:) التاريخ32(
2341/32/34
2341/32/33
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش
:) المخترعون22(
دوريس راو ;توبياس راوم ;باتريك وفمان ;بيتر
كوفير ;ماركوس ميونز ;اينس يرمان
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/28
:) عنوان االختراع11(
CD3وEGFRVIII تراكيب جسم مضاد لـ
) الملخص20(
يتعل االختراع الحيييالي بتراييييب سييييييم مضيييييييياد نييياتي
الخصييومييية يطييتمت عل نطاق ارتباط و والل يرتبط بـ
 بطييييير عل سيييييطى خلية مسيييييتهد ة ونطاقEGFRVIII
 بطر عل سطى خليةCD3 ارتباط اني والل يرتبط بـيييي
تاتية عموة عل ذلك يو ر االختراع بولي نيواليوتيد يقو
بترميز ترايب الجسيييييم المضييييياد متجا ناقت يطيييييتمت عل
البولي نيواليوتيد الملاور وخلية مضييييةة تتحو و تصيييال
بييالعييدوى بواسييييييطيية البولي نيواليوتيييد و المتجييا النيياقييت
الملاور باإلضييييييا ة ل ذلك يو ر االختراع عملية إلنتال
ترايب الجسييييم المضيييياد و قا لمختراع االسييييتخدا الطبي
لترايب الجسيييييم المضييييياد الملاور ومجموعة تطيييييتمت عل
ترايب الجسم المضاد الملاور
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(54) Invention Title:
COMPOSITIONS AND THERAPEUTIC
METHODS FOR THE TREATMENT OF
COMPLEMENT -ASSOCIATED
DISEASES
(57) Abstract
The invention comprises methods of
modulating the complement cascade in a
mammal and for treating and/or preventing
diseases and disorders associated with the
complement pathway by administering a
compound of Formula I or Formula II, such
as, for example, 2-(4-(2-hydroxyethoxy)-3,5dimethylphenyl)-5,7-dimethoxyquinazolin4(3H)-one or a pharmaceutically acceptable
salt thereof.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1029 : ) رقم البراءة33(
1143/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/11/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
432,122/12
211,211/12
:) التاريخ32(
2341/33/43
2341/42/31
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.رسفيرلوجيكس كورب
:) المخترعون22(
; جيلهام. كوليكويسكي ;دين اي. ايويلينا بي
سيلفياChristopher R.A. HALLIDAY ;
تسوجيكاوا. واسياك ;لورا ام
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/517 ; A 61 K 31/551 ; A 61 P 37/02
; C 07 D 239/91
:) عنوان االختراع11(
التراكيب والوسا ل العالجية المعتمدة لمعالجة
االمراض المتعلقة بالمتممة
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بطرق لتعديت تتابع المتمم ي ااتال
 و الوقاية مال األمراب واالضطرابات/ديي و لعمل و
المرتبطة بالمسار المتمم عال طري عطاء مراب لا الصيغة
ايدرواسي-0(-4(-0  عل سبيت الم اII  و الصيغةI
دا مي واسي-0 2-)دا مي يت ينيت-2 1-)ي واسي
 ون و ملى مقبو ميدليا منا-)H1(4-اوينازوليال
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1091 : ) رقم البراءة33(
1022/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/39 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
223411/12
:) التاريخ32(
2341/42/24
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
مانويال بوليدورو أوفينجيم ;جان ويلر
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 12 N ) التصنيف الدولي23(
15/113
:) عنوان االختراع11(
TAU تركيبات و رق لخفض تعبير البروتين

(54) Invention Title:
COMPOSITIONS AND METHODS FOR
DECREASING TAU EXPRESSION
) الملخص20(
(57) Abstract
Provided herein are compositions and
يعمت الا االختراع عل عداد ترايبات وطرق لخة
methods for decreasing tau mRNA and  واليتيعبير البروتيني ايييله الترايبييياتtau mRNA
protein expression. These compositions and والطرق تكون مةيدة لعمل األمراب واالضييييييطرابات
methods are useful in treating tau-related
) (تاوtau المرتبطة بـ
diseases and disorders.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1093 : ) رقم البراءة33(
1102/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/30 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
341241/12
414133/12
:) التاريخ32(
2341/42/44
2341/31/44
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
فنغ كونغ ;وليام دييترتش ;ناتالي جور ;جينغ زو
;اشر سشاشتر ;اديتي سوني ;دونغ لو
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(

: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/22
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
COMPOSITIONS AND METHODS FOR
تركيبات و رق األجسام المضادة المستهدفة لـ
ANTIBODIES TARGETING BMP6
BMP6
) الملخص20(
(57) Abstract
The present invention relates to antibodies يتعل االختراع الحالي بأ سييييا مضييييادة و زاء ربط
and antigen-binding fragments thereof to  بطيييير و ترايبات و طرقBMP6 نتيجال منها لـييييييييي
human BMP6 and compositions and methods
الستخدامها
of use thereof.
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07 K 16/28
(54) Invention Title:
ANTIBODY CONSTRUCTS FOR FLT3
AND CD3
(57) Abstract
The present invention relates to a bispecific
antibody construct comprising a first binding
domain which binds to human FLT3 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.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1090 : ) رقم البراءة33(
1322/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/10/13 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
444,411/12
243,114/12
:) التاريخ32(
2341/32/34
2341/32/33
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
أمجين ريسيرتش (ميونخ) جي أم بي أتش
:) المخترعون22(
; اليزابيث نارولد ;توبياس راوم ;باتريك وفمان
كلوديا بلوميل ;جوشن بيندزيلك ;كريستوف
د لوف ;فرانشيسكا بوت
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/46 ; C 07 K 16/28
:) عنوان االختراع11(
CD3 وFLT3 تركيبات الجسم المضاد لـ
) الملخص20(
يتعل الا االختراع بترايبة لجسييم مضيياد ناتي التخصييص
 البطرFLT3 تتضمال موقع اإلرتباط األو الل يرتبط بـ
عل سيييييطى الخلية المسيييييتهد ة وموقع اإلرتباط ال اني الل
 عموة علT  البطر عل سطى الخليةCD3 يرتبط بـيييييي
ذليك يقو الا اإلختراع بجعداد متعدد النيواليوتيد المطييييييةر
لترايبة الجسييييم المضيييياد وناقت يتضييييمال متعدد النيواليوتيد
الميييلاور والخليييية العييياتلييية المتحولييية و المعيييديييية بمتعيييدد
النيواليوتييد الميلاور و النياقيت بياإلضييييييا ية ل ذليك يقد
االختراع عملية إلنتال ترايبة الجسييييييم المضيييييياد الخاميييييية
باإلختراع اإلستخدا الطبي لترايبة الجسم المضاد الملاور
وعبوة تتضمال ترايبة الجسم المضاد الملاور
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(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; A
61 P 35/00 ; C 07 D 495/16
(54) Invention Title:
INHIBITORS OF BRUTON’S
TYROSINE KINASE AND METHODS
OF THEIR USE
(57) Abstract
The present disclosure is directed to
compounds of formula I’ and methods of
their use and preparation, as well as
compositions comprising compounds of
formula I’.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1091 : ) رقم البراءة33(
1020/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,213/12
:) التاريخ32(
2341/42/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. في.جانسن فارمسيتكا ان
:) المخترعون22(
باكاني ;نيد ي أرورا ;جوزف كنت باربي ;مين. جينيسيس ام
ادواردز ;برا ماندا غوش ;كيفن. كاي ;وي شين ;جيمز بي
; فينابل. تيكنور ;جينيفر دي. دي كروتر ;جانج لي ;مارك اس
; وينر ;ياو وو ;كون شياو. ام. جينامي وي ;جون جي
بمبنك ;شارلوت. فايهوانغ تشانغ ;ياوبينغ تشو ;سكوت دي
بولي ديكهت ;باويو او ;تشنغ تشانغ

 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/519 ; A 61 P 35/00 ; C 07 D
495/16
:) عنوان االختراع11(
ات تيروزين كاينيز بروتون وأساليب.م ب
استخدامها
) الملخص20(
 و ساليبI االختراع الحالي مو ا لمرابات الصيغة
استخدامها وتحضيراا ضم عال الترايبات التي
I تتكون منها مرابات الصيغة
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1094 : ) رقم البراءة33(
1022/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,131/12
:) التاريخ32(
2341/42/43
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. في.جانسن فارمسيتكا ان

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3794
(21) Appl. No. 2016/0256
(22) Filed: 08/12/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
62/265,836
(32) Date:
10/12/2015
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Janssen Pharmaceutica N.V.
(72) Inventors:
Genesis M. Bacani ; Nidhi Arora ; Joseph Kent
Barbay ; Scott D. Bembenek ; Min Cai ; Wei
Chen ; Charlotte Pooley Deckhut ; James P.
Edwards ; Brahmananda Ghosh ; Kevin D.
Kreutter ; Gang Li ; Mark S. Tichenor ;
Jennifer D. Venable ; Jianmei Wei ; John J. M.
Wiener ; Yao Wu ; Kun Xiao ; Feihuang Zhang
; Yaoping Zhu

 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(

(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; A 61
P 19/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 37/00 ; C 07
D 495/16 ; C 07 D 519/00

(54) Invention Title:
POLYCYCLIC COMPOUNDS AS
INHIBITORS OF BRUTON'S
TYROSINE KINASE
(57) Abstract
The present disclosure is directed
compounds of Formula (I) and methods
their use and preparation, as well
compositions .(comprising compounds
Formula (I (I

:) المخترعون22(
باكاني ; نيد ي أرورا ;جوزف كنت باربي. جينيسااايس ام
بمبنك ;مين كاي ;وي شاااين ;شاااارلوت. ;ساااكوت دي
; ادواردز ;برا ماااناادا غوش. بولي ديكهاات ;جيمز بي
تيكنور ;جينيفر. كيفن دي كروتر ;جانج لي ;مارك اس
; وينر ;ياو وو. ام. فينابل ;جينامي وي ;جون جي. دي
كون شياو ;فايهوانغ تشانغ ;ياوبينغ تشو

: Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 P 19/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P
37/00 ; C 07 D 495/16 ; C 07 D 519/00

:) عنوان االختراع11(
ات لتيروزين كيناز.المركبات متعددة الحلقات كم ب
بروتون
) الملخص20(
to
of ) و سيياليب اسييتخدامهاI( االختراع الحالي مو ا لمرابات الصييغة
وتحضييييييييراييا ضيييييييم عال الترايبييات التي تتكون منهييا مرابييات
as
)I). (I( الصيغة
of
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1092 : ) رقم البراءة33(
1120/0112 : ) رقم الطلب03(
0112/31/13 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
222121/13
:) التاريخ32(
2331/34/24
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
قين تونج ;ماد اف-جيه بارثيبان الكشمان ;وي
; فاسان افادا ;الين ادوارد روسي ;ياتيندرا جوشي
جيمس كووالسكي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/155 ; A 61 K 31/40 ; A 61 P 3/10 ;
A 61 K 9/20 ; A 61 K 9/48 ; A 61 K
31/4439
:) عنوان االختراع11(
تركيبة تشمل ميتفورمين وفيلداجلبتين

(54) Invention Title:
FORMULATION COMPRISING
METFORMIN AND VILDAGLIPTIN
) الملخص20(
(57) Abstract
This invention relates to a formulation يتعل الا االختراع بصيياية تتضيمال بصيياية تتضمال
comprising a dipeptidylpeptidase IV (DPP- ) بطكت مةضتDPP IV ( م بط ببتيديت ببتيداز آ ي
IV) inhibitor preferably vildagliptin and يلدا لبتيال وميتةورميال ال اقراص تتضمال م ت اله
metformin, to tables comprising such
الصيايات وبعمليات لتحضيراا
formulations and to processes for the
preparation thereof.
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GAVIN ; Joshua T. PEARSON ;
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Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 38/20 ; C
07 K 14/55
(54) Invention Title:
INTERLEUKIN-2 MUTEINS FOR THE
EXPANSION OF T-REGULATORY
CELLS
(57) Abstract
Provided herein are IL-2 muteins and IL-2
mutein
Fc-fusion
molecules
that
preferentially expand and activate T
regulatory cells and are amenable to large
scale production. Also provided herein are
variant human IgG1 Fc molecules lacking or
with highly reduced effector function and
high stability despite lacking glycosylation at
N297. Also, provided herein are linker
peptides that are glycosylated when expressed
in mammalian cells.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1092 : ) رقم البراءة33(
1339/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/11/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,114/14
:) التاريخ32(
2343/33/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
امجين انك
:) المخترعون22(
; جافين. جناسيكاران كانان ;لي لي ;مارك ايه
بيرسون ;مارغريت كارو. جوشوا تي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
38/20 ; C 07 K 14/55
:) عنوان االختراع11(
T لتمدد الخاليا المنظمة2 ميوثينات إنترلوكين
) الملخص20(
IL2 ييتم ي ايييلا االختراع عيييداد زيئيييات ميوتينيييات
 والتي يةضييييييت نIL2  وميوتيالFc و زيئيات انييدميال بيال
 التنةيمييية ويمكال ن تنت بكمييياتT تتمييدد وتنطييييييط خميييا
IgG1 ابيرة ويتم يضيييييا ي الا االختراع عداد زيئات
 آدمية مغايرة تةتقد بوظيةة مة رة منخةضيييييية دا و باتFc
N297 مرتةع عل الريم مال ا تقاد ضا ة الجليكوزيت عند
و يضيييييييا يتم ي اييلا االختراع عييداد ببتيييدات ربط والتي
تحتو عل وحيييدات ليكوزيمت عنيييد التعبير عنهيييا ي
خميا ال دييات
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2341/42/42
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 23 P 15/26 ; F 22 B 1/02 ; F 22
B 29/06 ; F 22 B 37/22 ; F 28 F 1/00 ; G 21 D 1/00
(54) Invention Title:
Steam generator coolant header with U-shaped tubes of
a horizontal heat-exchange bundle and methods of its
manufacture
(57) Abstract
This invention relates to electric power industry, and can be used in
horizontal steam generators for nuclear power plants (NPP) with a
water-water energetic reactor (VVER). We claim a steam generator
primary circuit coolant header with U-shaped tubes of a horizontal
heat-exchange bundle designed as a thick-wall welded vessel with a
perforated central cylindrical part designed so as to allow installation
and fastening of a U-shaped heat-exchange tube bundle in this part,
wherein the tubes are grouped into banks and separated by vertical
intertubular tunnels, a lower cylindrical part designed so as to allow
welded connection with the steam generator vessel connection pipe,
and an upper cylindrical part with a conical adapter to the flange
connection of the manhole with a lid, wherein primary circuit header
outer diameter Dhead in the central part is selected based on the
following ratio:
(𝑑+5.5)(𝑛1 +𝑛2 )

2 [
√2
2

𝐵2 −

𝜋
√2
4

+ 100]  Dhead  2 [√2(𝑛1 − 1)𝑆ℎ +
𝜋

(𝑛1 + 𝑛2 )𝑆ℎ − 𝑅г 𝑡𝑔 ( 8 ) + 100]

where: Sh is the spacing between heat-exchange tubes in the
horizontal heat-exchange bundle row, mm, В2 is the width of the
heat-exchange bundle tunnel opposite to the coolant header, mm, d s
the outer heat-exchange tube diameter, mm, n1 and n2 indicate the
number of tubes in the horizontal row of the smaller and bigger heatexchange tube banks, accordingly, mm, Rh is the minimum bend
radius of the heat-exchange bundle tubes, mm. The holes for
fastening of heat-exchange tubes are staggered in the central cylinder
part of the header so that the distance between edges of the adjacent
holes is not less than 5.5 mm along the inner surface of the header.
The technical result of the invention involves assurance of strength
of the header wall bridges between holes for fastening of heatexchange tubes and leaktightness of heat-exchange tube connections
with the header assuming that the outer surface of the perforated
header part is more efficiently (fully) used for tubing

:) الدولة11(
روسيا االتحادية
:) المالكون24(
" BKO( "  أسبرمنتال أند ديزين أورجنيزيشن " جدروبريسCSC
)" جدروبريس
:) المخترعون22(
 الكسااى فالدميروفتش,  دمترى الكسااندروفيتش ;ساافرونوف, الخوف
 دمترى,  الكسااااااانااادر جريجوريفيتش ;الكسااااااايف, ;كونيوشاااااااكوف
 الكسندر أفجنفتش, أفججنفتش ;جرونتيف
 مكتب نادر قمصيه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-B 23 P 15/26 ; F 22 B ) التصنيف الدولي23(
1/02 ; F 22 B 29/06 ; F 22 B 37/22 ; F 28 F 1/00 ; G
21 D 1/00
:) عنوان االختراع11(
U رأس مقدمة مبرد مولد بخار ماء مع األنابيب على شكل حرف
لحزمة التبادل الحرارى األفقية و رق تصنعها
) الملخص20(
مولدات
يتعل الا اإلختراع بصيييييييناعة الطاقة الكهربية ويمكال ن يسيييييييتخد
) مع مولييد طيياقيية ميياتييية – ميياتيييةNPP( البخييار األ قييية لمنطيييييييأة الطيياقيية النووييية
الا اإلختراع ر مبرد داترة ولية لمولد بخار مع نابيب
) ونقدVVER(
 لحزمة تباد حرارى قية مصييممة اوعاء ملحو سييميك الجدارU بطييكت حرف
مع زء سيييييطوان مرازى م قب مصيييييمم بحيا يسيييييمى بترايب وت بيل حزمة
 حيا تجمع األنابيب خاناتU نابيب التباد الحرارى الت عل شكت حرف
وتةصييت بواسييطة نةاق بيال األنابيب الر سييية ويكون الجزء األسييطوان السييةل
مصمم بحيا يسمى بالتوميت الملحو مع خط توميت وعاء مولد البخار و زء
سيييييطوان علوى بمهيأ مخروط لوميييييلة الطيييييةة مال تحة المجرى مع الغطاء
 الجزء المرازىDhead حيييا يكون القطر الخييار لر الييداترة األولييية
-: تية،مختار عل سا النسبة ا
(𝑑+5.5)(𝑛1 +𝑛2 )

2 [
√2
2

𝐵2 −

𝜋
√2
4

+ 100]  Dhead  2 [√2(𝑛1 − 1)𝑆ℎ +
𝜋

(𝑛1 + 𝑛2 )𝑆ℎ − 𝑅г 𝑡𝑔 ( ) + 100]
8

 تكون المسيييييييا ية بيال نيابييب التباد الحرارى ميييييييف حزمة التبادShحييا
 تكون عرب نة حزميية التبيياد الحرارى المقييابلييةВ2 الحرارى األ قييية مم
n1  وn1 مم
 ا قطر نبول التباد الحرارى الخارd s لر المبرد
تطيير ال عدد نابيب الصيف األ ق مال خزانات نابيب التباد الحرارى األمغر
 تكون نصف قطر المنحن األقت ألنابيب حزمة التبادRb واألابر وبالتال مم
الحرارى مم وتصطف ال قول لت بيل نابيب التباد الحرارى مراز الجزء
األسييييطوان مال الر بحيا تكون المسييييا ة بيال حواف ال قول المتتاخمة ال تزيد
وتتضيييييييمال النتيجة الةنية لإلختراع
 مم بطو السيييييييطى اليداخل للر2.2 عال
ضمان قوة معابر دار الر بيال الةتحات لت بيل نابيب التباد الحرارى و حكا
تومييييمت نابيب التباد الحرارى مع الر بةرب ن السيييطى الخار لجزء
الير اليمي يقييييب ييكيون مسيييييييتيخييييد بيةيعيييياليييييية اي ير (بيييياليكييييامييييت) ليألنييييابييييييب
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1092 : ) رقم البراءة33(
1010/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/33/10 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
213,341/12
:) التاريخ32(
2341/44/33
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
 انك,جانسن بيوتك
:) المخترعون22(
جوردون دي بورز ;رالوكا فيرونا ;نينا تشي
دي انجيليس ;ساندرا سانتيلي. سابينز ;نيكي أي
مارتو ;كارال ار ويكنج
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي23(
16/28
:) عنوان االختراع11(
PD-1 األجسام المضادة ملزمة على وجه التحديد
واستخداماتها
) الملخص20(

(54) Invention Title:
ANTIBODIES SPECIFICALLY
BINDING PD-1 AND THEIR USES
(57) Abstract
The present invention relates to antibodies يتعل االختراع الحالي باأل سا المضادة التي ترتبط تحديدا
specifically binding PD-1, TIM-3 or PD-1 and  عديد النيواليوتيدTIM-3 وPD-1  وTIM-3 وPD-1 بـ
TIM-3, polynucleotides encoding the الل يعمت عل تطيةير األ سا المضادة و األ زاء وطرق
تصنيع واستخدا العنامر الملاورة عمه
antibodies or fragments, and methods of
making and using the foregoing
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(54) Invention Title:
ANTI-BCMA ANTIBODIES,BISPECIFIC
ANTIGEN BINDING MOLECULES THAT
BIND BCMA AND CD3, AND USES
THEREOF
(57) Abstract
Provided
herein
are
antibodies
that
immunospecifically bind to BCMA. Also
described are related polynucleotides capable of
encoding the provided BCMA-specific antibodies
or antigen-binding fragments, cells expressing the
provided antibodies or antigen-binding fragments,
as well as associated vectors and detectably
labeled antibodies or antigen-binding fragments.
In addition, methods of using the provided
antibodies are described. For example, the
provided antibodies may be used to diagnose,
treat, or monitor BCMA-expressing cancer
progression, regression, or stability; to determine
whether or not a patient should be treated for
cancer; or to determine whether or not a subject is
afflicted with BCMA-expressing cancer and thus
may be amenable to treatment with a BCMAspecific anti-cancer therapeutic, such as the
multispecific antibodies against BCMA and CD3
described herein.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1099 : ) رقم البراءة33(
1324/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
231,211/12
:) التاريخ32(
2341/31/42
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. في.جانسن فارمسيتكا ان
:) المخترعون22(
كودندارم بيالريستي ;اريك توماس بالدوين ;جوردون
دي بورز ;روزا ماريا فرنانديز كاردوسو ;ريكاردو ا أتار
;فرانسوا غوديه
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K 16/28 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
 جزيةات ربط االنتيجين,BCMA األجسام المضادة ل
 و,CD3 وBCMA ثنا ية التحديد التي تربط
استخداماتها
) الملخص20(
تم بهله الو يقة تو ير سيييا مضيييادة ترتبط عل نحو محدد
 ورد يضا ومف للبولي نواليوتيداتBCMA مناعيا بـييييي
ذات الصيييلة التي يمكنها تطيييةير األ سيييا المضيييادة التي تم
 و الطييةايا الرابطةBCMA تو يراا والتي لها نوعية تجاه
لمولِّدات الضيد و خميا تعبر عال األ سا المضادة التي تم
تو يراا و الطييةايا الرابطة لمولدات الضييد واللك النواقت
المرتبطة واأل سييا المضييادة المرقبمة بصييورة قابلة للكطييف
والطةايا الرابطة لمولدات الضد ضا ة ل ذلك تم ومف
طرق السييييتخدا األ سييييا المضييييادة التي تم تو يراا عل
سييييبيت الم ا قد يتم اسييييتخدا األ سييييا المضييييادة المتو رة
لتطيييييخيص و معالجة و مراقبة مدى تقد السيييييرطان الل
 و ترا عا و استقرارهد وذلك لتحديد ماBCMA يعبر عال
ذا اان مال الضييرور عمل المري مال السييرطان ال
و لتحديد ذا ما اان الطييييخص موضييييوع الدراسيييية مصييييابا
 ومال م اتخاذ قرار حو ما ذاBCMA بسرطان يعبر عال
اان مال المناسيييب عم ا بدواء مضييياد للسيييرطان خاص بـ
 م يت األ سييييييا المضييييييادة متعيددة النوعيية تجاهBCMA
 اللليال ورد ومةهما اناCD3 وBCMA
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1211 :
( )03رقم الطلب 1012/0132 :
( )00تاريخ الطلب 0132/33/10 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
214,111/12
( )32التاريخ:
2341/44/32
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
جانسن فارمسيتكا ان .في.
( )22المخترعون:
ريكاردو ا أتار ;برادلي يدرتش ;جنيفر نيميث سيي ;
والتر نيشيوكا ;ثاي دينه ;روزا كاردوسو ;فرانسوا
غوديه ;مارك اي .سلفاتي
( )21الوكيل  :سابا وشركا م للملكيه الفكريه
( )23التصنيف الدولي ; : Int.Cl.8-A 61 K 39/395
C 07 K 16/28
( )11عنوان االختراع:
األجسام المضادة لمضادات "اي ال 1ار ايه بيه "
وجزيةات ربط المستضدات ثنا ية االجسام المضادة التي
تربط ما بين "اي ال 1ار ايه بيه "و "سي دي "3
واالستخدامات الخاصة بها
( )20الملخص
تم بهييله الو يقيية تو ير سيييييييا مضيييييييادة ترتبط نوعيييا بـ
 IL1RAPورد يضييييييا ومييييييف للبولي نواليوتيدات ذات
الصيلة التي يمكنها تطيةير األ سيا المضادة التي تم تو يراا
والتي لهييا نوعييية تجيياه  IL1RAPو الطييييييةييايييا الرابطيية
لمولِّدات الضيد و خميا تعبر عال األ سا المضادة التي تم
تو يراا و الطييةايا الرابطة لمولدات الضييد واللك النواقت
المرتبطة واأل سييا المضييادة المرقبمة بصييورة قابلة للكطييف
والطةايا الرابطة لمولدات الضد ضا ة ل ذلك تم ومف
طرق السييييتخدا األ سييييا المضييييادة التي تم تو يراا عل
سييييبيت الم ا قد يتم اسييييتخدا األ سييييا المضييييادة المتو رة
لتطيييييخيص و معالجة و مراقبة مدى تقد السيييييرطان الل
يعبر عال  IL1RAPو ترا عا و اسييييتقرارهد و لتحديد ما
ذا اان مال الضييرور عمل المري مال السييرطان ال
و لتحديد ذا ما اان الطييييخص موضييييوع الدراسيييية مصييييابا
بسيييييرطان يعبر عال  IL1RAPومال م اتخاذ قرار حو ما
ذا اان مال المناسب عم ا بدواء مضاد للسرطان خاص بـ
 IL1RAPم ت األ سييييييا المضييييييادة متعددة النوعية تجاه
 IL1RAPو CD3اللليال ورد ومةهما انا
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(54) Invention Title:
ANTI-IL1RAP ANTIBODIES, BISPECIFIC
ANTIGEN BINDING MOLECULES THAT
BIND IL1RAP AND CD3, AND USES
THEREOF
(57) Abstract
Provided herein are antibodies that specifically
bind to IL1RAP. Also described are related
polynucleotides capable of encoding the provided
IL1RAP-specific antibodies or antigen-binding
fragments, cells expressing the provided
antibodies or antigen-binding fragments, as well
as associated vectors and detectably labeled
antibodies or antigen-binding fragments. In
addition, methods of using the provided
antibodies are described. For example, the
provided antibodies may be used to diagnose,
treat, or monitor IL1RAP-expressing cancer
progression, regression, or stability; to determine
whether or not a patient should be treated for
cancer; or to determine whether or not a subject is
afflicted with IL1RAP-expressing cancer and thus
may be amenable to treatment with an IL1RAPspecific anti-cancer therapeutic, such as the
multispecific antibodies against IL1RAP and CD3
described herein.
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(54) Invention Title:
A PROCESS FOR OBTAINING
MICROCAPSULES
(57) Abstract
A continuous process for preparing microcapsules
containing water-insoluble active principle, for
use in the pharmaceutical field, comprising: (1)
preparation in a first reactor under stirring of a
aqueous solution containing one or more
surfactants, (2) preparation in a second reactor
under stirring of a solution comprising at least an
active principle immiscible in an aqueous phase
and the first component for preparing the
polycondensation
polymer
forming
the
microcapsule shell, simultaneous feeding to a
tubular reactor of stream of the aqueous solution
(1) and of a stream of solution (2), being the ration
stream solution (2) / stream solution (1) comprised
between 0.5 and 2.0, then optionally in a time of
0-10 seconds, inlet into the reactor of a stream (3)
of the second component for preparing the
polycondensation polymer, that reacts with the
first component, streams (1), (2) and (3) being
under turbulent flow conditions in the tubular
reactor, the ratio between the equivalents of the
first component and the equivalents of the second
component are comprised between 0.9 and 1.1,
streams (1), (2) and (3) being continuously fed to
the tubular reactor.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1213 : ) رقم البراءة33(
1333/0130 : ) رقم الطلب03(
0130/12/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
333211  ايه2344ام اي
:) التاريخ32(
2344/31/34
:) الدولة11(
يطاليا
:) المالكون24(
.إي.بي.سيبكام إس
:) المخترعون22(
إدواردو روسو ;ماركو بيرنارديني ;فرانسيسكا بورجو
;جيورجيو فريسشي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 01 N 25/28 ; ) التصنيف الدولي23(
A 61 K 9/50 ; B 01 J 13/16
:) عنوان االختراع11(
ريقة للحصول على كبسوالت صغيرة
) الملخص20(

طريقة مسييتمرة لتحضييير ابسييوالت دقيقة محتوية عل
عنصيييييير عييا يير مييلال الميياء لإلسييييييتخييدا
:المجا الصيدل والكيمياء الزراعية متضمنة
) تحضير مةاعت و تحل التقليب محلو مات3(
محتوى عل واحييدة و ا ر مال العوامييت المخةضييييييية
) تحضيييييير مةاعت ان0(
للتوتر السيييييطح
تحل التقليب محلو متضيمال عنصر عا يير ممتزل
طور مييات ومكون و لتحضييييييير بوليمر متعييدد
التك يف مطييييييكم يمف الكبسييييييولية الدقيقة ونجد ن
ن لمةاعت نبوب بتيار مال المحلو المات،الطيييييحال ا
) يم ت نسيييييبة تيار المحلو0( ) وتيار مال المحلو3(
0 1 و1 2 ) المتضييييييمنيية بيال3( تيييار المحلو/)0(
 انية يتم دخو31-1 وبعد ذلك ختياريا الةترة مال
المةيياعييت لتحضييييييير
) مال المكون ال ييان1( تيييار
بوليمر متعيدد التك يف اللى يتةاعت مع المكون األو
) تحييل ظروف التييد1() و0( )3( وتكون التيييارات
المضيييييطرل المةاعت األنبوب وتكون النسيييييبة بيال
مكييا ئييات المكون األو ومكييا ئييات المكون ال ييان بيال
) بجستمرار1() و0( )3(  وتطحال تيارات3 3 و1 9
ل المةاعت األنبوب
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(54) Invention Title:
MOBILE COMMUNICATION SYSTEM,
MME, COMMUNICATION METHOD,
AND PROGRAM
(57) Abstract
An object is to provide a communication system
for enabling a communication terminal to properly
perform a handover from a 3GPP communication
area to a Non-3GPP communication area even
after a subscriber information management
apparatus is restarted. A communication system
according to the present disclosure includes a
PGW configured to establish a PDN Connection
between the PGW and a communication terminal,
a subscriber information management apparatus
configured to hold a PGW ID, the PGW ID being
an identifier of the PGW, and a mobility
management apparatus configured to perform
mobility management of the communication
terminal, in which upon receiving a Tracking Area
Update message or a Routing Area Update
message transmitted from the communication
terminal, the mobility management apparatus
transmits a message including a PGW ID set
therein to the subscriber information management
apparatus.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1210 : ) رقم البراءة33(
1030/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/19/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
443331-2341جي بي
:) التاريخ32(
2341/34/33
:) الدولة11(
اليابان
:) المالكون24(
ان اي سي كوربوريشن
:) المخترعون22(
توشيوكي تامورا ;جونيا اوكابي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-H 04 W ) التصنيف الدولي23(
36/12 ; H 04 W 60/00 ; H 04 W 36/14
:) عنوان االختراع11(
, MME , نظام االتصال عبر الهاتف المحمول
والبرنامج, ريقة االتصال
) الملخص20(
يهدف الا االختراع لتو ير نةا اتصييياالت حت يتمكال
هاز اتصييياالت متنقت مال التنقت بالطيييكت المناسيييب مال
 ل منطقة اتصيييياالت ليسييييلgpp1 منطقة اتصيييياالت
 حت بعييد اعيييادة اقمع هييياز دارة معلومييياتgpp1
المطيييترع نةا االتصييياالت بناء عل الكطيييف الحالي
 وpgw  بيالpdn  مصييمم لتأسيييس ومييلةpgw يطييمت
هياز االتصيييييياالت هاز دارة معلومات المطييييييترع
 عبارة عالpgw id  يعتبرpgw id مصيييييمم لتخزيال
 و هاز دارة التنقت مصمم لتنةيلpgw معرف للبوابة
دارة التنقت لجهاز اتصيييييياالت متنقت يا مع اسييييييتم
رسيييييالة تحديا بيانات التتبع او رسيييييالة تحديا بيانات
الربط المرسلة
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(71) Applicant:
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(54) Invention Title:
PESTICIDAL COMPOSITIONS
(57) Abstract
A formulated composition suitable for controlling
or preventing pathogenic damage in a plant
comprising (A) at least one solid active ingredient
having a water solubility of at most 100 ?g/litre at
25 ºC at neutral pH, in an amount of at least 1
weight %, based on the total weight of the
formulated composition, (B) at least one non-ionic
surface active compound having a hydrophilelipophile balance (HLB) of between 10 and 18,
one or more customary formulation auxiliaries,
and water; wherein active ingredient (A) is
suspended or dispersed in the water, the weight
ratio of surface active compound (B) to active
ingredient (A) is in the range of from 1.5 to 15.0,
provided the minimum amount of surface active
compound (B) is at least 6 weight %, based on the
total weight of the formulated composition. Also
a method of improving pesticide residue levels in
agriculture.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1211 : ) رقم البراءة33(
1303/0119 : ) رقم الطلب03(
0119/12/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
312311/14
:) التاريخ32(
2331/31/42
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
سينجنتا بارتيسيبشينز ايه جي
:) المخترعون22(
ميشيل جيمس وبكينسون ;روي بويكين ;جوشوا كوون
; رينولدز ;جيسون كيبير. ;سارا بيث كش ;جوني دي
جورغيه سيزنيروس ;جينيفير بيترسون

 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 01 N 25/04 ; ) التصنيف الدولي23(
A 01 N 25/30 ; A 01 N 43/56 ; A 01 P 7/04
; A 01 N 47/30 ; A 01 N 51/00 ; A 01 P
7/02 ; A 01 N 43/90

:) عنوان االختراع11(
تراكيب مبيدة لالفات
) الملخص20(
يتعل اييلا االختراع بترايييب مصييييييياة ممتم إلبييادة و منع
) ( التلف و الضييرر المسييبب للمرب ي النبات ويتضييمال
مادة نططة عالة ملبة واحدة عل األقت لها قابلية ذوبان ي
02  ميكرو را لكت لتر عند311 الماء تسييياو ي الغالب
ايدرو يني متعاد بمقدار يسيييييياو
در ة مئوية وعند
 بيالوزن عل األقت عل سييييييا الوزن اإل مالي مال%3
الترايب (ل) مراب يير ايوني نطييييط السييييطى واحد عل
األقت يتضيييمال در ة متوازنة مال الميت للماء والميت للداون
 ومادة واحدة و ا ر مال المواد اإلضييييا ية32  و31 ما بيال
بلات الصييييييغة المعتادة وماء حيا يتم تعلي المادة الةعالة
النطييييطة ( ) و يتم نطييييراا ي الماء وبحيا تكون نسييييبة
وزن المراب الةعا النطيييط (ل) ل المادة الةعالة النطيييطة
 بطيييرط ن مقدار المراب32  و3 2 ( ) ي الحدود ما بيال
 بالوزن عل األقت عل سا%2 الةعا النطط (ل) يكون
الوزن اإل مالي مال الترايب المصيياة اما يتعل االختراع
 ات المتبقية،يضييييييا بطريقية لتحسيييييييال مسييييييتوييات مبيد ا
والمتخلةة ي الزراعة
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(74) Agent :
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61 P 31/04 ; A 61 P 1/12
(54) Invention Title:
formulation for newborn animals
(57) Abstract
The present invention provides veterinary
formulation
for
treating
diarrhoea,
gastrointestinal parasites and microbial
growth in baby animals. The compositions of
the present invention include a combination of
an anti-diarrheal agent (e.g. metronidazole),
an
antibiotic
agent
(e.g.
oxy
tetracycline),colistin Sulphate (which is a
bactericidal agent) and an inorganic salt of
bismuth, in which this invention has found
interact synergistically to provide a unique
complex therapeutic effect and outstanding
control for multi-drug resistant infections.
Indicating that, this invention superior to that
provided byany products currently available
on the market.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1214 : ) رقم البراءة33(
1100/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/11/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
2342233333
:) التاريخ32(
2342/31/41
:) الدولة11(
استراليا
:) المالكون24(
 ع مان عبد الرحيم راضي الحنبلي ؛ عبد الخالق.د
يوسف عبدالحميد دردس
:) المخترعون22(
ع مان عبد الرحيم راضي الحنبلي ;عبد الخالق. د
يوسف عبدالحميد دردس
: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/00 ; A 61 P 31/04 ; A 61 P 1/12
:) عنوان االختراع11(
مستحضرات لحيوانات حدي ة الوالدة
) الملخص20(
يو ر االختراع الحيييالي ترايبييية بيطرييية لعمل اإلسييييييهيييا
والطةيلييات المعويية والنمو الميكروبي ي الحيوانيات حدي ة
الوالدة تطييييييتمييت ترايبيية االختراع الحييالي عل توليةيية مال
عامت مضاد لإلسها (عل سبيت الم ا ميترونيدازو ) و
عامت مضييييياد حيو (م ت واسيييييي تتراسييييييكليال) وابريل
اولسييتيال(واو عامت مبيد للبكتيريا) وملى يير عضييو مال
نترات البزمور الةرعية والل و د يا الا االختراع او
التةياعيت التآزر لتو ير تأ ير عم ي معقد و ريد مال نوعا
للتحكم المتميز بييالعييدوى المقيياوميية لألدوييية المتعيددة والييل
مال المنتجييات
يييد عل ن اييلا االختراع متةوق عل
المتو رة حاليا ي السوق
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215/54 ; C 07 D 215/46 ; C 07 D 401/04
(54) Invention Title:
INHIBITORS OF KRAS G12C
(57) Abstract
Compounds having activity as inhibitors of G12C
mutant KRAS protein are provided. The compounds
have the following structure (I):

or a pharmaceutically acceptable salt, tautomer,
prodrug or stereoisomer thereof, wherein R1,R2a,
R3a, R3b,R4a,R4b,G1,L1,L2,m1,m2,A,B,W,X,Y,Z
and E are as defined herein. Methods associated with
preparation and use of such compounds,
pharmaceutical compositions comprising such
compounds and methods to modulate the activity of
G12C mutant KRAS protein for treatment of
disorders, such as cancer, arc also provided

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1212 : ) رقم البراءة33(
1029/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/31/19 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
114,113/14
331,144/12
312,311/12
:) التاريخ32(
2343/43/43
2341/31/32
2341/34/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
أراكسس فارما إل إل سي
:) المخترعون22(
, بينجدا ;ليو يي ;ليو, ليانشينغ ;رين, يان أوليفير ;لي,لونغ
 جون, تاو ;فينغ,يوان ;وو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 P 35/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي23(
K 31/517 ; C 07 D 237/28 ; C 07 D 239/94 ; C
07 D 417/10 ; C 07 D 401/12 ; C 07 D 403/04 ;
C 07 D 403/10 ; C 07 D 403/12 ; C 07 D
409/14 ; C 07 D 215/54 ; C 07 D 215/46 ; C 07
D 401/04
:) عنوان االختراع11(
سي12ات كراس جي.م ب
) الملخص20(
KRAS ات لبروتين.يتم تقديم المركبات التي لها نشا كم ب
:)I(  المركبات التي لها التركيبة التالية.G12C فر.الم

 دواء مساااعد أو مصاااوغ مرآتي مقبول صاايدالنيا, صاانو,أو ملح
R1,R2a,
R3a, حاااااااااااااااااياااااااااااااااااث
ماااااااااااااااااناااااااااااااااااه
 وR3b,R4a,R4b,G1,L1,L2,m1,m2,A,B,W,X,Y,Z
ااة.رق المرتب. يتم تقااديم ال. كمااا و محاادد في اااا االختراعE
 التركيبات الصايدالنية تتضمن,بتحضاير واساتخدام اه المركبات
فر. المKRAS اااه المركبااات و رق لتعاادياال نشاااااااا بروتين
. أيضا, م ل السر ان,رابات. لعال االضG12C
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(54) Invention Title:
NEW PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF
7,8-DIMETHOXY-1,3-DIHYDRO-2H-3BENZAZEPIN-2-ONE,AND APPLICATION
IN THE SYNTHESIS OF IVABRADINE
AND ADDITION SALTS THEREOF WITH
A PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE
ACID
(57) Abstract
Process for the synthesis of the compound of
formula(I)

Application in the synthesis of ivabradine,
addition salts thereof with a pharmaceutically
acceptable acid and hydrates thereof

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1212 : ) رقم البراءة33(
1030/0119 : ) رقم الطلب03(
0119/12/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
31533112
:) التاريخ32(
2331/31/23
:) الدولة11(
رنسا
:) المالكون24(
ليه البوراتوريز سيرفييه
:) المخترعون22(
جان ميشيل ليريستف ;جين بير ليكوف ;دانيل بريجوت
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 D 223/16 ; ) التصنيف الدولي23(
C 07 B 37/10
:) عنوان االختراع11(
-1 , 3-داي(ثاني )مي وكسي7,8- ريقة جديدة لتركيب
ريقة في.بيق ال.واحد و ت-2-بينزازيبن-3- 2-داي ايدرو
عملية تركيب االيفابرادين و امالح إضافة تتعلق به مع
حمض مقبول دوا يا

) الملخص20(
)I ( طريقة لترايب مراب الصيغا

وبتطبي الطريقة ي ترايب االيةابراديال واالممح يضا ة
)متعلقة با مع حم مقبو دواتيا ومميهات (اايدرات
متعلقة با
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 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
Property
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/519 ; A
61 P 35/00 ; A 61 P 37/00 ; C 07 D 495/04
31/519 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 37/00 ;
C 07 D 495/04
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
NEW HYDROXYACID DERIVATIVES,
 عملية,مشتقات حمض يدروكسي جديدة
A PROCESS FOR THEIR
لتحضير ا وتركيبات صيدلية تحتوي عليها
PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM
) الملخص20(
(57) Abstract
Compounds of formula (I):
:)I( يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغة

wherein R1, R2, R3 , R4, R5, R6, R7, R8,
R14, A and n are as defined in the
description. Medicaments.

حيث تكون
R7 ,R6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 ,R1
. م لما تم تحديده في الوصفn وA ,R1 4 ,R8 ,
.األدوية
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1212 :
( )03رقم الطلب 1310/0119 :
( )00تاريخ الطلب 0119/14/32 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
311121/14
31214121,4
( )32التاريخ:
2331/31/41
2331/31/21
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
مكتب البراءات االوروبي
( )24المالكون:
فيرينج انترناشونال سينتر اس ايه
( )22المخترعون:
كوتنغهام ,ايان ;وايت ,ريتشارد بويد
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي : Int.Cl.8-A 61 K
38/00 ; C 07 K 14/59
( )11عنوان االختراع:
 FSHناتج عن عودة االتحاد الجيني يشتمل على
إضافة مجموعة سياليل عند ألفا 2, 3-وألفا
( )20الملخص
يتعل االختراع الحالي بمستحضرات تحتو عل نات
عال عودة االرتباط الجيني )sFSH) FSH
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(54) Invention Title:
RECOMBINANT FSH INCLUDING
ALPHA 2,3- AND ALPHA 2,6SIALYLATION
(57) Abstract

Preparations including recombinant
FSH (rFSH).
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(54) Invention Title:
(6S,9aS)-N-Benzyl-6-[(4hydroxyphenyl)methyl]-4,7-dioxo-8-({6-[3(piperazin-1-yl)azetidin-1-yl]pyridin-2yl}methyl)-2-(prop-2-en-l-y1)-octahydro-1Hpyrazino[2,1-c][1,2,4]triazine-1-carboxamide
compound

(57) Abstract
A compound represented by formula (1) or
pharmaceutically acceptable salt thereof:

wherein R 1 is a C 1-6 alkyl group; R 2 and R
3 are the same or different from each other and
each is a hydrogen atom or a C 1-6 alkyl
group; X 2 , X 3 and X 4 are the same or
different from each other and each is a
hydrogen atom or a halogen atom; and X 5 is
a hydrogen atom or - P(=O)(OH) 2 has a Wnt
Pathway modulating activity.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1219 : ) رقم البراءة33(
1101/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/30/03 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
212112-2343P
:) التاريخ32(
2343/42/21
:) الدولة11(
اليابان
:) المالكون24(
 ؛ ايساي ار اند دي. إل تي دي,.بريزم فارما كو
. إل تي دي,.مانجمنت كو
:) المخترعون22(
كينتارو اسو ;يوجي ياماموتو ;ساتوشي إينوي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/53 ; A 61 K 31/661 ; A 61 P 35/00 ;
A 61 P 43/00 ; C 07 D 487/04 ; C 07 F
9/09
:) عنوان االختراع11(
 يدروكسي-6-[(4- بنزيل9aS)-N- ,(6S مركب
- بيبرازين-8-({6-[3-( داي أوكسو7- ,]-4فينيل )مي يل
)-2-يل }مي يل-2- يل ]بيريدين-1- يل )أزيتيدين1,[2 بيرازينو-1H- )أوكتا يدرو- يل- 1- إين-2-(بروب
كربوكساميد-1- ترايازين4] ,2 ,1-c][1

) الملخص20(
) و ملى مقبو3( يتعل االختراع الحالي بمراب مم ت بالصييييغة
:ميدالنيا منا

 تكون متطييييييابهةR3  وR2  لكيتC1-6  اي مجموعةR1 حيا
و مختلةة عال بعضها البع وات منها عبارة عال ذرة ايدرو يال
 تكون متطيييييييابهية اوX4  وX3 X2  لكيييتC1-6 و مجموعية
مختلةة عال بعضيييييييها البع وات منها عبارة عال ذرة ايدرو يال
P(=O)(OH)2-  اي ذرة ايدرو يال وX5 و ذرة االو يال و
Wnt لها نطاط تنةيم مسارة
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PROLIPOSOMAL TESTOSTERONE
FORMULATIONS
(57) Abstract
Novel testosterone formulations are disclosed
where testosterone is incorporated into a
phospholipid/ cholesterol system to produce a
proliposomal powder dispersion. The
proliposomal powder dispersions of the
invention may be formulated with
phamarceutically acceptable excipients to
form
pharmaceutical
compositions.
Enterically coated oral dosage forms are
disclosed as are methods of treatment for
testosterone replacement therapy.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1231 : ) رقم البراءة33(
1100/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/33/12 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
 أل أل سي ؛ ويسترن يونيفيرسيتي,تيسورز فارما
أوف يلث ساينسيز
:) المخترعون22(
;  راماشاندران, غورو في ;ثيروكوتي,بيتاغيري
 فيران غودا,كاداجي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/568 ; A 61 K 9/127 ; A 61 K 9/14 ;
A 61 K 9/48 ; A 61 K 9/20 ; A 61 K
9/28 ; A 61 K 9/19
:) عنوان االختراع11(
صيغ التستوستيرون الشحمية المساندة
) الملخص20(
لقد تم دم ترايبات التسيييتوسيييتيرون الجديدة التي اإل صييياح
 الكولسترو لتنت مسحوق/ عنها ي نةا الطحيم الةسةور
البروليبوسيييييومات للتطيييييتل اما يمكال ميييييياية مسييييياحي
بروليبوسييييوما للتطيييييتل و قا لمختراع الحالي بسيييييوايات
مقبولية دواتيا لتطييييييكت ترايبات دواتية وتم اإل صيييييياح عال
شيييكا رعات تعط بالةم تم تغطيتها بطبقة معوية اطرق
المعالجة للعمل ببداتت ارمون التستوستيرون
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(54) Invention Title:
FUSED TRICYCLIC HETEROCYCLIC
COMPOUNDS AS HIV INTEGRASE
INHIBITORS
(57) Abstract
The present invention relates to Fused
Tricyclic Heterocyclic Compounds of Formula
(I):

and pharmaceutically acceptable salts thereof,
wherein R1, R2 and R3 are as defined
herein. The present invention also relates to
compositions comprising at least one Fused
Tricyclic Heterocyclic Compound, and
methods of using the Fused Tricyclic
Heterocyclic Compounds for treating or
preventing HIV infection in a subject.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1233 : ) رقم البراءة33(
1003/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/00 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
433431/2341PC//CP
:) التاريخ32(
2341/42/34
:) الدولة11(
الوايبو
:) المالكون24(
.ميرك شارب اند دو م كورب
:) المخترعون22(
; غرا ام. واديل ;ثوماس اتش. تاو يو ;شيرمان تي
. ماكاولي ;أندرو دبليو. يونجليان تشانغ ;جون ايه
ستامفورد ;جياكيانغ كاي ;تشيكي تشي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/4985 ) التصنيف الدولي23(
; A 61 K 31/5383 ; A 61 K 45/06 ; C 07 D
487/14 ; C 07 D 491/048 ; C 07 D 498/14
:) عنوان االختراع11(
ً
مركبات غير متجانسة حلقيا ثالثية الحلقات ملتحمة تعمل
HIV ات انزيم إنتيجراز.في صورة م ب
) الملخص20(
يتعل االختراع بمرابات حلقية يير متجانسة م ية الحلقة
:)I( مندمجة لها الصيغة

R3  وR2 R1 و ممح مقبولة ميدالنيا منها حيا تكون
تكون اما تم تعريةها ي اله الو يقة اما يتعل االختراع
الحالي بترايبات تطتمت عل مراب حلقي يير متجانس
مندم م ي الحلقة واحد عل األقت وطرق الستخدا
المرابات الحلقية يير المتجانسة م ية الحلقة المندمجة
 ي خاضعHIV لعمل و الوقاية مال عدوى
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1230 :
( )03رقم الطلب 1122/0131 :
( )00تاريخ الطلب 0131/30/32 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
211,311/14
( )32التاريخ:
2342/42/24
( )11الدولة:
الواليات المتحدة االمريكية
( )24المالكون:
ميرك شارب اند دو م كورب.
( )22المخترعون:
باتريسيا بورني ;روبرت أتش .بيرس ;ليندا ليانغ ;
مايكل بيغلر
( )21الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )23التصنيف الدولي :
( )11عنوان االختراع:
أجسام مضادة ترتبط بالمركب التراب.ي البشري
للموت المبرمج )1 (PD-L1
( )20الملخص
يتعلق االختراع الحالي بتوفير أجسااام مضااادة معزولة
ترتبط نوعياااا ب  PD-L1البشااااااري ,و مجموعاااات
األدوات المشااتملة على األجسااام المضااادة ل PD-L1
أو الشظايا الراب.ة و مجموعة من الكواشف الكتشاف
معقد من الجسم المضاد ,أو شظية راب.ة لمولد الضد
منه ,مرتبط ب  PD-L1البشاااااري .و تعتبر األجساااااام
المضاااادة و الشاااظايا الراب.ة لمولد الضاااد الواردة في
الكشاف الحالي مفيدة في االكتشااف المناعي النسيجي
الكيميااا ي للتعبير عن  PD-L1البشااااااري في عينااات
األنسااااااجااة .كااالااك يتم توفير جزيةااات أحماااض نوويااة
تشافر األجساام المضادة و الشظايا الرب.ة لمولد الضد
الواردة في الكشف الحالي ,باإلضافة إلى نواقل التعبير
و الااااخاااااليااااا الااااعااااا اااالااااة لاااالااااتااااعاااابااااياااار عاااانااااهااااا.
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(54) Invention Title:
ANTIBODIES THAT BIND TO HUMAN
PROGRAMMED DEATH LIGAND 1
)(PD-L1
(57) Abstract
The present disclosure provides isolated
antibodies that specifically bind to human PDL1, as well as antigen binding fragments of
such antibodies, and kits comprising the antiPD-L1 antibodies or binding fragments and a
set of reagents for detecting a complex of the
antibody, or antigen binding fragment thereof,
bound to human PD-L1. The antibodies and
antigen binding fragments of this disclosure
are useful for immunohistochemical detection
of human PD-L1 expression in tissue
samples. Nucleic acid molecules encoding
the antibodies and antigen binding fragments
of this disclosure, as well as expression
vectors and host cells for expression thereof,
are also provided.
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NOVEL FATTY ACIDS AND THEIR USE IN
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(57) Abstract
The invention provides a conjugate comprising a biomolecule
linked to a fatty acid via a linker wherein the fatty acid has the
following Formulae A1, A2 or A3:

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1231 : ) رقم البراءة33(
1321/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/12/03 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
341,112/12
312,322/12
432,341/12
:) التاريخ32(
2341/31/23
2341/44/23
2341/34/23
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
الكساندرا مارشال بروس ;ديفيد وينينجر بارنس ;ايمي
; ريتشاردسون يوسيرا ;كين يامادا ;شيكويندو ابيبونجو
لويس كلير كيرمان ;الوكيش دوتاروي
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K 47/50 ; A 61 ) التصنيف الدولي23(
P 3/00 ; C 07 K 14/475
:) عنوان االختراع11(
أحماض د نية جديدة واستخدامها باالقتران مع جزيةات حيوية
) الملخص20(
يو ر االختراع متقارن يطتمت عل زئ حيو مرتبط بحم داني مال خم
:A3  وA2 A1 رابط حيا يكون للحم الداني الصيغ التالية

A3  وA1 A2
A1 A2 or A3
wherein R1, R2, R3, R4, Ak, n, m and p are defined herein. The
invention also relates to a method for manufacturing the conjugate of
the invention such as GDF15 conjugate, and its therapeutic uses such
as treatment or prevention of metabolic disorders or diseases, type 2
diabetes mellitus, obesity, pancreatitis, dyslipidemia, alcoholic and
nonalcoholic fatty liver disease/steatohepatitis and other progressive
liver diseases, insulin resistance, hyperinsulinemia, glucose
intolerance, hyperglycemia, metabolic syndrome, hypertension,
cardiovascular disease, atherosclerosis, peripheral arterial disease,
stroke, heart failure, coronary heart disease, diabetic complications
(including but not limited to chronic kidney disease), neuropathy,
gastroparesis and other metabolic disorders. The present invention
further provides a combination of pharmacologically active agents
and a pharmaceutical composition.

ً  يتعلق االختراع أيضا. معرفة ناp وR1, R2, R3, R4, Ak, n, m حيث تكون
 واستخداماته العالجية,GDF15 ريقة لتصنيع متقارن االختراع م ل متقارن.ب
 النوع ال اني من داء,رابات أو أمراض أيضية.م ل عال أو الوقاية من اض
 مرض الكبد الد ني, عسر شحميات الدم, التهاب البنكرياس, السمنة,السكري
,التهاب الكبد الد ني وغير ا من أمراض الكبد التقدمية/الكحولي وغير الكحولي
 ارتفاع, الحساسية المفر ة تجاه الجلوكوز, فر االنسولينية,مقاومة األنسولين
 أمراض القلب واألوعية, ارتفاع ضغط الدم, المتالزمة األيضية,السكر في الدم
 بو, السكتة الدماغية,رفية. أمراض الشرايين ال, تصلب الشرايين,الدموية
 مضاعفات السكري (تتضمن لكنها ال تقتصر على, مرض القلب التاجي,القلب
.رابات أيضية أخرى. خزل المعدة واض, اعتالل األعصاب,)مرض الكلى المزمن
..ة صيدلية وتركيبة صيدلية.يوفر االختراع الحالي كالك توليفة من عوامل نش
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(54) Invention Title:
SHISHA MOLASSES CAPSULES
(57) Abstract
The present invention is prepackaged double
or single sided capsule having an internal
volume which contains defined quantity of
shisha or similar tobacco product(s), which in
turn is placed into a hookah bowl. The said
double sided capsules [110,111] have
removable seals [115, 116] to keep the
product intact within the capsule, a base foil
latch [112] which comprises the centre
element of the invention, which is used to lock
the capsules onto the hookah bowl or head.
The abstract shall not be used for interpreting
the scope of the claims. Therefore, any
statements made relating to the abstract are
not intended to limit the claims in any manner
and should not be interpreted as limiting the
claims in any manner.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1234 : ) رقم البراءة33(
1339/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/31 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
:) التاريخ32(
:) الدولة11(
:) المالكون24(
ارق وفيق صيداني
:) المخترعون22(
ارق وفيق صيداني
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 24 F ) التصنيف الدولي23(
1/30
:) عنوان االختراع11(
كبسوالت تنباك معسل للشيشة
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بكبسييييولة مزدو ة و وحيدة الجانب
سيابقة التعبئة لها سعة داخلية تحو امية محددة مال الطيطة
و منت (منتجييات) تبغ ممييا ليية توضييييييع بييدوراييا ي بوتقيية
331 نر يليية للكبسييييييوالت مزدو يية الجييانييب المييلاورة
] للحةاظ عل332 332 ] سييييييدادتان قابلتان لإلزالة333
سييممة المنت داخت الكبسييولة سييقاطة رقاقة معدنية سييا
] تتضيييمال العنصييير المراز لمختراع الحالي الل330
يتم اسيتخداما لغل الكبسوالت وق بوتقة و ر النر يلة
يجب ال يسيييتخد الملخص لتةسيييير نطاق عنامييير الحماية
وبالتالي ال يقصيد بأ بيان يتعل بالملخص حصر عنامر
الحماية بأ شييكت مال األشييكا ويجب عد تةسيييره باعتباره
حامرا لعنامر الحماية بأ شكت مال األشكا
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Directorate of Industrial Property
1232 : ) رقم البراءة33(
(11) Patent No. 3815
1312/0132 : ) رقم الطلب03(
(21) Appl. No. 2015/0108
0132/12/10 : ) تاريخ الطلب00(
(22) Filed: 07/05/2015
:) بيانات األسبقية11(
(23) Priority Data:
(31) No. :
:) الرقم34(
PCT/TR2014/000158
333411/2341تي ار/بي سي تي
(32) Date:
:) التاريخ32(
08/05/2014
2341/31/31
:) الدولة11(
(33) Country:
المنةمة العالمية للملكية الةكرية
World Intellectual Property Organization
(71) Applicant:
:) المالكون24(
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret
اسيلسان اليكترونيك ساناي في تيكاريت انونيم
Anonim Sirketi
سيركتي
(72) Inventors:
:) المخترعون22(
Emre TUNALI ; Sinan OZ
امري تونالي ;سنان اوز
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-G 06 K 9/46 ; G 06 : Int.Cl.8-G 06 K 9/46 ) التصنيف الدولي23(
K 9/32
; G 06 K 9/32
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع11(
A Real-Time, Semi-Automatic method for
ريقة شبه تلقا ية وضمن الزمن الحقيقي لتهيةة
target tracking window initialization in
نافاة تتبع الهدف في التصوير الحراري
Thermal Imagery
) الملخص20(
(57) Abstract
Track initialization is very critical for tracking since it
determines what to track for the tracker. Therefore, any
insignificant or false information, i.e. parts of objects
similar to common background or patches from
background, may result in redundant features or
deceptive appearance that can cause premature track
losses. To achieve long-term tracking, a real-time,
semi-automatic track initialization methodology for IR
images is proposed which takes a single image
coordinate as input, then generates target bounding box
for the most salient segment. The present invention is
designed for real-time applications in which erroneous
user input is unavoidable. Therefore, the present
invention is user friendly due to its error compensation
capability, i.e. exactly same track initialization can be
achieved even if the given input coordinate scatters;
and also boosts performance of several tracking
algorithms in terms of the number of frames in which
successful tracking is achieved since better
discriminative targets are obtained. Very low
computational cost and requirement of only a point
coordinate as input in the vicinity of the target make
this approach preferable in real-time tracking
applications.

يتعل االختراع الحيالي بكون بدء التتبع حرل دا بالنسييييييبة
للتبع حيا يحدد ماذا سيييتتبع هاز التتبع وبالتالي يمكال ن
زاء مال
تتسييييييبييب معلوميية يير ايياميية و خيياطئيية
األ سييييييا مميا لية للخلةيية العيامة و رقعات مال الخلةية ي
سيييييمات متكررة و مةهر خادع الل يمكال ن يتسيييييبب ي
خسيييييياتر تتبع مبكرة لتحقي التتبع طويييت المييدى يتم تقييديم
منهجييية بييدء تتبع شييييييبييا آلييية ي الزمال الحقيقي للصييييييورة
باألشييييييعة تحل الحمراء حيا تأخل حدا ي مييييييورة واحدة
امدخت م تنطييييي مربع احاطة ادف للقسييييم األا ر بروزا
يتم تصيييييميم االختراع الحالي لتطبيقات الزمال الحقيقي حيا
ال يمكال تجنيب مدخت المسييييييتخد الخاطي وبالتالي يكون
االختراع الحالي مدي للمستخد بسبب مقدرتا عل معادلة
يمكال ن يتم تحقي نةس بدء التتبع بالضييبط حت
الخطأ
ذا تطييييييتييل حييدا ي المييدخييت المعط د و يضيييييييا يعزز داء
خوارزميات تتبع متعددة يما يتعل بعدد االطارات حيا يتم
تحقي التتبع النيا ى حييا يتم الحصييييييو عل ايداف ا ر
تمييزا تجعيت التكلةيية الحسييييييابيية المنخةضيييييية ييدا وتطلييب
حييدا ي نقطيية قط امييدخييت بييالقرل مال الهييدف اييلا النه
مةضت ي تطبيقات التتبع ي الزمال الحقيقي
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(23) Priority Data:
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62/268,432
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(32) Date:
16/12/2015
06/05/2016
15/09/2016
(33) Country:
UNITED STATES
UNITED STATES
World Intellectual Property Organization
(71) Applicant:
Amgen Inc.
(72) Inventors:
HSU, Hailing ; KANNAN, Gunasekaran ;
WALKER, Kenneth W. ; HORTTER, Michelle ;
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 07 K 16/24
(54) Invention Title:
ANTI-TL1A/ANTI- TNF- α BISPECIFIC
ANTIGEN BINDING PROTEINS
(57) Abstract
The present invention concerns antigen binding
proteins that bind TL1A, including bispecific
antigen binding proteins (e.g., antibodies) to TL1A
and TNF- α . Such bispecific antibodies can be in a
conventional tetrameric immunoglobulin format, in
which one heavy chain-light chain pair of the
antibody is directed to TL1A and the other to TNFa The bispecific antigen binding proteins may also
be comprised in a IgG-scFv fusion, in which a
conventional tetrameric antibody directed to one
antigen is fused to a pair of single chain Fv units
directed to the other. The invention further relates
to uses of the anti-TL1A binding proteins and antiTL1A/anti-TNF- α antigen binding proteins, and
pharmaceutical formulations thereof

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1232 : ) رقم البراءة33(
1023/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
211,132/12
333,313/12
312331/2341يو اس/بي سي تي
:) التاريخ32(
2341/42/41
2341/31/31
2341/34/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
المنةمة العالمية للملكية الةكرية
:) المالكون24(
.أمجين انك
:) المخترعون22(
. ;  كينيث دبليو, يلينج ;كانان جوناسيكاران ;ووكر, سو
.  إدوارد,  ميشيل ;بيلوسكي, ورتر
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-C 07 K 16/24 ) التصنيف الدولي23(
:) عنوان االختراع11(
TL1A بروتينات ربط مولد ضد ثنا ي النوعية مضاد ل
TNF- α مضاد ل/
) الملخص20(

يتعل االختراع الحالي ببروتينات ربط مولد ضيييد ترتبط ل
 بمييا ي ذلييك بروتينييات ربط مولييد الضيييييييد نيياتيييةTL1A
TL1A النوعية (عل سييبيت الم ا األ سييا المضييادة) ل
 يمكال ان تكون اال سا المضادة ناتية النوعيةTNF- α و
المييلاورة ي تنسييييييي لوبيوليال منيياعي ربيياعي الوحييدات
سيلسلة خةيةة مال-تقليد حيا يتم تو يا زول سيلسيلة قيلة
TNF- α  وتو يا االخر الTL1A الجسييم المضيياد نحو
ويمكال ايضييييييا تضييييييميال بروتينات ربط مولد الضييييييد ناتية
 حيا يتم دم سم مضادIgG-scFv النوعية ي اندمال
رباعي الوحدات تقليد مو ا ال مولد ضد واحد بزول مال
 حيياد السييييييلسييييييليية مو ييا لمخر امييا يتعلFv وحيدات
TL1A االختراع باسييييييتخدامات بروتينات ربط مضييييييادة
المضادة/TL1A وبروتينات ربط مولد الضيد المضادة
 وترايبات ميدلية منهاTNF- α
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 38/08 ; A
61 P 5/00 ; A 61 P 3/14 ; A 61 K 9/08
(54) Invention Title:
STABLE LIQUID FORMULATION OF
AMG 416 (VELCALCETIDE)
(57) Abstract
A liquid formulation comprising a peptide
agonist of the calcium sensing receptor and
method of preparing and using the
formulation are provided.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1230 : ) رقم البراءة33(
1014/0134 : ) رقم الطلب03(
0134/12/09 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
113,141/14
:) التاريخ32(
2343/31/21
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
.أمجين انك
:) المخترعون22(
ديريك ماكلين ;يين تشون
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
38/08 ; A 61 P 5/00 ; A 61 P 3/14 ; A
61 K 9/08
:) عنوان االختراع11(
" AMG 416 " تركيبة سا لة مستقرة ل
)(فيلكالسيتيد
) الملخص20(
الصيغة الساتلة تتضمال ناا البيبتيد الخاص
بالمستقبت الحسا للكالسيو وطريقة لتحضير ويتم
تقديم استخدا الصيغة
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(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/42 ; C
07 D 413/06 ; C 07 D 413/12 ; C 07 D
261/08
(54) Invention Title:
ISOXAZOLE HYDROXAMIC ACID
COMPOUNDS AS LpxC INHIBITORS
(57) Abstract
This invention pertains generally to
compounds of Formula I as described
herein and compositions containing such
compounds, as well as methods of using
such compounds to treat bacterial
infections. In certain aspects, the
invention provides methods and
compositions comprising these
compounds for treating infections
caused by Gram-negative bacteria.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1232 : ) رقم البراءة33(
1132/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/30/32 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
342132/12
:) التاريخ32(
2341/42/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون22(
; جيبنج فو ;زيانمينغ جين ;صبرامانيان كارور
غويلوم البوينت ;ان ماري ماديرا ;زاكاري كيفن
سويني
 سابا وشركا م للملكيه الفكريه: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/42 ; C 07 D 413/06 ; C 07 D 413/12
; C 07 D 261/08
:) عنوان االختراع11(
مركبات حمض أيزوكسازول يدروكساميك على
LpxC ات.يةة م ب
) الملخص20(
I يتعل االختراع الحالي بصةة عامة بمرابات بالصيغة
اما تم ومةها ي اله الو يقة والترايبات التي تحتو عل
تلك المرابات باإلضا ة ل طرق استخدا تلك المرابات
 ي سمات معينة يقد. لعمل اإلمابات البكتيرية
االختراع طرق وترايبات تتضمال تلك المرابات لعمل
. اإلمابات الناتجة عال البكتريا سالبة الجرا
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04/07/2016
11/10/2016
04/04/2017
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1239 : ) رقم البراءة33(
PCT/JO/2018/116 : ) رقم الطلب03(
0132/30/19 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
33342 2341 بي ايه
33142 2341 بي ايه
33231 2342 بي ايه
311211/2342ايه بي/بي سي تي
:) التاريخ32(
2341/32/31
2341/43/44
2342/31/31
2342/31/33
:) الدولة11(
الدنمارع
الدنمارع
الدنمارع
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون24(
اس/ لوندبيك ايه.أتش

(72) Inventors:
KEHLER, Jan ; JUHL, Karsten ; MARIGO,
Mauro ; VITAL, Paulo, Jorge, Vieira ;
JESSING, Mikkel ; LANGGARD, Morten ;
RASMUSSEN, Lars, Kyhn ; CLEMENTSON,
Carl, Martin, Sebastian

:) المخترعون22(
;  ماورو, كارستن ;ماريغو, جان ;جو ل,كيهلر
, ميكيل ;النغارد, فييرا ;جيسينغ, جورجي, باولو,فيتال
, كارل, كيهن ;كليمينتسون, الرس,مورتن ;راسموسن
 سيباستيان,مارتن

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4162 ;
A 61 K 31/4745 ; C 07 D 413/04 ; C 07 D
471/04
(54) Invention Title:
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridines as PDE1
inhibitors
(57) Abstract
The present invention provides 1Hpyrazolo[4,3-b]pyridin-7-amines
of
formula (I) as PDE1 inhibitors and their
use as a medicament, in particular for the
treatment of neurodegenerative disorders
and psychiatric disorders.

 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
31/4162 ; A 61 K 31/4745 ; C 07 D
413/04 ; C 07 D 471/04
:) عنوان االختراع11(
ات.بيريدينات كم ب3-b] ,[4  بيرازولوH1PDE1
) الملخص20(
-3 ,1[  بيرازولو-H4 يتعلق االختراع الحاالي بتقديم
) على يةااةI(  أمينااات بااالصاااااايغااة-2- ] بيرياادينb
, واسااااااتخااادامهاااا على يةاااة دواء4PD اااات.م ب
راباات تنكسااااااية عصاااااابية.باالتحادياد لمعاالجاة اضاااااا
.رابات نفسية.واض
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 39/35 ; A
61 P 37/08 ; C 07 K 16/18
(54) Invention Title:
HUMAN ANTIBODIES TO FEL D1 AND
METHODS OF USE THEREOF
(57) Abstract
The present invention provides antibodies that
bind to the cat allergen, Fel d1, compositions
comprising the antibodies, nucleic acids encoding
the antibodies and methods of use of the
antibodies. According to certain embodiments of
the invention, the antibodies are fully human
monoclonal antibodies that bind to Fel d1. The
antibodies of the invention are useful for binding
to the Fel d1 allergenin vivo,thus preventing
binding of the Fel d1 allergen to pre-formed IgE
on the surface of mast cells or basophils. In doing
so, the antibodies act to prevent the release of
histamine and other inflammatory mediators from
mast cells and/or basophils, thus ameliorating the
untoward response to the cat allergen in sensitized
individuals. The antibodies of the invention may
also be useful for diagnostic purposes to determine
if a patient is allergic to the Fel d1 cat allergen.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1201 : ) رقم البراءة33(
1313/0131 : ) رقم الطلب03(
0131/12/13 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
14/112,313
14/241,311
14/213,342
:) التاريخ32(
2342/31/33
2342/43/21
2343/33/41
:) الدولة11(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون24(
. إنك,ريجينيرون فارماسيوتيكالز
:) المخترعون22(
. أندرو جيه, جيمي ;مورفي,اورينغو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي23(
39/35 ; A 61 P 37/08 ; C 07 K 16/18
:) عنوان االختراع11(
 و رقFEL D1 أجسام مضادة بشرية لـ
الستخدامها
) الملخص20(
يتعل االختراع الحالي بتو ير سييييا مضييييادة ترتبط بمولد
 وترايبات تتضمال تلك اال ساFel d1 حساسية مال ارة
المضييادة و حماب نووية تطييةر األ سييا المضييادة وطرق
السيييييتخدا تلك األ سيييييا المضيييييادة و قا لنماذل معينة مال
االختراع تعد األ سييا المضييادة عبارة عال سييا مضييادة
 تعد األ ساFel d1 حادية النسيلة بطرية ااملة ترتبط بـييي
المضيييييادة و االختراع مةيدة لمرتباط بمولد الحسييييياسيييييية
 ي الجسم الحي بما يمنع االرتباط بمولد الحساسيةFel d1
 متكون سيلةا عل سطى الخميا البدينة وIgE  بـييييييFel d1
الخميا القاعدية بللك تعمت األ سييييييا المضييييييادة عل منع
طمق الهيسيتاميال والعوامت الوسيطة االلتهابية األخرى مال
 و الخميا القاعدية بما يخةف مال اسيييتجابة/الخميا البدينة و
يير مسييييييتحبة لمسييييييبب الحسيييييياسييييييية مال ارة ي األ راد
المصابيال بالحساسية يمكال اللك ن تكون األ سا المضادة
و االختراع مةيدة أليراب تطييخيصييية لتحديد ما ن اان
Fel d1 المري حسا لمسبب الحساسية مال ارة
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(54) Invention Title:
A wall mounted electrical box
(57) Abstract
A wall mounting electrical box is described, for light or
masonry walls, comprising: • a body provided with a
bottom wall and side walls rising up from the peripheral
edge of the bottom wall to define a housing space for a
number (n+1) of electrical modules each having
standard size, and accessible by an opening opposite to
the bottom wall and defined by the aforesaid side walls;
• at least one first set of seats for fastening a frame
supporting electrical modules of standard size; • fins
comprising at least the aforesaid first set of seats for
fastening the frame. The electrical box of the present
invention advantageously provides the fins to be
movable between a configuration of partial interference
with the box opening and a configuration of substantial
disengagement from such an opening, such that in the
afore said configuration of substantial disengagement,
the fins allow the access of (n+1) electrical modules of
standard size into the housing space of the box, whereas
in the said configuration of partial interference, the fins
allow the access of (n) modules of standard size,
through the fastening of the respective frame, and at
least partially hamper the access of (n+1) electrical
modules of standard size and/or the respective frame,
into the housing space of the box.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
1203 : ) رقم البراءة33(
1140/0132 : ) رقم الطلب03(
0132/11/33 : ) تاريخ الطلب00(
:) بيانات األسبقية11(
:) الرقم34(
333311A2341OS
:) التاريخ32(
2341/33/44
:) الدولة11(
يطاليا
:) المالكون24(
.ايه. بي.افي اس
:) المخترعون22(
 دانيلو,ريمونتي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل21(
: Int.Cl.8-H 02 G ) التصنيف الدولي23(
3/08
:) عنوان االختراع11(
صندوق التمديدات الكهربا ية للتركيب على الحا ط
) الملخص20(
يتم ي ايله الو يقة ومييييييف مييييييندوق اهرباتي ي بل عل
 • ايكت:الجيدار لجيدران خةيةية و دران بناء يتضييييييمال
مزود بجدار سييةلي و دران انبية ترتةع لألعل مال الحا ة
المحيطييية مال الجييدار السييييييةلي لتحييديييد حيز الغمف لعييدد
) مال الوحيدات الكهربياتيية ايت منها لا حجم معيارn+1(
ويمكال الوميو ليها عال طري تحة مقابلة للجدار السييةلي
ومحددة بواسيييييطة دران انبية ملاورةد • مجموعة ول
واحييدة عل األقييت مال مقيياعييد لربط طييار يييدعم وحييدات
اهرباتية ذات حجم معيار • زعانف تضييييم ما ال يقت عال
المجموعيية األول المييلاورة مال مقيياعييد لربط اإلطييار يو ر
الصندوق الكهرباتي و قا لهلا االختراع وبطكت مةيد زعانف
ليتكون متحراييية بيال تكويال التيييداخيييت الجزتي مع تحييية
الصيييييينيدوق وتكويال انةصييييييا حقيقي عال م يت اله الةتحة
بحيا الزعانف ي تكويال االنةصييييييا الحقيقي الملاور آنةا
) وحدات اهرباتية ذاتn+1( تسييييييمى بالومييييييو ل عدد
حجم معيار ي حيز االحتواء مال الصييييندوق ي حيال نا
ي تكويال تيييداخيييت زتي ميييلاور يييجن الزعيييانف تسييييييمى
) وحدات ذات حجم معيار مال خمn( بالومو ل عدد
ربط اإلطار الخاص بها و تعي زتيا عل األقت الوميييو
 و/) وحيدات اهربياتيية ذات حجم معيار وn+1( ل عيدد
اإلطار الخاص بها ل حيز االحتواء مال الصندوق
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )33رقم البراءة 1200 :
( )03رقم الطلب 1192/0139 :
( )00تاريخ الطلب 0139/14/09 :
( )11بيانات األسبقية:
( )34الرقم:
( )32التاريخ:
( )11الدولة:
( )24المالكون:
االردنية الحدي ة لتكنولوجيا الصناعات الكيماوية
( )22المخترعون:
مالك محمد عوده عقل ؛ عدنان عز الدين اسعد أبو
يحيى
( )21الوكيل  :المحامي محمد الش.ناوي
( )23التصنيف الدولي C05B7/00; :
C05D1/00; C05G3/00
( )11عنوان االختراع:
ريقة إلنتا البلورات األحادية البوتاسيوم ثنا ية
الفوسفات )(cMKDP
( )20الملخص
ريقة المعالجة المقترحة لعملية إلنتا احادي بوتاسيوم -
ثاناااا اي الافوساااااافاااات البلوري ( )cMKDPمن حمض
فوسافوريك النقي ( )PPAمع يدروكسيد البوتاسيوم لو
المواصفات التقنية اإلعتيادية ( .)TG-KOHبحيث ينتج
الـاااااا  cMKDPفي شكل بلورات جافه ,بدرجة نقاء عالية
لالسااااتخدام كلساااامدة كاملة الاوبان في الماء في التسااااميد
والات.بيقاااات من خالل األوراق في الزراعاااة .والعملياااة
المعالجة المقترحة تمكن مناولة المنتج وخل.ه مع منتجات
جااافااة آخر لعماال مزيج من االساااااامااده المركبااه .NPK
وتسمح ريقة المعالجة المقترحة لإلنتا بالتبلور المستمر
لـ  cMKDPفي ظروف لزوجة عالية .كما تحتوي ريقة
المعااالجااة المقترحااة ريقااة لحمااايااة بلورة ال cMKDP
والتي بادور اا تع.ي بلورات سااااااهلاة المناولة والتجفيف,
ويمكن تخزينها دون مشاكل التكتل ,على الرغم من الاا بية
العالية للمنتج والقابلية العالية المتصاف الر وبة .والاي
كاااان يعوق عملياااات التصاااااانيع المعروفاااة اليوم ويخلق
صعوبات في االنتا والتجفيف والتخزين.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3822
(21) Appl. No. 2019/0098
(22) Filed: 29/04/2019
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
Jordan Modern Chemical Technology
Industries
(72) Inventors:
Malik Mohammad Odeh Aqel ; Adnan
Izzeldeen Assad Abu Yahia
(74) Agent : Malik Mohammad Odeh Aqel
;(51) INT. CL. : C05B7/00; C05D1/00
C05G3/00
(54) Invention Title:
A Method for the production of crystalline
)Mono-Potassium Di-Phosphate (cMKDP
(57) Abstract
A method for the production of MonoPotassium Di-Phosphate (MKDP) from
Purified Phosphoric acid (PPA) and
Technical Grade Potassium Hydroxide
(TG-KOH). The MKDP produced is in dry
crystalline form, with high purity for the
use as water soluble fertilizers in
fertigation and foliar applications in
agriculture. The product can be handled
and mixed with other dry product for
blends of NPK. The process method for the
production developed allow the continuous
crystallization of cMKDP in highly viscous
conditions. Also the process method
proposes a special treatment to allow the
handling of cMKDP in crystal separation,
drying, cooling and storage, in spite of the
high solubility and highly hygroscopic
nature of MKDP.
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براءات االختراع المنقضية
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0103/13/13

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 the Patent No. 2621

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 2124

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

300

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.2621

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 2124

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

302

0103/13/13

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 the Patent No. 3033

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3333

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

309

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3033

Have changed their Address:
FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao
TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

Patent registrar

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3333

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,
:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

مسجل براءات االختراع

311

0103/13/13

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 the Patent No. 3038

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3331

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

313

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3038

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3331

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

310

0103/13/13

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 the Patent No. 3050

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:)3313

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

311

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3050

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3313

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

314

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3160)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3413( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى

TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة

مسجل براءات االختراع

312

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3193)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3443( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى

TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة

مسجل براءات االختراع

312

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3195)

Have changed their Address:
FROM:
Oakdene Court, 613 Reading Road,
Winnersh, RG41 5UA, United Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3441( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
يو2 43  ريدينغ رود وينيرش آر ي231 وااديني اورت
ايا المملكة المتحدة

TO:
:إلى
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة
مسجل براءات االختراع

310

0103/13/13

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 the Patent No. 3211

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3244

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

312

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3211

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3244

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

319

0103/13/13

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 the Patent No. 3212

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3242

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

341

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3212

Have changed their Address:
FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

Patent registrar

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3242

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,
:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

مسجل براءات االختراع

343

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3275)

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3221( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم

Have changed their Address:
VERNALIS (R&D) Ltd
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom
TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

تي د

) يرناليز (آر ند د
:من

 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى
 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة
مسجل براءات االختراع
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0103/13/13

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 the Patent No. 3288

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3211

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

341

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3288

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3211

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

344

0103/13/13

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 the Patent No. 3293

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3243

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

342

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3293

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3243

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

342

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3310)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3343( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى

TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة

مسجل براءات االختراع

340

0103/13/13

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 the Patent No. 3347

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3312

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

342

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3347

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3312

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

349

0103/13/13

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 the Patent No. 3374

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:)3321

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

321

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3374

Have changed their Address:
FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

Patent registrar

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3321

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,
:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

مسجل براءات االختراع

323

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 the Patent No. 3411

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

0103/13/13

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3144

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

320

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3411

Have changed their Address:
FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

Patent registrar

0103/13/13

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3144

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,
:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

مسجل براءات االختراع

321

0103/13/13

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 the Patent No. 3415

Have changed their name:
FROM:
Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:
Crystal Lagoons Technologies, Inc.

Patent Registrar

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:) 3141

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
. في. كريستال الجونز ( كوراساو ) بي
:إلى
. انك,كريستال الجونز تكنولوجيز

مسجل براءات االختراع

324

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No.3415

Have changed their Address:

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
( أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
) 3141

:قد تم تغيير عنوانهم

FROM:
KAYA W,F.G.( Jombi ), Mensing 14, 2nd
, Floor ,Willemstad, Curacao

:من
ابق ال اني. ال,41  جي ( جومبي ) مينسينغ.  اف, كايا دبليو
 كوراساو, ويلليمستاد,

TO:
1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, 19801, State of
Delaware, USA

:إلى
, مقا عة نيوكاسل, مدينة ويلمنجتون, اورانج ستريت4234
 الواليات المتحدة األميريكية,44134

Patent registrar

مسجل براءات االختراع

322

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3430)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3133( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى

TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة

مسجل براءات االختراع

322

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3457)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3112( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى

TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة

مسجل براءات االختراع

320

0103/13/13

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 the Patent No. 3499

Have changed their name:
FROM:

Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:)3144(

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
.في.كريستال الغونز (كوراساو) بي
:إلى

Crystal Lagoons Technologies, Inc.
. انك,كريستال الغونز تكنولوجيز

Patent Registrar

مسجل براءات االختراع

322

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No. 3499

Have changed their Address:
FROM:
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 ) لسنة42(
:)3144(

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 كوراساو,41  (جومبي) مينسينغ.جي.اف.كايا دبليو

TO:
:إلى
4234orange street, city of wilmington,
country of new Castle, 19801, Delaware,
USA

Patent registrar

 كاونتي اوف, سيتي اوف ويلمنجتون, اورنج ستريت4234
 الواليات المتحدة االمريكية, ديالوير,44134 ,نيو كاسيل
مسجل براءات االختراع

329

0103/13/13

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 the Patent No. (3507)

Have changed their name:
FROM:

Crystal Lagoons (Curacao) B.V.

TO:

تغيير أسماء مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 )لسنة42(
:)3132(

:قد تم تغيير اسمهم من
:من
.في.كريستال الغونز (كوراساو) بي
:إلى

Crystal Lagoons Technologies, Inc.
. انك,كريستال الغونز تكنولوجيز

Patent Registrar

مسجل براءات االختراع

321

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the owners of the
Patent No. (3507)

Have changed their Address:
FROM:
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curacao

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان أصحاب براءة االختراع رقم2334 ) لسنة42(
:)3132(

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 كوراساو,41  (جومبي) مينسينغ.جي.اف.كايا دبليو

TO:
:إلى
4234orange street, city of wilmington,
country of new Castle, 19801, Delaware,
USA

Patent registrar

 كاونتي اوف, سيتي اوف ويلمنجتون, اورنج ستريت4234
 الواليات المتحدة االمريكية, ديالوير,44134 ,نيو كاسيل
مسجل براءات االختراع

323

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3674)

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3121( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم

Have changed their Address:
VERNALIS (R&D) Ltd
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom
TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

تي د

) يرناليز (آر ند د
:من

 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى
 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة
مسجل براءات االختراع

320

0103/13/13

Amendment of Address of Patent Owners

By virtue of section (34) of Patent
Regulation no. (97) for the year 2001, I
hereby declare that the co-owner of the
Patent No. (3675)

Have changed their Address:
FROM:
Berkshire Place, Wharfedale Road, 311
Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United
Kingdom
TO:
Granta Park, Cambridge, CB21 6GB,
United Kingdom

Patent registrar

تغيير عنوان مالكي براءة االختراع
) من نظام براءات االختراع رقم31( استنادا لنص المادة
 أعلن بان المالك المشارك لبراءة2334 ) لسنة42(
:)3121( االختراع رقم

:قد تم تغيير عنوانهم
:من
 بيراطاير بليس وار يدالي رود وينيرش بيراطاير آر311
آر د المملكة المتحدة2 43 ي
:إلى
 المملكة,جي بي1 24 سي بي,  كامبريد,غرانتا بارك
المتحدة
مسجل براءات االختراع

