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Process for the concentration of
antibodies and therapeutic products
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(57) Abstract
The present disclosure provides a process
for concentration proteins including an
ultrafiltering,a diafiltering,and a second
ultrafiltering
sequence,at
elevated
temperatures,such as above about 30 C. The
disclosure also includes a process for
preparing highly concentrated antibody
compositions,and highly concentrated
antibody products.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0301 : ) رقم البراءة11(
3120/2331 : ) رقم الطلب21(
2331/33/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
064,646/06
:) التاريخ36(
6664/64/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
نوفارتيس ايه جي ; جينيتيك انك
:) المخترعون76(
وينتر شارلز ماثيو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-C 07 K : ) التصنيف الدولي11(
1/34
:) عنوان االختراع44(
عملية تركيز االجسام المضادة والمنتجات
العالجية منها
) الملخص47(
يتتتعتلتخ االختتراع الحتتتالي بتوفير عمليتتتة لتركيز
,بروتينتتات بمتتا في ملتتك متواليتتة ترشتتتتتتي فتتا خ
 في درجتتات رارة,وترشتتتتتتي مزدو فتتا خ ثتتان
م يشتتتتتتتمتتتل36  ميال اعي من والي,مترتتفعتتته
االختراع ايضتتتتتتتا عل عمليتتة لتحضتتتتتتير تركيبتتات
 ومنتجات اجستتتتام,اجستتتتام مضتتتتادة عالية التركيز
)3( مضادة عالية التركيز شكل
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Targeting Ligands For Therapeutic Compounds

(57) Abstract
Described are novel targeting ligands that may be
linked to compounds, such therapeutic
compounds, that are useful in directing the
compounds to the target in vivo. The targeting
ligands disclosed herein can serve to target
expression-inhibiting oligomeric compounds,
such as RNAi agents, to liver cells to modulate
gene expression. The targeting ligands disclosed
herein, when conjugated to an expressioninhibiting oligomeric compound, may be used in a
variety of applications, including use in
therapeutic, diagnostic, target validation, and
genomic discovery applications. Compositions
including the targeting ligands disclosed herein
when linked to expression-inhibiting oligomeric
compounds are capable of mediating expression
of target nucleic acid sequences in liver cells, such
as hepatocytes, which may be useful in the
treatment of diseases or conditions that respond to
inhibition of gene expression or activity in a cell,
tissue, or organism.
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لمملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3312/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/32 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
364,046/06
376,744/06
460,430/06
:) التاريخ36(
6630/63/67
6630/64/64
6630/33/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
. إنك,أرووهيد فارماسيوتيكالز
:) المخترعون76(
. ويكفيلد ;اندريه في. روزيما ;دارين اتش. تاو بي ;ديفيد بي
بنسون ;تشن لي ;فريد فليتز. بلوخين ;جوناثان دي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K 31/713 ; C :) التصنيف الدولي11(
12 N 15/87 ; C 12 N 15/11
:) عنوان االختراع44(
مركبات ترابطية مستهدفة كمركبات عالجية

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحاااالي بمرتباااات ترابطياااة مقترناااة والتي
يمكن ربطهااا بمرتبااات جوليجومريااة ملبطااة للتعبير الجيني
 والتي تكون مفيدة فيRNA (RNAi)ملل عوامل تداخل
توجيااا المرتبااات األوليجومريااة الملبطااة للتعبير الجيني ىل
 يمكن اسااااتخدام المرتبات.خاليا الكبد لتعديل التعبير الجيني
الترابطية المقترنة التي تم الكشاف عنها في ذه الوييقة عند
اقترانهاااا مر مرتاااب جوليجومر ملبب للتعبير الجيني في
مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضامن االستخدام في
تطبيقات عالجية تشاخيصية التحقق من الهد وتطبيقات
 تكون الترتيبات التي.اتتشااااااا مجموعاة العوامل الورايية
تشتمل عل المرتبات الترابطية المقترنة المرتبطة بمرتبات
جوليجومرية ملبطة للتعبير الجيني والتي تم الكشاف عنها ذنا
قااادرة عل التوسااااااب ف التعبير الجيني لمتواليااات حم
نوو مسااااااتهادفاة في خاليا الكبد ملل الخاليا الكبدية التي
يمكن جن تكون مفياادة في عالا األمراأ جو الحاااالت التي
تساتجيب لتلبيب التعبير الجيني جو النشااف في خلية نسيأ جو
.تائن حي
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0302 : ) رقم البراءة11(
3100/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
344,433/06يو اس
3034446364أي بي
:) التاريخ36(
6630/60/66
6630/64/63
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
.في.فيرينج بي
:) المخترعون76(
إدوارد إيرل كابل ; جاسيك ستاليوسكي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-C 07 K 7/14 ) التصنيف الدولي11(
:) عنوان االختراع44(
-1عوامل مضادة لمستقبل أنجيوتنسين

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بالكشاااااف عن مرتبات لها الصاااااي ة
AA1-Arg-Val- :) جو ملح مقبول صاااااايااادالنياااا منهااااI(
) حياات تم تحاادياادAA4-AA5-His-Pro-AA8-OH (I
 ويمكن. في المواصاااااافاااةAA8 وAA5 وAA4 وAA1
) لمعالجة ارتفاع ضااا ب الدمI( اساااتخدام مرتبات الصاااي ة
in which AA1, AA4, AA5, and AA8 are defined (عل ساابيل الملال ارتفاع ضا ب الدم الناتأ عن الحمل) جو
in the specification. The compounds of formula
.تسمم الحمل جو مرأ تلو ناتأ عن الحمل
(I) can be used to treat hypertension (e.g.,
hypertension
induced
by
pregnancy),
preeclampsia, or a renal disease induced by
pregnancy.
(57) Abstract
In one aspect, this disclosure features compounds
of formula (I) or a pharmaceutically acceptable
salt thereof: AA1-Arg-Val-AA4-AA5-His-ProAA8-OH (I),
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A Lintel
(57) Abstract
A lintel 100 is disclosed herein. In a described
embodiment, the lintel 100 comprises an
elongate lintel body 106 including an elongate
base member 110 and side legs 112,114
extending from the elongate base to define an
elongate channel therebetween. The elongate
body 106 further includes a load bearing
element in the form of lip members 118,120
projecting from respective side legs 112,114
for supporting masonry elements 206, end
portions 102,104 at ends of the lintel body for
engaging with the support structures 202,204,
and a plurality of protrusions 122 disposed at
least at the end portions .
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3121/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/33/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
 اس36663067434 اس جي
:) التاريخ36(
6630/64/64
:) الدولة00(
سن افورة
:) المالكون73(
دينتك بي تي إي إل تي دي
:) المخترعون76(
غاري دونالد وايت ;أن جي وي بينغ
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-E 04 C 3/04 ) التصنيف الدولي11(
:) عنوان االختراع44(
عتبة علوية
) الملخص12(
 في133 يتعلق االختراع الحااالي بااالكشااااااف عن عتبااة
 في نموجا تم وصاااااافا تشااااااتمل العتبة.الطلاب الحالي
 يتضمن عضو قاعدة133  عل جسم عتبة فولي133
 تمتد من القاعدة110 112  وقوائم جانبية113 فولي
 يتضاااامن الجساااام.الطولية لتحديد قناة فولية فيما بينهما
 تهلك عنصاااااار يحمل حمالو في صااااااورة133 الطولي
 تبرز من القوائم الجانبية123 113 جعضااااااء بشاااااافة
233  لحماال عناااصاااااار البناااء110 112 المناااةرة
 عنااد جفرا جساااااام العتبااة132 130 ججزاء فرفيااة
 ومجموعة من230 232 للتعشاااايق مر بنيات الحمل
 الموضااااااوعااة عل األقاال عنااد األجزاء122 البروز
.الطرفية

2322/30/11

2

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3939
(21) Appl. No. 2017/0129
(22) Filed: 24/05/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
PCT/TR2016/050155
(32) Date:
25/05/2016
(33) Country:
World Intellectual Property Organization
(71) Applicant:
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
(72) Inventors:
AYKANAT, Cevdet ; ULKER, Berk ;
GEVREKCI, Murat ; OKUYAN, Erkan
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-G 02 B 7/36 ; H 04
N 5/232 ; H 04 N 5/225
(54) Invention Title:
SYSTEM AND METHOD FOR
OPTIMIZING FOCUS OF AN OPTICAL
SYSTEM PASSIVELY

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3123/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/20 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
646344/6630تي ار/ بي سي تي
:) التاريخ36(
6630/64/64
:) الدولة00(
المكتب الدولي
:) المالكون73(
اسيلسان اليكترونيك ساناي في تيكاريت انونيم
سيركتي
:) المخترعون76(
 مورات, بيرك ;جيفركسي, سيفديت ;أولكر,أيكنات
 إركان,;أوكويان
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(

(57) Abstract
The present invention relates to the field of
computation and covers methods to achieve automatic
optical focus on an imaging system, by evaluating
sharpness of images obtained for different focus
distances. The method for optimizing focus of an
optical system passively (100) fundamentally
comprises the following steps of; discretizing optical
positions
(focus
distances)
w.r.t
precision
requirements; initializing idle counter to zero, going to
initial optical position, initializing best position to
current position, clearing sharpness array; calculating
correspondence in 2-tuple format; adding sharpness
value to sharpness array; calculating longest increasing
subsequence on sharpness array; checking if the longest
increasing subsequence length increases; clearing idle
counter; setting best position to current position (and
checking if current position has better quality than best
position if necessary); incrementing idle counter;
checking if termination threshold is reached; checking
if the current position corresponds to the end of discrete
optical positions if the termination threshold is not
reached; driving motors to the next position; optionally
improving the best position; going to the best position
and terminate.

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحااالب بملااااب حسااااااااااح يي ب رق لتح يق
تركيز بصاااااااري تل انب علت نيام تصااااااايير من خالب ت ييم ح
 تشااتمب.الصااير التب تم الحصاايب عليما لمساااراة بخرية مختلتة
ً ) أساسا200 ال ري ة لتحساين تركيز نيام بصري بشكب سلبب
 للمياضاااااااw.r.t علت الخ ياة التاااليااةد ت ا ير مت لباااة ااة
البصااااارية مساااااااراة بخرية)د تمينة ع ا المبي لت الصااااااتر
التحيب لت ميضا بصاري مب نب تمينة أرضاب يضعية لميض
حالب تيضاااايف مصااااتيرة ح د حساااااح الت ابق لمينة ملميعة
د ضاااارة يمة الح لت مصاااتيرة الح د حسااااح أ يب نتيلة1
متزايا علت مصاااااااتيرااة ح ا د التح ق ممااا ذا ك اان يب أ يب
نتيلة متزاي يزي د تيضايف ع ا المبي د ضااب أرضااب يضااعية
لميضاااااا حالب يالتح ق مما ذا كان الميضاااااا الحالب أرضااااااب
لي من أرضاااااااب ميضااااااا ذا لزم اامر)د زياا ع ا المبي د
التح ق مماا ذا تم اليصااااااايب لت حا االنتمااءد يالتح ق مما ذا
كان الميض ا الحالب يت ابق م نماية مياض ا بصاارية منتصاالة
ذا لم يتم اليصاااايب لت ح االنتماءد ر محركاة لت الميضاااا
التالبد تحسااااين اختياري ارضاااااب ميضاااا د االنت اب لت أرضاااااب
.ميض ياإلنماء

Int.Cl.8-G 02 B :) التصنيف الدولي11(
7/36 ; H 04 N 5/232 ; H 04 N 5/225
:) عنوان االختراع44(
نظام وطريقة لتحسين تركيز نظام بصري بشكل
سلبي
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3232/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/33/12 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
366664663363,4
:) التاريخ36(
6664/64/33
:) الدولة00(
المانيا
:) المالكون73(
باير انتليكتشوال بروبرتي جي ام بي اتش ; ميرك آند كاي
:) المخترعون76(
كاي شتروتمان ;رودولف موسر ;هارتموت بلود ;كريستينا
كينج ;جيفن وليش سميث
 سماس للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي11(
K 31/135 ; A 61 K 31/4415 ; A 61 K 31/519 ;
A 61 K 31/525 ; A 61 P 15/18 ; A 61 K 31/57 ;
A 61 K 31/585 ; A 61 K 31/7028 ; A 61 P
15/12 ; A 61 K 31/565
:) عنوان االختراع44(
 ا دهما,مركب دوا ي يشتمل عل بروجستينات واستروجينات
رابع هايدروفوالت- (6S)- مييل5 -  و,او كالهما

(57) Abstract
The present invention relates to a pharmaceutical
composition which comprises progestogens,
preferably drospirenone, estrogens, preferably
ethinylestradiol
and
5-methyl-(6S)tetrahydrofolate, can be employed as oral
contraceptive and moreover prevents disorders
caused by folate deficiency in the consumers, in
particular cardiovascular disorders and, after
conception of the embryo, congenital
malformations caused by folate deficiency such
as, for example, neural tube defects, ventricular
valve defects, urogenital defects, and cleft lip, jaw
and palate, without masking the symptoms of
vitamin B12 deficiency, and at the same time even
in the case of homozygous or heterozygous
polymorphism of methylenetetrahydrofolate
reductase facilitates unimpaired utilizability of the
folate component 5-methyl-(6S)-tetrahydrofolate
by the body and thus its biological activity for
preventing the abovementioned congenital
malformations caused by folate deficiency. In
addition, a prolonged protective effect is
maintained after discontinuation of the
contraceptive.

) الملخص12(
يتعلق ذاااها االختراع بترتيباااة دوائياااة والتي تشاااااامااال عل
بروجيستوجسينات ويستحسن بروسبيرينون استروجينات
رباعيS)- 3(–  مليل-1ويساااتحسااان ايينيل اساااترادايول و
ذيدروفوالت يمكن استخدامها تمانر للحمل فمي وباإلضافة
لهلك يمنر االضطرابات المرضية التي يسببها نقص الفوالت
بمتعاافياة وبااألخص االضااااااطرابات المرضااااااية ل وعية
الاادمويااة القلبيااة وبعااد حماال الجنين التشااااااوذااات الخلقيااة
المتساااااابباة نتيجاة لنقص الفوالت ملل عل ساااااابيل الملال
عيوب (تشااوذات) القناة العصاابية عيوب الصاامام البطيني
عيوب القناة البولية التناساالية وتشااقق الشاافاة الفك والحنك
 وفي نفسB12من دون حجاااب جعراأ نقص فيتاااامين
الوقااح حت في حااالااة التعاادد الشااااااكلي متجااانس اللواقح جو
مت ير اللواقح إلنزيم اختزال رباااعي ذياادروفوالت المليلين
ليساااهل االساااتخدام ال ير معترأ (معاص) لعنصااار الفوالت
رباعي ذيدروفوالت بالجساام وبهلك نشااافاS)- 3(  مليل-1
الحيو لمنر التشاااااوذات الخلقية المهتورة بعالية المتساااااببا
 وبااإلضااااااافاة لاهلاك المحااف اة تا يير.نتيجاة نقص الفوالت
.وقائي فويل األجل بعد وقف تعافي مانر الحمل
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0301 : ) رقم البراءة11(
3333/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030704663 أي بي
:) التاريخ36(
6630/64/64
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
توبياس ثالير ;جوهانس بالتزيك ;نيكوالس
جويموند
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/4439 ; A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ;
A 61 P 37/00 ; A 61 P 9/00 ; C 07 D
401/12
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع44(
POLYMORPHIC FORM of N-{6-(2- هيدروكستتتتتيN-{6-(2- شتتتتتكل متعدد ا شتتتتتكال من
Hydroxypropan-2-yl)-2-[2]-2H-)مييتل ستتتتتتلفونيل )إثيل-2-[2-(يتل-2-بروبتان
(methylsulphonyl)ethyl]-2H-indazol-5-yl}- -2-}ثالثي فلورومييتتتل )بيريتتتدين-6-(يتتتل-5-إنتتتدازول
6-(trifluoromethyl)pyridine-2كربوكساميد
carboxamide
) الملخص12(
(57) Abstract
The present invention relates to crystalline N-{6-(2-يتعلق االختراع الحالي ب شاااكال بلورية من
forms of N-{6-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-[2Hydroxypropan-2-yl)-2-[2(methylsulphonyl)ethyl]-2H-indazol-5-yl}-6(methylsulphonyl)ethyl]-2H-indazol-5(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide, to
yl}-6-(trifluoromethyl)pyridine-2processes for their preparation, to  وبعملياات لتحضاااااايرذا وبترتيباتcarboxamide
pharmaceutical compositions comprising صيدلية تشملها وباستخدامها في مكافحة االضطرابات
them and to their use in the control of
disorders.
Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3941
(21) Appl. No. 2017/0099
(22) Filed: 27/04/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 16167652.3
(32) Date:
29/04/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Tobias Thaler ; Johannes Platzek ;
Nicolas Guimond
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4439 ;
A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P
37/00 ; A 61 P 9/00 ; C 07 D 401/12
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3942
(21) Appl. No. 2017/0100
(22) Filed: 27/04/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 16167652.3
(32) Date:
29/04/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT
(72) Inventors:
Tobias Thaler ; Johannes Platzek ;
Nicolas Guimond
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4439 ;
A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P
37/00 ; C 07 D 401/12
(54) Invention Title:
SYNTHESIS of INDAZOLES
(57) Abstract
The present invention relates to a novel
method of preparing a 2-substituted indazole
of structure:

(I)

,
to intermediate compounds, and to the use of
intermediate compounds for the preparation
of said 2-substituted indazole.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0302 : ) رقم البراءة11(
3133/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030704663 أي بي
:) التاريخ36(
6630/64/64
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
توبياس ثالير ;جوهانس بالتزيك ;نيكوالس
جويموند
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/4439 ; A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ;
A 61 P 37/00 ; C 07 D 401/12
:) عنوان االختراع44(
توليف مركبات إندازول
) الملخص12(
يتعلخ االختراع الحالي بطريقة جديدة لتحضير
: بالبنية التالية2-substituted indazole

(I)
 وباستخدام المركبات الوسيطة, وبمركبات وسيطة
2-substituted indazole لتحضير مركب
.المذكور

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3943
(21) Appl. No. 2017/0101
(22) Filed: 27/04/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 16167649.9
EP 16167650.7
(32) Date:
29/04/2016
29/04/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Tobias Thaler ; Johannes Platzek ;
Nicolas Guimond
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4439 ;
A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P
37/00 ; A 61 P 9/00 ; C 07 D 401/12
(54) Invention Title:
SYNTHESIS of INDAZOLES
(57) Abstract
The present invention relates to a novel
method of preparing a 2-substituted indazole
of formula (I)

,
to novel intermediate compounds, and to the
use of intermediate compounds for the
preparation of said 2-substituted indazole.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0300 : ) رقم البراءة11(
3131/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030704464
3030704667
:) التاريخ36(
6630/64/64
6630/64/64
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
توبياس ثالير ;جوهانس بالتزيك ;نيكوالس
جويموند
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/4439 ; A 61 P 27/00 ; A 61 P 35/00 ;
A 61 P 37/00 ; A 61 P 9/00 ; C 07 D
401/12
:) عنوان االختراع44(
توليف مركبات إندازول
) الملخص12(
2- يتعلخ االختراع الحالي بطريقة جديدة لتحضير
)I(  بالصيغةsubstituted indazole

,
 وباستخدام المركبات,وبمركبات وسيطة جديدة
2-substituted indazole الوسيطة لتحضير
.المذكور

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3944
(21) Appl. No. 2017/0107
(22) Filed: 03/05/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 16167996.4
(32) Date:
03/05/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Stefan Werner ; Stefanie MESCH ; Arwed
Cleve ; Nico BR?UER ; Simon Anthony
Herbert ; Markus Koch ; Henrik
DAHLL?F ; Maren OSMERS ; Elizabeth
Hardaker ; Anton Lishchynskyi
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 07 D 213/85
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0300 : ) رقم البراءة11(
3132/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/30 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030744064
:) التاريخ36(
6630/64/63
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
; ستيفان ويرنر ;ستيفاني ميستش ;أرويد كليف
نيكو براور ;سيمون أنتوني هربرت ;ماركوس
; كوتش ;هنريك داهلوف ;مارين أوسميرز
إليزابيث هارداكر ;أنتون ليششينسكي
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-C 07 D ) التصنيف الدولي11(
213/85
:) عنوان االختراع44(
مشتقات سلفوناميد عطرية

(54) Invention Title:
AROMATIC SULFONAMIDE
DERIVATIVES
) الملخص12(
(57) Abstract
Substituted aromatic sulfonamides of formula sulfonamides يتعلخ االختراع الحتتتالي بمركبتتتات
)I( عطرية مستبدلة بالصيغة

)I(
والتراكيب الصتتيدلية والتوليفات التي تشتتمل المركبات
المتتذكورة واستتتتتتتختتدام المركبتتات المتتذكورة لتصتتتتتتنيع
(I)
.تركيب صيدلي للمعالجة أو الوقاية من مرض
(I) pharmaceutical compositions and
combinations comprising said compounds
and the use of said compounds for
manufacturing a pharmaceutical composition
for the treatment or prophylaxis of a disease

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3945
(21) Appl. No. 2017/0172
(22) Filed: 20/09/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
KR 10-2016-0120996
(32) Date:
21/09/2016
(33) Country:
Republic of Korea
(71) Applicant:
HK INNO.N CORPORATION
(72) Inventors:
KIM, Eun Sun ; LEE, Min Kyoung ; LEE,
Sung Ah ; CHOI, Kwang Do ; KIM, Jae
Sun ; YOO, Hyung Chul
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/352 ; A
61 K 31/4184 ; A 61 K 9/14 ; A 61 K 9/16
; A 61 K 9/20 ; C 07 D 405/12
(54) Invention Title:
ACID ADDITION SALTS OF
BENZIMIDAZOLE DERIVATIVE
(57) Abstract
The present invention relates to a pidolatesalt
and malatesalt of a compound represented by
a formula 1 with an excellent liquid-phase
stability,
solid-phase
stability,
water
solubility,
precipitation
stability
and
hygroscopicity all together as a compound for
preventing and treating diseases mediated by
an acid pump antagonistic activity, as well as
a method for preparing the same.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0301 : ) رقم البراءة11(
3122/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/33/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
6366440-6630-36 كي ار
:) التاريخ36(
6630/64/63
:) الدولة00(
جمهورية كوريا
:) المالكون73(
 ان كوربوريشن.إتش كيه إيننو
:) المخترعون76(
;  سونغ آه, مين كيونغ ;لي, إيون سون ;لي,كيم
 هيونغ, سون ;يو, كوانغ دو ;كيم جاي,تشوي
تشول
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/352 ; A 61 K 31/4184 ; A 61 K 9/14
; A 61 K 9/16 ; A 61 K 9/20 ; C 07 D
405/12
:) عنوان االختراع44(
أمالح إضافة لحمض من مشتخ بنزيميدازول
) الملخص12(
يتعلخ االختراع الحتتتالي بمل بيتتتدوالت ومل متتتاالت
 مع استتتتتقرار ممتاز3 لمركب ُمميل بواستتتتطة صتتتتيغة
 موبان, واستتتتتتقرار ممتاز لطور صتتتتتلب,لطور ستتتتتا ل
 استتتتقرار ترستتتيب ممتاز واستتتترطا,ممتاز في الماء
معتتتا كمركتتتب للوقتتتايتتتة من وعال
ممتتتتاز جميعهتتتا ل
ا مراض التي تحدث بواستتتتطة نشتتتتاط مناهض لضتتتتخ
. وكذلك طريقة لتحضيرهما,مض

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3946
(21) Appl. No. 2017/0197
(22) Filed: 26/12/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
10-2016-0179334
(32) Date:
26/12/2016
(33) Country:
Republic of Korea
(71) Applicant:
HK INNO.N CORPORATION
(72) Inventors:
LIM, Hyungsuk ; LYU, Chun Seon ;
PARK, Sun Young ; SHIN, Kyungmin ;
OH, Da Won
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4184 ;
A 61 K 9/20 ; A 61 K 47/38 ; A 61 K
47/36
(54) Invention Title:
THE NOVEL FORMULATION
COMPRISING A BENZIMIDAZOLE
DERIVATIVE
(57) Abstract
The present invention relates to a novel
formulation comprising a benzimidazole
derivative. The formulation for oral
administration comprising a compound of
Formula 1 according to the present invention
or a pharmaceutically acceptable salt thereof;
and at least one disintegrant selected from the
group consisting of croscarmellose sodium,
sodium starch glycolate and low-substituted
hydroxypropylcellulose, exhibits an excellent
storage stability and has an effect on
preventing a phenomenon of decline in
dissolution rate, thus being usefully used as a
formulation for oral administration.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3132/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/12/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
6374334-6630-36
:) التاريخ36(
6630/36/60
:) الدولة00(
جمهورية توريا
:) المالكون73(
 ان كوربوريشن.إتش كيه إيننو
:) المخترعون76(
 سون, تشون سيون ;بارك, هيونغسوك ;ليو,ليم
 دا ون,يونغ ;شين كيونجمين ;أوه
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/4184 ; A 61 K 9/20 ; A 61 K 47/38 ;
A 61 K 47/36
:) عنوان االختراع44(
الصيغة الجديدة التي تشتمل عل مشتخ
بنزيميدازول
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحااالي بترتيبااة جاادياادة تشااااااتماال عل
 حيت تُ هر الترتيبة لإلعطاء عن.مشتق بينزيميدازول
 وفقا1  التي تشاااتمل عل مرتب بالصااااي ة-فريق الفم
لالختراع الحالي جو ملح مقبول صااااايدالنيا منات ومفتح
واحاد عل األقال تم اختياار من المجموعاة التي تتكون
من تروس تارميلوز الصوديوم جليكوالت الصوديوم
النشااااااوياة وذيدروتسااااااي بروبيل ساااااايلولوز منخف
 استقرار ممتاز للتخزين ولها ت يير عل منر-االساتبدال
ةاذرة انخفاأ معدل الهوبان وبالتالي يتم اسااتخدامها
.عل نحو مفيد تترتيبة لإلعطاء عن فريق الفم

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3947
(21) Appl. No. 2017/0189
(22) Filed: 28/11/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
FRATTALONE, John
(72) Inventors:
FRATTALONE, John
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-E 04 F 13/08
(54) Invention Title:
METHODS AND APPARATUS FOR
CREATING GIRIH STRAPWORK
PATTERNS
(57) Abstract
A kit that includes multiple rectilinear
elongate polygonal elements having five
unique shapes, four of which are concave
polygonal elements.In some examples, when
arranged with respect to one another, the
elements of the kit form a girih strapwork
pattern.In one aspect, respective elements in a
kit may include bezels or boarders along
longer sides to enhance an over/under
weaving effect of the girih strapwork
pattern.In other aspects, one or more elements
may be formed as a tray, and some of the trays
may include various components or materials
disposed in the tray (e.g., architectural surface
materials, biological systems, various
electronic components) to provide for a
variety
of
creative
designs
and
structural/sculptural installations for built
environments.In some implementations, one
or more such trays may have beveled rims so
as to appear light and thin when viewed.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0302 : ) رقم البراءة11(
3133/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/11/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
 جون,فراتالوني
:) المخترعون76(
 جون,فراتالوني
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-E 04 F ) التصنيف الدولي11(
13/08
:) عنوان االختراع44(
طرق وجهاز لعمل نقوش زخرفة جيرة
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بطقم يتضاامن عناصاار مضاالعة
مطوَّلة مستقيمة متعددة جات خمسة جشكال فريدة جربعة
 في بع األمللة عند.منها عناصااااار مضااااالعة مقعرة
تشااكل عناصاار الطقم
ترتيبها بالنساابة لبعضااها البع
 في جحااد الجوانااب قااد تتضاااااامن.نقش زخرفااة جيرة
العناصااار الخاصاااة في فقم حوا جو حاشااايات بامتداد
 سااافلي لنقش/الحوا األفول لتعزيز ت يير نساااأ فوقي
 في جوانب جخرى يمكن جن يتكون واحد.زخرفة جيرة
جو جتلر من العناصااار عل ذيصة صاااينية وقد تتضااامن
بع الصواني مكونات جو مواد متنوعة موضوعة في
الصاااااينية (عل سااااابيل الملال مواد ساااااطح معمارية
جن مة حيوية مكونات ىلكترونية متنوعة) مجموعة من
نحتية لبيصات/التصميمات اإلبداعية وتجهيزات معمارية
 في بع االستخدامات قد يكون لواحدة جو جتلر.مبنية
من تلك الصااااااواني حوا مائلة بحيت تبدو عند الن ر
.ىليها خفيفة ورقيقة

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3948
(21) Appl. No. 2018/0035
(22) Filed: 16/04/2018
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
(72) Inventors:
MCGEE, Kevin ; ZOOK, Scott ; CARR,
Andrew ; BONNAUD, Thierry
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/4375 ;
A 61 P 25/00 ; C 07 D 471/04
(54) Invention Title:
VALBENAZINE SALTS AND
POLYMORPHS THEREOF
(57) Abstract
Provided herein are salts of (S)-2-amino-3methyl-butyric
acid
(2R,3R,11bR)-3isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11bhexahydro-2H-pyrido[2,l-a]isoquinolin-2-yl
ester in amorphous and crystalline forms, and
processes of preparation, and pharmaceutical
compositions thereof. Also provided are
methods of their use for treating, preventing,
or ameliorating one or more symptoms of
neurological disorders and diseases including
hyperkinetic movement disorders or diseases.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3301/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/30/13 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
. إنك,نيوروكراين بيوساينسيز
:) المخترعون76(
, أندرو ;بوناود, سكوت ;كار, كيفن ;زوك,ماكغي
تييري
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/4375 ; A 61 P 25/00 ; C 07 D
471/04
:) عنوان االختراع44(
أمالح فالبينازين وصور متعددة الشكل البلوري منها
) الملخص12(
يااتااعاالااق االخااتااراع الااحاااالااي بااتااوفااياار جمااال ىسااااااااتاار
 دا-13 3- جيااازو باااياااوتااايااال11bR) -3- 3R R2(
H- 2- ذكسااااااا ذيدروb- 11 2 3 0 0 1 ميلوتسااااااي
(S) -2-  ياال لحم-2- جيزو تينولين-a] 1 2 بيرياادو
جمينو – ميليل – بيوتيريك في صااااور مير متبلرة وبلورية
 تهلك يتم توفير.وعمليات تحضاايرذا وترتيباتها الصاايدالنية
فرص الستخدامها في عالا الوقاية من جو تخفيف واحد جو
جتلر من جعراأ االضطرابات واألمراأ العصبية بما في
.جلك اضطرابات جو جمراأ فرف الحرتة

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3949
(21) Appl. No. 2019/0114
(22) Filed: 16/05/2019
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
younis ibrahim alhadidi
(72) Inventors:
younis ibrahim alhadidi
(74) Agent :
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-F 01 L 1/28
(54) Invention Title:
Single Valve System
(57) Abstract
The single valve system is a single valve for each
cylinder performing the two functions of the
intake and exhaust valve together rather than two
valves. It reduces the loss of power wasted for
rotating the valve system in the internal
combustion engine. It allows the installation of a
valve with a long diameter improving the air
dynamic at the high rev of the engine, which lets
more air in the combustion chamber at the high
speeds.The intake port is connected with the
exhaust port and the valve is positioned in the
middle. The system is equipped with a turbine
flowing the air from the intake port to the exhaust
port to ensure the gases going out of the exhaust
stroke would not reverse to the intake port or
induced again from the exhaust port to the intake
stroke. The camshaft contains one cam per valve
with an opening and closing time, which are the
exhaust stroke opening time, and the intake stroke
closing time which is positioned immediately after
the exhaust stroke. Hence, this invention's merit is
that it opens the valve one time per two
revolutions of the crankshaft. The valve opens in
the beginning of the exhaust stroke and remains
open until the end of the induction stroke. At the
beginning of the intake stroke, the valve would be
100% open so it improves the air intake since the
beginning of the stroke.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0303 : ) رقم البراءة11(
3110/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/31/13 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
يونس إبراهيم محمد الحديدي
:) المخترعون76(
يونس إبراهيم محمد الحديدي
: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-F 01 L 1/28 : ) التصنيف الدولي11(
:) عنوان االختراع44(
نظام الصمام الوا د
) الملخص12(
ن ام الصااامام الواحد ذو صااامام واحد لكل اساااطوانا ي د
وةيفتي صاااامام االدخال والعادم معا بدال من اينين فيقلل من
القاادر المباادد عل تاادوير ن ااام الصااااااماااماااتفي محرتااات
االحتراص الداخلي و يتيح ترتيب صمام جو قطر تبير يحسن
من ديناميكيا الهواء عند الساارعات العاليا للمحرف فيساامح
باكاماياااا اتبر من الهواء للااادخول لحجر االحتراص عناااد
 يكون مجرى السااااااحب. الساااااارعاات العااليهبا قال مقااوما
موصاااوال مر مجرى العادم و يقر الصااامام في الوساااب تم
تزويااد الن ااام بتوربينيقوم بعماال تاادفق للهواء من مجرى
السااااحب ال مجرى العادم لضاااامان عدم رجوع ال ازات
الخارجا من شاااوف العادم ال مجار الساااحب او ساااحبها
مر اخرى من مجرى العااادم عمود الكااامااات يحتو عل
حدبا واحد لكل صاااامام لها توقيح فتح وملق ذما توقيح
فتح شاااوف العادم وتوقيح ال لق لشاااوف الساااحب اله يكون
بعد شوف العادم مباشر ومن ذنا يتميز ذها االختراع بانا
يقوم بفتح الصااااااماام مر واحد لكل دورتين لعمود المرفق
يفتح الصاااااامام بدايا شااااااوف العادم ويبق مفتوحا حت نهايا
شوف السحب عند بدئ شوف السحب يكون الصمام مفتوحا
 فيحساان دخول الهواء بشااكل افضاال%133 بالكامل بنساابا
.منه بدايا الشوف

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3950
(21) Appl. No. 2016/0198
(22) Filed: 06/09/2016
(23) Priority Data:
(31) No. :
15185523.6
16163472.0
(32) Date:
16/09/2015
01/04/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Janssen Pharmaceuticals, Inc. ; Katholieke
Universiteit Leuven KU Leuven Research &
Development
(72) Inventors:
KESTELEYN, Bart Rudolf Romanie ;
BONFANTI, Jean-François ; BARDIOT,
Dorothée Alice Marie-Eve ; MARCHAND,
Arnaud Didier M ; JONCKERS, Tim Hugo
Maria ;
RABOISSON, Pierre JeanMarie Bernard
(74) Agent : PHILADELPHIA INDUSTRIAL
PROPERTY OFFICE
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/404 ; A 61
P 31/12 ; C 07 D 209/12
(54) Invention Title:
Mono- or di-substituted indole derivatives as
dengue viral replication inhibitors
(57) Abstract
The present invention concerns to mono- or disubstituted indole compounds, methods to prevent
or treat dengue viral infections by using said
compounds and also relates to said compounds for
use as a medicine, more preferably for use as a
medicine to treat or prevent dengue viral
infections. The present invention furthermore
relates to pharmaceutical compositions or
combination preparations of the compounds, to
the compositions or preparations for use as a
medicine, more preferably for the prevention or
treatment of dengue viral infections. The
invention also relates to processes for preparation
of the compounds.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0313 : ) رقم البراءة11(
3133/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/33/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3434446360
3030347666
:) التاريخ36(
6634/64/30
6630/64/63
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
انك ; كاثيوليك يونيفيرسيتيت,جانسين فارماسوتيكالز
لوفين كيه يو لوفين ريسيرتش اند ديفيلوبمانت
:) المخترعون76(
-  جين, بارت رودولف روماني ;بونفانتي,كيستلين
,ايف ;مارشاند-  دوروثي اليس ماريا,فرانسو ;بارديوت
;  تيم هيوجو ماريا,ارنايود ديدير ام ;جونكيرز
ماريا بيرنارد-  بيير جين,رابويسون
 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/404 ; ) التصنيف الدولي11(
A 61 P 31/12 ; C 07 D 209/12
:) عنوان االختراع44(
مشتقات اندول مستبدلة ا اديا او ثنا يا بصفتها مانعات
للتكاثر الفيروسي لحم الفنك
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحاالي بمرتبات اندول مسااااااتبدلة احاديا جو
ينائيا وبطرص لمنر او معالجة االصابات الفيروسية باستخدام
 وتماااا يتعلق باااالمرتباااات الماااهتورة.المرتباااات الماااهتورة
بخصااوا اسااتخدامها تدواء واالفضاال السااتخدامها تعالا
 تما يتعلق.لمنر جو معالجة االصابات الفيروسية لحم الفنك
االختراع الحالي بترتيبات صيدالنية جو مستحضرات متحدة
من المرتبات وبالترتيبات جو المسااتحضااارات الساااتخدامها
تدواء واالفضااااال لمنر جو معالجة االصاااااابات الفيروساااااية
 تما يتعلق االخراع بعمليات و فرص لتحضااااير.لحم الفنك
.ذه المرتبات

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3951
(21) Appl. No. 2017/0072
(22) Filed: 22/03/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
16162123.0
(32) Date:
24/03/2016
(33) Country:
Europea Patent office
(71) Applicant:
BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT
(72) Inventors:
Lars Linden ; Alan CUTHBERTSON
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 103/40 ; A
61 K 51/10 ; A 61 P 35/00 ; C 07 K 16/32
(54) Invention Title:
Radio-Pharmaceutical Complexes
(57) Abstract
The invention provides a method for the
formation of a tissue-targeting thorium
complex, said method comprising; a) forming
an octadentate chelator comprising four
hydroxypyridinone
(HOPO)
moieties,
substituted in the N-position with a methyl
group, and a coupling moiety terminating in a
carboxylic acid group; b) coupling said
octadentate chelator to at least one tissuetargeting moiety targeting HER2; and c)
contacting said tissue-targeting chelator with
an aqueous solution comprising an ion of at
least one alpha-emitting thorium isotope. A
method of treatment of a neoplastic or
hyperplastic disease comprising admistration
of such a tissue-targeting thorium complex, as
well as the complex and corresponding
pharmaceutical formulations are also
provided
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0311 : ) رقم البراءة11(
3322/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030636366
:) التاريخ36(
6630/63/64
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
 ;أالن كوثبيرتسون,الرس ليندين
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K : ) التصنيف الدولي11(
103/40 ; A 61 K 51/10 ; A 61 P 35/00 ;
C 07 K 16/32
:) عنوان االختراع44(
معقدات صيدلية مشعة
) الملخص12(
يزود االختراع فريقة لتشااااكيل معقد يوريوم يسااااتهد
 ج) تشااااكيل:نساااايأ وتشاااامل الطريقة المهتورة ما يلي
عامل اساتخالب من جوتتادينتات يشمل جربر شقات من
 مسااااااتبااادلااة فيhydroxypyridinone (HOPO)
بمجموعااة ملياال وشااااااق قااارن فرفي في-N الموقر
مجموعاااة حم تربوتساااااايلياااكت ب) قرن عاااامااال
االسااتخالب جوتتادينتات المهتور بشااق يسااتهد نساايأ
 ت و ا) مالمسااااااةHER2 واحد عل األقل يسااااااتهد
عامل االساااتخالب اله يساااتهد النسااايأ المهتور مر
محلول مائي يشااااامل جيون من ن ير يوريوم باعت أللفا
 وتم جيضاااااااا تزويااد فريقااة لمعااالجااة.واحااد عل األقاال
مرأ فرف تنسااأ جو مرأ ورمي تشاامل ىعطاء معقد
اللوريوم اله يساتهد النسايأ ذها باإلضافة ىل جلك
.المعقد والمستحضرات الصيدلية المقابلة

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3952
(21) Appl. No. 2017/0105
(22) Filed: 02/05/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
EP 16168165.5
(32) Date:
03/05/2016
(33) Country:
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
(72) Inventors:
Peter Kolkhof ; Marie-Pierre Collin ;
Thomas Neubauer ; Chantal Furstner ;
Elisabeth Pook ; Matthias Beat Wittwer ;
Klemens Lustig ; Anja Buchmuller ;
Hanna Tinel ; Karoline Drobner ; Thomas
Mondritzki ; Heiko Schirmer ; Axel
Kretschmer ; Carsten Schmeck ; Pierre
Wasnaire ; Hana Cernecka
(74) Agent : Ala'a Al Batainah
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/10 ; A
61 K 31/404 ; A 61 K 31/4196 ; A 61 P
13/12 ; A 61 K 31/4439 ; A 61 K 31/55 ; A
61 K 31/551 ; A 61 K 31/422
(54) Invention Title:
Amide-substituted pyridinyltriazole
derivatives and uses thereof
(57) Abstract
The present invention relates to novel 5(carboxamide)-1-pyridinyl-1,2,4-triazole
derivatives, to processes for the preparation of
such
compounds,
to
pharmaceutical
compositions containing such compounds,
and to the use of such compounds or
compositions for the treatment and/or
prevention of diseases, in particular for the
treatment and/or prevention of renal and
cardiovascular diseases.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0312 : ) رقم البراءة11(
3131/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/32 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3030430464
:) التاريخ36(
6630/64/63
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجيسيلستشافت
:) المخترعون76(
بييركولين ;ثوماس نيوباور-بيتر كولكهوف ;ماري
;شانتال فرستنير ;إليزابيث بوك ;ماتياس بيت
ويتوير ;كليمنس لوستينغ ;أنجا بوتشمولر ;هانا
تينل ; كارولين دروبنر ;ثوماس موندريتزكي ;هيكو
شيرمر ;أكسيل كريتشمر ;كارستن شميك ;بيير
واسنير ;هنا كيرنيكا
عالء البطاينة/  المحامي: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K : ) التصنيف الدولي11(
31/10 ; A 61 K 31/404 ; A 61 K
31/4196 ; A 61 P 13/12 ; A 61 K
31/4439 ; A 61 K 31/55 ; A 61 K
31/551 ; A 61 K 31/422
:) عنوان االختراع44(
مشتقات بيريدينيل تريازول مستبدلة بأميد
واستخدامها
) الملخص12(
-1 ياااتاااعااالاااق االخاااتاااراع الاااحاااالاااي بااامشاااااااااتاااقاااات
(carboxamide)-1-pyridinyl-1,2,4-triazole
جديدة وبعمليات لتحضااااااير ذه المرتبات وبتراتيب
صااااايدلية تحتو عل ذه المرتبات وباساااااتخدام ذه
جو الوقااااياااة من/المرتباااات جو الترتيباااات لمعاااالجاااة و
جو الوقاية من األمراأ/األمراأ تحاديادا لمعاالجاة و
.الكلوية وجمراأ القلب واألوعية الدموية

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3953
(21) Appl. No. 2018/0004
(22) Filed: 10/01/2018
(23) Priority Data:
(31) No. :
US15/609,870
(32) Date:
31/05/2017
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
ADIENNE Pharma & Biotech SA
(72) Inventors:
Antonio Francesco DI NARO
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 J 1/10 ; A 61
J 1/14 ; A 61 J 1/20 ; A 61 K 31/4184 ; A
61 K 31/706 ; A 61 M 5/14 ; A 61 K 45/06
; B 65 D 77/04 ; B 65 D 75/58 ; B 65 D
81/32
(54) Invention Title:
MULTI CHAMBER FLEXIBLE BAG
AND METHODS OF USING SAME
(57) Abstract
A method of preparing a pharmaceutical
product in a single multiple chamber flexible
bag. A pharmaceutical product is introduced
in a liquid state into a first chamber of the
flexible bag through a first port. The
pharmaceutical product is lyophilized within
the first chamber of the flexible bag to provide
a lyophilized pharmaceutical product. The
flexible bag has a second chamber and the
first chamber and the second chamber are
separated by a breakable seal. The second
chamber further includes a reconstituting
solution for reconstituting the lyophilized
pharmaceutical product in the first chamber.
A user may apply pressure to the flexible bag
to break the seal and mix the lyophilized
pharmaceutical product and the reconstituting
solution to order to administer the
pharmaceutical product to a patient.

21

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0310 : ) رقم البراءة11(
3330/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/31/13 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
064,476/34
:) التاريخ36(
6637/64/33
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
أدين فارما أند بيوتيك اس ايه
:) المخترعون76(
أنطونيو فرانشيسكو دي نارو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 J 1/10 ; ) التصنيف الدولي11(
:A 61 J 1/14 ; A 61 J 1/20 ; A 61 K
31/4184 ; A 61 K 31/706 ; A 61 M 5/14
; A 61 K 45/06 ; B 65 D 77/04 ; B 65 D
75/58 ; B 65 D 81/32
:) عنوان االختراع44(
كيس مرن متعدد التجاويف وطرق استخدامه
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحضير منتأ صيدالني
 ويتم ىدخااال.في حقيبااة مرنااة فرديااة متعااددة الحجيرات
منتأ صاااااايدالني في حالة سااااااائلة في حجيرة جول من
 يتم تجفيااد المنتأ.الحقيبااة المرنااة من خالل منفااه جول
الصاااااايادالني داخال الحجيرة األول من الحقيبة المرنة
 يكون للحقيبااة المرنااة.لتقااديم منتأ صااااااياادالني مجفااد
حجيرة يااانيااة ويتم فصااااااال الحجيرة األول والحجيرة
 وتتضاامن الحجيرة.اللانية بواسااطة ساادادة قابلة للكساار
اللانية تهلك محلول ىعادة تشااكيل إلعادة تشااكيل المنتأ
 ويمكن جن يُسلب. الصيدالني المجفد في الحجيرة األول
جحد المسااااتخدمين الضاااا ب عل الحقيبة المرنة لكساااار
الساادادة وخلب المنتأ الصاايدالني المجفد ومحلول ىعادة
. التشكيل من ججل ىعطاء المنتأ الصيدالني ىل مري
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
( )11رقم البراءة 0310 :
( )21رقم الطلب 3333/2313 :
( )22تاريخ الطلب 2313/33/20 :
( )03بيانات األسبقية:
( )33الرقم:
( )36التاريخ:
( )00الدولة:
( )73المالكون:
أومداش غرو نيوكون جي ام بي اتش
( )76المخترعون:
فون ليمبورغ  ,فيليكس
( )74الوكيل  :أبو غزاله للملكية الفكرية
( )11التصنيف الدولي Int.Cl.8-B 28 B 7/24
; B 28 B 7/08
( )44عنوان االختراع:
جهاز قالب مؤقت
( )12الملخص
يتعلق االختراع بجهااز قاالاب صااااااب خرسااااااانة لقالب
بطارية إلنتاا مكونات خاصاة ججزاء الخرساانة سابقة
الصااااااب مر وجود مااا ال يقاال عن اينين من الحواجز.
يحتو جهاز قالب صاااب الخرساااانة عل لوحتي قالب
صااااب خرسااااانة يمكن وصاااالهما معوا بطريقة مفصاااالية
بطريقااة قااابلااة للتحرير لكي يتم تحويلهااا من حااالااة مير
مطوياة ىل حاالة مطوية .تتميز تل لوحة قالب صااااااب
خرسااانة بواجهة قالب صااب الخرسااانة جمامية من ججل
ربب عناصار قالب صب الخرسانة وواجهة قالب صب
الخرساااااااناة الخلفياة تما تواجا واجهات قالب صااااااب
الخرساااااانة الخلفية في لوحتي قالب صاااااب الخرساااااانة
بعضاها في الحالة المطوية .يتم توفير جهاز قالب صب
الخرسااااااااانااة لتحااديااد الموضاااااار بين الحواجز .يتعلق
جيضاااا بقالب بطارية يشاااتمل عل جهاز قالب
االختراع و
و
صااب الخرسااانة واحد عل األقل وفقا لالختراع حيت
يمكن ىدراا لوحات قالب صااااااب الخرسااااااانة في قالب
البطارية في الحالة المتصلة جو في الحالة مير المتصلة.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
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(11) Patent No. 3954
(21) Appl. No. 2018/0086
(22) Filed: 23/09/2018
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
UMDASCH GROUP NEWCON GMBH
(72) Inventors:
VON LIMBURG, Felix
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 28 B 7/24 ; B 28
B 7/08
(54) Invention Title:
FORMWORK DEVICE
(57) Abstract
The invention relates to a formwork device for
a battery mold for producing components, in
particular precast concrete parts, having at
least two bulkheads. The formwork device has
two formwork panels which can be connected
together in a releasably articulated manner in
order to be converted from an unfolded state
into a folded state. Each formwork panel has
a formwork front face for attaching formwork
elements and a formwork rear face, and the
formwork rear faces of the two formwork
panels face each other in the folded state. The
formwork device is provided for positioning
between the bulkheads. The invention further
relates to a battery mold comprising at least
one formwork device according to the
invention, wherein the formwork panels can
be inserted into the battery mold in the
connected state or in the disconnected state.
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3955
(21) Appl. No. 2013/0346
(22) Filed: 01/12/2013
(23) Priority Data:
(31) No. :
PCT/US2013/044368
(32) Date:
05/06/2013
(33) Country:
World Intellectual Property Organization
(71) Applicant:
OREXIGEN THERAPEUTICS, INC.
(72) Inventors:
Preston KLASSEN ; Kristin TAYLOR
(74) Agent : Yousef Walid Haj Hasan
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/485 ; A
61 K 31/137
(54) Invention Title:
Composition for use in a method of
treating overweight and obesity in patients
with high cardiovascular risk
(57) Abstract
The present disclosure relates to
compositions, kits, uses, systems and
methods for treating overweight and
obesity using naltrexone plus bupropion,
preferably in combination with a
comprehensive
web-based
and/or
telephone-based
weight
management
program, and preferably in subjects at
increased risk of adverse cardiovascular
outcomes.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0311 : ) رقم البراءة11(
3003/2310 : ) رقم الطلب21(
2310/12/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
644304/6633يو اس/بي سي تي
:) التاريخ36(
6633/60/64
:) الدولة00(
المكتب الدولي
:) المالكون73(
 إنك,أوريكسيجين ثيرابتيكس
:) المخترعون76(
بريستون كالسن ;كريستين تايلور
 يوسف وليد الحا سن: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/485 ; A 61 K 31/137
:) عنوان االختراع44(
تركيبة لالستخدام في عال زيادة الوزن والسمنة
في المرض الذين يعانون من مخاطر هالية في القلب
وا وعية الدموية
) الملخص12(
 انظمتتة, استتتتتتتتختتدامتتات, معتتدات,يتعلخ الطلتتب الحتتالي بتركيبتتات
وطرق لعال الوزن الزا د والستتمنة باستتتخدام النالتريكستتون مع
 ويفضتتتتتتتتل في توليفتتة مع نظتتام التحكم في الوزن, البوبروبيون
 واختياريا في االفراد عند خطر, او التليفون/استتتاستتته االنترنت و
.متزايد للنتا ج القلبية الوعا ية الغير مرغو فيها
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(54) Invention Title:
COMPOUNDS AND COMPOSITIONS
AS c-Kit KINASE INHIBITORS
(57) Abstract
The invention provides compounds and
pharmaceutical compositions thereof, which
are useful as protein kinase inhibitors, as well
as methods for using such compounds to treat,
ameliorate or prevent a condition associated
with abnormal or deregulated kinase activity.
In some embodiments, the invention provides
methods for using such compounds to treat,
ameliorate or prevent diseases or disorders
that involve abnormal activation of c-kit or ckit and PDGFR (PDGFR , PDGFR ) kinases.

20

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0313 : ) رقم البراءة11(
3203/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/33/03 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
436664/03
:) التاريخ36(
6633/64/63
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون76(
فينس يه ;كزياولين لي ;اكزيادونج ليو ;فانتينا
مولتيني ;هانك مايكل جيمس بيتراسي ;جوليت
ناباكا ;جون كريستوفر لورين ;باو نجوين
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/437 ; A 61 P 11/00 ; A 61 P 17/00 ;
A 61 P 29/00 ; A 61 P 3/00 ; C 07 D
471/04
:) عنوان االختراع44(
c-Kit مركبات و تركيبات كميبطات كيناز
) الملخص12(
يوفر االختراع مرتبات و ترتيبات صيدلية منها و التي
تصااالح لالساااتعمال تملبطات بروتين تيناز عالوة عل
فرص الساااتخدام تلك المرتبات لعالا او تخفيف او منر
 وفي.حالة ترتبب بـااااا نشاف تيناز مير فبيعي او معدل
بع النماااجا يوفر االختراع فرص لمنر او تخفيف او
عالا مرأ او اضااطراب يتضاامن نشاااف مير فبيعي
PDGFR (PDGFR  وc-kit  جوc-kit لااكااياانااااز
PDGFR ).
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(54) Invention Title:
SYSTEM AND METHOD FOR
ASSEMBLING AND ANALYZING A
CANDIDATE APPLICATION FOR A
CREDENTIAL
(57) Abstract
An automated system and method for
assembling and analyzing a candidate
application to determine a type of credential
in a professional credentialing area for the
candidate is provided. The automated system
may facilitate the receipt of application
materials from various sources and may
enable review and appraisal of the application
by multiple parties. The application may be
tailored to a specific type of requested
credential.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0312 : ) رقم البراءة11(
3232/2310 : ) رقم الطلب21(
2310/13/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
33/044473
:) التاريخ36(
6636/36/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
اميركان نيرسز كريدينشالينغ سنتر
:) المخترعون76(
الين ستتتتتتوارتوت ;متتتاريتتتان هوراهتتتان ;فيكي ان
لوندمارك ;كارين نيل درينكارد ;نانستتتتي جو روبرت
;باتريشتتيا روز ديو ;دايان لين ثومبكينز ;كريستتتين
ديباسكيل ;دايفيد بولسون ;ستيفاني ليدا فيرغوسون
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-G 06 F 7/04 ) التصنيف الدولي11(
; G 06 Q 10/10 ; H 04 L 9/32
:) عنوان االختراع44(
نظام و طريقة تجميع و تحليل طلبات المترشحين
لالعتماد
) الملخص12(
يتم تأمين نيام مختمة ي ري ة من ألب تلمي يتحليب
لح مرشف لتح ي نيع اعتما رب من ة اعتما ممنب من
 يسمب النيام المختمة استالم ميا ال لح.ألب المرشف
من الع ي من المصا ر ي يمكن مرالعة يت ييم ال لح من
 يتم تصميم ال لح لنيع ياح مح. بب أ راف متع
.أي أكثر من االعتما اة الم ليبة
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Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-G 09 G 5/00 ; G 06
F 3/14
(54) Invention Title:
A Computer Module in a single Card
(57) Abstract
The present invention relates a computer
module in a single card (1) compatible with
VITA 46.0 6U VPX standard designed to
realize the functions of image and signal
processing, control, data transfer and general
purpose sytems management in military naval
and land platforms. The objective of the
present invention is to provide a computer
module in a single card (1) wherein the
additional functions are easily be adapted
without changing design with expansion
interface compatible with VITA 42.0 XMC
Standard.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0313 : ) رقم البراءة11(
3202/2310 : ) رقم الطلب21(
2310/32/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
64366/6633
:) التاريخ36(
6633/67/60
:) الدولة00(
ترتيا
:) المالكون73(
اسيلسان اليكترونيك ساناي في تيكاريت انونيم
سيركتي
:) المخترعون76(
سين عتيخ ;ابراهيم ميلي كولوفا
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-G 09 G 5/00 ) التصنيف الدولي11(
; G 06 F 3/14
:) عنوان االختراع44(
و دة اسب الي نمطية في بطاقة أ ادية
) الملخص12(
يتعلخ االختراع الحالي بو دة استتب آلي نمطية في بطاقة
VITA 46.0 6U VPX ) متوافقة مع معيار3( أ ادية
,تم تصتتتميمها لتحقيخ وفا ف معالجة الصتتتورة وا شتتتارة
 نقتتل البيتتانتتات وإدارة أنظمتتة مات غرض عتتام في,التحكم
 يتميل هدف االختراع.منصتتتات بحرية وأرضتتتية عستتتكرية
الحالي في توفير و دة اسب آلي نمطية في بطاقة أ ادية
 ) يث تتم مالءمة الوفا ف ا ضتتتتتتافية بستتتتتتهولة دون3(
تغيير التصتتتتتتميم بواجهتتة التوستتتتتتع المتوافقتتة مع معيتتار
.VITA 42.0 XMC
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(54) Invention Title:
A SYSTEM AND METHOD FOR
DOCUMENT INFORMATION
AUTHENTICITY VERIFICATION
(57) Abstract
There is provided a system and method for
document information authenticity verification for
applications including verifying the authenticity
of information of statements of attainment of
course documentation issued by registered
training organisations, verification of travel
documents and other sensitive documents
requiring authenticity verification such as
documents issued by law firms, accountancy
firms, governmental institutions and the like. The
method may comprise a verification record
creation stage comprising: receiving document
content metadata from a document; generating a
metadata hash using the document content
metadata; creating a blockchain transaction
comprising the metadata hash; and generating
computer readable data encoding the metadata
hash; updating the document with the computer
readable data and a document verification stage
comprising: receiving the document; extracting
the metadata hash from the computer readable
data; and identifying the metadata hash within
blockchain transactions of the blockchain to verify
the authenticity of the document metadata.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0313 : ) رقم البراءة11(
3321/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/33/32 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
 غاي, ليندساي ; سكوت, مولوني
:) المخترعون76(
 غاي, ليندساي ;سكوت, مولوني
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-C 09 C 1/00 ) التصنيف الدولي11(
; G 06 Q 20/00 ; G 07 F 7/12 ; H 04 L
9/32
:) عنوان االختراع44(
نظام وطريقة للتحقخ من مصادقة معلومات مستند
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحاااالي بتوفير ن اااام وفريقاااة للتحقق من
مصاااااادقة معلومات مساااااتند بالنسااااابة لتطبيقات بما في جلك
التحقق من مصاااااادقة معلومات بخصاااااوا بيان تحصااااايل
علمي من مسااااااتنادات دورة تادريبية صااااااادرة من من مات
تدريب مساااااجلة التحقق من مصاااااادقة مساااااتندات السااااافر
ومسااتندات حساااسااة جخرى تتطلب التحقق من صااحتها ملال
مسااتندات تصاادرذا شاارتات المحاماة شاارتات المحاساابة
 قد تشاامل الطريقة مرحلة ىنشاااء.الم سااسااات الحكومية ىلخ
 استقبال بيانات تعريف عن:ساجل للتحقق من الصاحة تشمل
محتوى مساااتند من مساااتند مات ىنشااااء تجزئة بيانات تعريف
باسااتخدام بيانات تعريف عن محتوى المسااتندت ىنشاااء عملية
بقاعدة بيانات متساااااالساااااالة تشاااااامل تجزئة بيانات التعريفت
وىنشااااء بيانات قابلة للقراءة بحاساااوب تشااافر تجزئة بيانات
التعريفت تحاااديااات المسااااااتناااد باااالبيااااناااات القاااابلاااة للقراءة
 استقبال:بالحاساوبت ومرحلة تحقق من صاحة مساتند تشمل
المستندت استخراا تجزئة بيانات التعريف من البيانات القابلة
للقراءة بالحاسااااوبت وتعيين تجزئة بيانات التعريف ضااااامن
عمليات بقاعدة بيانات متسالسلة من قاعدة البيانات المتسلسلة
.للتحقق من مصادقة بيانات تعريف المستند
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(54) Invention Title:
Polyethylene glycol based prodrug of
Adrenomedullin and use thereof
(57) Abstract
The invention relates to novel polyethylene
glycol
(PEG)
based
prodrug
of
Adrenomedullin, to processes for preparation
thereof, to the use thereof for treatment and/or
prevention of diseases, and to the use thereof
for producing medicaments for treatment
and/or prevention of diseases, especially of
cardiovascular,
edematous
and/or
inflammatory disorders.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0333 : ) رقم البراءة11(
3331/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/31/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3334773463
:) التاريخ36(
6633/33/63
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
باير فارما أكتينجسلشافت ; باير انتليكتشوال بروبرتي
جي ام بي اتش
:) المخترعون76(
; انجو فالم. فرانك فوندر ;ماريا كولينبيرجر ;د. د
. هانس جور ليرشتتن ;د. جوهانس كوبيرلنج ;د. د
ستتتتتفين. لو ;د-نيلز جريبناو ;رودولف ستتتتتشتتتتتوه
. اندرياس كنور ;د. جوردن ريدلخ ;د. فيتروك ;د
جوالي مارلي. لين بريتشارد ;د

. بيانات للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
38/22 ; A 61 P 9/00 ; A 61 P 29/00 ; A
61 P 11/00
:) عنوان االختراع44(
عقار أولي معتمد عل جليكول عديد إثيلين من
أدرينومدالين واستخدامه
) الملخص12(
polyethylene يتعلق االختراع بعقاااار معتماااد عل
adrenomedullinجااااديااااد ماااانglycol (PEG)
جو منر/بعمليات لتحضاااااير باساااااتخدام جلك لمعالجة و
جمراأ واساااااتخدام جلك إلنتاا جدوية من ججل معالجة
جو منر جمراأ خصوصا اضطرابات قلبية وعائية/و
.جو التهابية/جوديمية و
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(54) Invention Title:
MODULATORS OF THE BETA-3
ADRENERGIC RECEPTORUSEFUL FOR
THE EATMTAEMTAERTPREVENTION OF
DISORDERS RELATED THERETO
(57) Abstract
The present invention relates to compounds of Formula
(Ia) and pharmaceutical compositions thereof that
modulate the activity of the beta-3 adrenergic receptor.
Compounds of the present invention and pharmaceutical
compositions thereof are directed to methods useful in the
treatment of a beta-3 adrenergic receptor-mediated
disorder, such as, heart failure; cardiac performance in
heart
failure;
mortality,
reinfarction,
and/or
hospitalization in connection with heart failure; acute
heart failure; acute decompensated heart failure;
congestive heart failure; severe congestive heart failure;
organ damage associated with heart failure (e.g., kidney
damage or failure, heart valve problems, heart rhythm
problems, and/or liver damage); heart failure due to left
ventricular dysfunction; heart failure with normal
ejection fraction; cardiovascular mortality following
myocardial infarction; cardiovascular mortality in
patients with left ventricular failure or left ventricular
dysfunction; left ventricular failure; left ventricular
dysfunction; class II heart failure using the New York
Heart Association (NYHA) classification system; class III
heart failure using the New York Heart Association
(NYHA) classification system; class IV heart failure using
the New York Heart Association (NYHA) classification
system; LVEF < 40% by radionuclide ventriculography;
LVEF ≤35% by echocardiography or ventricular contrast
angiography; and conditions related thereto.

23

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0331 : ) رقم البراءة11(
3111/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/12/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
. انك,ارينا فارماسيوتكالز
:) المخترعون76(
كواين دو ;بريت اولمان ;مايكو ناجورا-ان تران ;كواين-ثوي
بالكبيرن. ;انتوني سي
 الخيار الصحي للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K 31/4355 ; A ) التصنيف الدولي11(
61 P 9/00 ; C 07 D 491/107
:) عنوان االختراع44(
مفيدة لمعالجة او الوقاية-3 منظمات مستقبل أدريناليني بيتا
من اضطرابات مرتبطة بها
) الملخص12(

) وترتيباااتIa( يتعلق االختراع الحااالي بمرتبااات لهااا الصاااااااي ااة
 تتعلق.0-صااااايدلية منها التي تن م نشااااااف مساااااتقبل جدريناليني بيتا
مرتبات االختراع الحالي وترتيبات صاايدلية منها بطرص مفيدة في
0-معالجة اضااطراب مساااذم فيا بواسااطة مسااتقبل جدريناليني بيتا
ملل قصاااااااور القلبت جداء القلب في قصاااااااور القلبت الوفاة ىعادة
جو دخول المسااتشااف المرتبب بمرأ قصااور القلبت/االحتشاااء و
قصااور القلب الحادت قصااور القلب الحاد مير التعويضاايت قصااور
القلاب االحتقاانيت قصاااااااور القلاب االحتقااني الحادت تلف العضاااااااو
المرتبب بقصااااور القلب (عل ساااابيل الملال ضاااامور جو قصااااور
جو ضاامور/الكل مشااكالت صاامام القلب مشااكالت ن م القلب و
الكبد)ت قصاااااااور القلب الناتأ عن اختالل وةيفة البطين األيسااااااارت
قصاااااااور القلااب مر اإلفراا الجزئي الطبيعيت الوفاااة الناااتجااة عن
األوعياة القلبياة بعاد احتشااااااااء عضااااااالاة القلابت الوفااة النااتجة عن
األوعية القلبية في مرضاااااا تعاني من فشاااااال البطين األيساااااار جو
اختالل وةيفة البطين األيسارت فشال البطين األيسرت اختالل وةيفة
 باسااتخدام ن ام تصاانيفII البطين األيساارت قصااور القلب من الفصة
)ت قصاااااااور القلب منNYHA( جمعياة جفبااء القلب في نيويورف
 باسااااتخدام ن ام تصاااانيف جمعية جفباء القلب في نيويورفIII فصة
 باسااااتخدام ن ام تصاااانيفIV )ت قصااااور القلب من فصةNYHA(
%03 < LVEF )تNYHA( جمعياة جفبااء القلب في نيويورف
%01≤ LVEF بواساااااطة تصاااااوير بطيني بالنوتليوتيد المشااااارت
بواساااطة تخطيب صااادى القلب جو تصااااوير األوعية الدموية بتباين
.البطينت جو الحاالت المرتبطة بها
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COMPOUNDS FOR USE IN THE
TREATMENT OF ACUTE KIDNEY
INJURY
(57) Abstract
The present invention is directed to methods
of treating a human patient with acute kidney
injury.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0332 : ) رقم البراءة11(
3313/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/30/20 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
464,346/06
:) التاريخ36(
6630/36/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
. إنك, ميتوبريد
:) المخترعون76(
;  مايكل, بهارات ;باتان, سكوت ; الغو,ترزاسكا
 إيفي,توزو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/192 ; A 61 P 13/12 ; A 61 K
31/4439 ; A 61 K 31/4192
:) عنوان االختراع44(
مركبات لالستخدام في عال القصور الكلوي الحاد

بشر

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بطرص لعالا مري
.يعاني من ىصابة تل حادة
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(57) Abstract
An optical filter may include a substrate made
of a material including an optically
transparent matrix material and nanophotonic material with icosahedral or
dodecahedral symmetry dispersed in the
matrix material.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0330 : ) رقم البراءة11(
3101/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/33/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
603374/6630أي بي/بي سي تي
:) التاريخ36(
6630/60/64
:) الدولة00(
المكتب الدولي
:) المالكون73(
فيلدبوينت (سايبرس) ليميتد
:) المخترعون76(
دجورو كوروغا
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 B 5/00 ) التصنيف الدولي11(
; G 02 B 5/30 ; G 02 B 5/20
:) عنوان االختراع44(
مرش ضو ي وطريقة لتصنيع مرش ضو ي
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بمرشااح ضااوئي يتضاامن رتيزة
مصاااانوعة من مادة تتضاااامن مادة مكونة للقالب شاااافافة
ضااوئيا ومادة فوتونية بحجم النانو جات تمايل عشااريني
األوجا جو اينا عشاار األوجا مشااتتة في المادة المكونة
.للقالب
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0330 : ) رقم البراءة11(
3110/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/12/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
346,470/06
437,343/06
470,443/06
436,733/06
637746/6637
:) التاريخ36(
6630/60/30
6630/33/63
6637/63/64
6637/64/64
6637/60/34
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
. إنك,دينالي ثيرابيتكس
:) المخترعون76(
ليسيكاتوس. ;  جيانوين ايه, فينغ. ;  أنطوني ايه, استرادا
دي فيسنت. ;  زاكاري كيه,سويني. ;  جوزيف بيه,
 خافيير,فيدالغو
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
: Int.Cl.8-A 61 K 31/506 ; ) التصنيف الدولي11(
A 61 K 31/519 ; A 61 K 31/5365 ; A 61 K
31/5377 ; A 61 P 25/00 ; A 61 P 25/14 ; A
61 P 35/00 ; A 61 P 25/16 ; A 61 P 25/28 ;
A 61 P 29/00 ; C 07 D 401/14 ; C 07 D
403/12
:) عنوان االختراع44(
بيرازول كميبطات-H1- يل امينو-2- مركبات بيريميدين
لالستخدام في عال اضطرابات تنكسيةLRRK2
عصبية

(54) Invention Title:
PYRIMIDIN-2-YLAMINO-1H-PYRAZOLS
AS LRRK2 INHIBITORS FOR USE IN THE
TREATMENT OF
NEURODEGENERATIVE DISORDERS
) الملخص12(
(57) Abstract
The present disclosure relates generally to LRRK2  جوLRRK2 يتعلق االختراع الحاالي بوجا عام بملبطات
inhibitors, or a pharmaceutically acceptable salt, ملح جو ن ير معااالأ بااالااديوتيريوم جوعقااار جولي جو مماااياال
deuterated
analog,
prodrug,
tautomer, تيميائي ومتجاساام جو خليب متجاساامات مقبول صاايدليوا منها
stereoisomer, or mixture of stereoisomers thereof,
(I)).وفرص تحضيرذا واستخدامها (الصي ة
and methods of making and using thereof.
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(54) Invention Title:
Modulator of Cystic Fibrosis Transmembrane
Conductance Regulator, Pharmaceutical
Compositions, Methods of Treatment, and Process
for Making the Modulator
(57) Abstract
Compounds of Formula (I):

(I),
pharmaceutically acceptable salts thereof, deuterated
derivatives of any of the foregoing, and metabolites of
any of the foregoing are disclosed. Pharmaceutical
compositions comprising the same, methods of treating
cystic fibrosis using the same, and methods for making
the same are also disclosed. Also disclosed are solid
state forms of Compound 1 and salts and solvates
thereof.
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0331 : ) رقم البراءة11(
3121/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/31/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
436,437/06يو اس
:) التاريخ36(
6630/36/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
فيرتيكس فارماسيوتيكالز انكوربوريتد
:) المخترعون76(
;  براستتتونا, تيموثي ;باراستتتيلي, كوري ;الكاستتتيو,أندرستتتون
, هاريبادا ;كليفالند, جينجالن ;خاتويا, منستتتتتون ;تشتتتتتو,بايك
, جايستتتون ;أبيال, علي ;مكارتني,شتتتكري-توماس ; كيشتتتافارز
 فابريس جان, تيموثي ;بيير, بول,ألكستتتتتتتنتدر راستتتتتتتل ;أنجيل
;  برامود فيروباكس,جوشي. ;  بيه, أندرياس,دينيس ;تيرمين
, ديفيد, كاثي ;ستتتتتيستتتتتيل, انطون ;ستتتتتتافروبولس,جوليفيتش
 بيتر ديديريك,  يي ;غروتينهويس, من ;شي,أندرو ;شريستا
. ;  اف, فريدريك, ستتتانلي ;فان غور, ريموند, جان ;غروس,
;  جون, بول, بينغ ;كرينيتستتتتتتتكي, آن ;كتتانغ, لوري,فيريس
, توماس ;هاديدا رواه, متارك,ميلر. ;  جيته, جيريمي,كليمنس
روبرت ام ;يو, جو ;هيوز- كوانغ, كالرا,ستتاره ستتابينا ;هستتيا
 جون, تيموثي, جوني ;يونغ,واي

 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 P 11/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي11(
K 31/455 ; C 07 D 401/04 ; C 07 D 401/14 ; C
07 D 231/20
:) عنوان االختراع44(
 وتركيبات,ُمعدِّل لمنظم موصلية التليف الكيسي عبر الغشاء
 وعملية لتصنيع ال ُمعدِّل,  وطرق للعال,صيدالنية
) الملخص12(
)I( يتم الكشف عن مرتبات لها الصي ة

(I)
جمال مقبولة صاااايدليوا منها مشااااتقات معالجة بالديوتيريوم من ج
 تما يتم الكشاااااااف عن.مماا سااااااابق ونواتأ جي أل مماا سااااااابق
ترتيبات صاااااايدلية تشااااااتمل عليها وفرص لعالا التليف الكيسااااااي
 تما يتم الكشااااف عن صااااور في.باسااااتخدامها وفرص لتصاااانيعها
. وجمال وجوابات منا1 الحالة الصلبة للمرتب
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(54) Invention Title:
HETEROCYCLIC AMIDES USEFUL AS
PROTEIN MODULATORS
(57) Abstract
Disclosed are compounds having the formula:

(I-N)
wherein q, r, s, A, B, C, RA1, RA2, RB1, RB2,
RC1, RC2, R3, R4, R5, R6, R14, R15, R16, and
R17, are as defined herein, or a tautomer
thereof, or a salt, particularly a
pharmaceutically acceptable salt, thereof.

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0333 : ) رقم البراءة11(
3330/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/30/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
334344/06
403363/06
403474/06
:) التاريخ36(
6630/64/67
6637/66/63
6637/66/66
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
جالكسوسمييكالين انتيليكتشوال بروبيرتي ديفيلوبمينت ليمتد
:) المخترعون76(
; رامانجولو ;يكيان ليان ;آدم كينيث تشارنلي. جوشي أم
; دودسون ; جيانكسنغ كانغ. شياويانغ دونغ ;جيسون دبليو
ليستر. هيوز ;يو لي ;الرا كيه. دارسي ;تيري في. مايكل جي
; رومانو. ميهيلمان ;نايسا نيفينس ;جوزيف جيه. ;جون اف
وانغ ;غوسن يي ;داوهوا تشانغ. غرين زد
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K 31/4184 ; A ) التصنيف الدولي11(
61 P 37/00 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 31/08 ; C
07 D 498/18 ; C 07 D 493/10 ; C 07 D 487/22 ;
C 07 D 413/14 ; C 07 F 9/09 ; C 07 D 403/14
:) عنوان االختراع44(
أميدات هتيروسيكلية مفيدة كمعدالت بروتين
) الملخص12(
:يتعلق اإلختراع المذكير بمركباة ذاة الصي ة

(I-N)
q, r, s, A, B, C, RA1, RA2, RB1, RB2, حيث أن
 كماR17 يRC1, RC2,R3, R4, R5, R6, R14, R15, R16
هب ميصيره هنا أي تاتيميراة منما أي أمالح يخصيصا
.اامالح الم بيلة صي ليا
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0332 : ) رقم البراءة11(
3132/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/11/12 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3664304663
:) التاريخ36(
6636/64/36
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
.في.فيرينج بي
:) المخترعون76(
ماتياس مالم ;كازيميرز ويسنيوسكي ;اندرس
بريتا سيكمان. نيلسون ;الدكتور
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(

Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
38/095 ; A 61 K 38/12 ; A 61 P 15/04 ;
A 61 K 47/18 ; A 61 K 9/08 ; A 61 K
47/12
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع44(
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
مركب صيدالني
) الملخص12(
(57) Abstract
The
present
invention
relates
to يتعلق اإلختراع الحاااالي بمرتباااات صاااااايااادالنياااة جات
pharmaceutical
compositions
having
.ىستقرارية ُمحسنة
improved stability.
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مديرية حماية الملكية الصناعية
Directorate of Industrial Property
0333 : ) رقم البراءة11(
(11) Patent No. 3968
3130/2313 : ) رقم الطلب21(
(21) Appl. No. 2018/0103
2313/11/12 : ) تاريخ الطلب22(
(22) Filed: 12/11/2018
:) بيانات األسبقية03(
(23) Priority Data:
(31) No. :
:) الرقم33(
10251690.3
3664304663
(32) Date:
:) التاريخ36(
30/09/2010
6636/64/36
:) الدولة00(
(33) Country:
مكتب البراءات االوروبي
European Patent Office (EPO)
(71) Applicant:
:) المالكون73(
Ferring B.V.
.في.فيرينج بي
(72) Inventors:
:) المخترعون76(
Mattias Malm ; Kazimierz Wisniewski ;
ماتياس مالم ;كازيميرز ويسنيوسكي ;اندرس
Anders Nilsson ; Dr. Britta Siekmann
بريتا سيكمان. نيلسون ;الدكتور
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Property
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 38/095 ; A
61 K 47/12 ; A 61 K 9/08 ; A 61 K 47/20 ;
38/095 ; A 61 K 47/12 ; A 61 K 9/08 ;
A 61 K 47/18
A 61 K 47/20 ; A 61 K 47/18
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع44(
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
التركيب الصيدالني للكاربيتوسين
of CARBETOCIN
) الملخص12(
(57) Abstract
The
present
invention
relates
to يتعلق اإلختراع الحاااالي بمرتباااات صاااااايااادالنياااة جات
pharmaceutical
compositions
having
.ىستقرارية ُمحسنة
improved stability.
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( )11رقم البراءة 0333 :
( )21رقم الطلب 3233/2313 :
( )22تاريخ الطلب 2313/11/12 :
( )03بيانات األسبقية:
( )33الرقم:
( )36التاريخ:
( )00الدولة:
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3969
(21) Appl. No. 2019/0266
(22) Filed: 17/11/2019
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:

( )73المالكون:
" محمد خير" كامل يوسف أبو بكر
( )76المخترعون:
"محمد خير "كامل يوسف أبو بكر
( )74الوكيل :
( )11التصنيف الدولي Int.Cl.8-B 60 T 5/00
( )44عنوان االختراع:
طريقة تبريد الما ي لدرم الفرامل في المركبات

(71) Applicant:
Moh"d Khier Kamel Yousef Abubaker
(72) Inventors:
Moh"d Khier Kamel Yousef Abubaker
(74) Agent :
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 60 T 5/00
(54) Invention Title:
The method of water cooling for the brake
drum in the vehicles

( )12الملخص
االختراع قدم فريقة رش الماء باتجا الدرم
للتبريد.يشر ذها النوع من االختراع فريقة
رش الماء باتجا الدرم بالخطوات التالية: -
بعد جن نقوم بالض ب عل تبسة جو مفتا الدائرة
الكهربائية لتوصيل الدائرة الكهربائية يسر
تيار تهربائي في ججزاء والمكونات في ذها
الن ام فيقوم الرشاش بالعمل ورش الماء .وعند
اختيار رفر الض ب عن تبسة جو مفتا الدائرة
الكهربائية ينقطر التيار الكهربائي عن المكونات
واألجزاء ىج يمكن للسائق استخدام واختيار
الوقح والزمن لتش يل ذها الن ام حيت يتم عند
الحاجة للتش يل نقوم بالض ب عل تبسة جو
مفتا تش يل الن ام وذها بسبب استخدام
الفرامل المتكرر وذها ي د ىل االرتفاع في
حرارة الفرامل الدرم .وتعتبر آلية عمل الن ام
مير معقدة وسهل وبسيب من الناحية الفنية.

(57) Abstract
The invention shows the process of
spreading the water towards the drum
for cooling The mechanism of
spreading water into the drum. When
we press the button to connect, then
electricity, current pass through the
system components (parts) starting the
process when water spread into the
drum upon choosing the switch off ,so
using the system when it is necessary.
As results of the frequent use of the
brake. And the machine of this system
is considered simple, easy and not
complicated.
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Hashemite Kingdom of Jordan
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(11) Patent No. 3970
(21) Appl. No. 2012/0023
(22) Filed: 01/02/2012
(23) Priority Data:
(31) No. :
61/439527
(32) Date:
04/02/2011
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
NOVARTIS AG
(72) Inventors:
Daniel Huang ; Nagaraja Rao ; Danforth
Miller ; Thomas E. Tarara ; Jeffry G.
Weers
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/40 ; A
61 K 31/4704 ; A 61 K 31/56 ; A 61 K
31/58 ; A 61 K 45/06 ; A 61 P 11/00 ; A 61
K 9/14 ; A 61 K 9/16 ; A 61 K 9/50 ; A 61
M 15/00 ; A 61 K 9/00
(54) Invention Title:
DRY POWDER FORMULATIONS OF
PARTICLES THAT CONTAIN TWO OR
MORE ACTIVE INGREDIENTS FOR
TREATING OBSTRUCTIVE OR
INFLAMMATORY AIRWAYS
DISEASES
(57) Abstract
Dry powder formulations for inhalation
comprising spray-dried particles and their use
in the treatment of an obstructive or
inflammatory airways disease. Each particle
has a core of a first active ingredient in
substantially crystalline form that is coated
with a layer of a second active ingredient in
substantially amorphous form that is
dispersed in a pharmaceutically acceptable
hydrophobic excipient. A process for
preparing such formulations is also described.
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0323 : ) رقم البراءة11(
3320/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/32/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
434467/03
:) التاريخ36(
6633/66/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
نوفارتيس ايه جي
:) المخترعون76(
; دانيل هوانغ ;ناغاراجا راو ;دانفورث ميلير
ويرز. تارارا ;جيفري جي. ثوماس اي
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/40 ; A 61 K 31/4704 ; A 61 K 31/56
; A 61 K 31/58 ; A 61 K 45/06 ; A 61 P
11/00 ; A 61 K 9/14 ; A 61 K 9/16 ; A
61 K 9/50 ; A 61 M 15/00 ; A 61 K
9/00
:) عنوان االختراع44(
صياغات مسا يخ جافة من جسيمات تحتوي عل
وا د أو اثنين من المواد الفعالة لعال امراض
ممرات الهواء االنسدادية او االلتهابية

) الملخص12(
صاااايامات مساااااحيق جافة لالسااااتنشاااااص تشااااتمل عل
جسيمات مجففة بالرش و استخدامها في عالا امراأ
 تال جساااااايم.ممرات الهواء االنسااااااداديااة او االلتهااابياة
يحتو قلااب من مكون فعااال جول في صااااااورة بلوريااة
جوذريا و التي ت لف بطبقو من المكون الفعال اللاني و
اله يكون في صاااورة عديمة الشاااكل جوذريا و تنشااار
 و توصااف ايضااا.في سااواا تار للماء مقبول صاايدليا
.عملية لتحضير تلك الصيامات
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 07 K 16/36
(54) Invention Title:
FACTOR XI ANTIBODIES AND
METHODS OF USE

(57) Abstract
The present invention relates to
monoclonal antibodies and antigen
binding fragments thereof that bind to
human Factor XI and activated Factor
XI (“Factor XIa”), and pharmaceutical
compositions and methods of treatment
comprising the same.
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0321 : ) رقم البراءة11(
3101/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/33/20 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
344,444/06
343,404/06
:) التاريخ36(
6634/60/60
6630/64/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
نوفارتس ايه جي
:) المخترعون76(
; نيكوالوس شيرينغ ;يورغ إيدير ;ستيفان ايورت
; الريش هاسبين ;لورنز ام ماير ;ياسر خضر
سامو ملكو
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-C 07 K ) التصنيف الدولي11(
16/36
:) عنوان االختراع44(
وطرق االستخدامXI ا جسام المضادة للعامل

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحاالي بااألجسااااااام المضااااااادة
جحادية النساااايلة وشاااا ايا ربب بمولد ضااااد منها
 النشاابXI  البشار والعاملXI ترتبب بالعامل
 والترتيبااات الصااااااياادالنيااةXIa")("العاااماال
وفرص العالا التي تشتمل عليها
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(21) Appl. No. 2015/0157
(22) Filed: 30/06/2015
(23) Priority Data:
(31) No. :
2128/MUM/2014
(32) Date:
01/07/2014
(33) Country:
INDIA
(71) Applicant:
VF Worldwide Holdings Ltd
(72) Inventors:
Falguni Jignesh DESAI ; Vishwas Mukund
PATHAK ; Bharat Chamanlal BHARDWAJ
(74) Agent : Baianat Intellectual Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-G 06 F 17/21
(54) Invention Title:
A COMPUTER IMPLEMENTED SYSTEM AND
METHOD FOR COLLATING AND
PRESENTING MULTI-FORMAT
INFORMATION
(57) Abstract
A computer implemented system for collating and
presenting multi-format information in a user-desired
format is envisaged. The system stores information
related to clients along with additional their personal
information in a transient repository. These stored
items of information are usually in different formats
which are then converted by the system into a format
desired by the user of the system or into a pre-defined
format. An input module present in the system accepts
form a user, a desired output information format type
and a client identifier corresponding to the client
whose information needs to be collated. Based on the
client identifier, the system converts the stored client
related information in the desired format and then
collates and displays the converted information for
further processing.
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0322 : ) رقم البراءة11(
3112/2311 : ) رقم الطلب21(
2311/33/03 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
6634/ام يو ام/6364
:) التاريخ36(
6634/67/63
:) الدولة00(
الهند
:) المالكون73(
في إف ورلدوايد هولدينغز إل تي دي
:) المخترعون76(
فالجوني جيغنيش ديساي ;فيشواس موكوند باثاك ;بهارات
تشامانالل بهاردوا
 بيانات للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-G 06 F 17/21 ) التصنيف الدولي11(
:) عنوان االختراع44(
نظام يستخدم الكمبيوتر وطريقة لمراجعة وتنسيخ وتقديم
معلومات متعددة ا شكال
) الملخص12(
يتعلق الكشف الراذن بن ام يستخدم الكمبيوتر لفحص جو مراجعة
.وتقديم معلومات متعددة االشكال بشكل مرموب من قبل مستخدم
يخزن الن ام معلومات جات صلة بعمالء مر معلوماتهم الشخصية
 تكون ذه المفردات (او المواد) المخزونة.في مستودع عابر
للمعلومات عادة ب شكال مختلفة تـ ُحول بعدئه بالن ام ال شكل
 تقبل.مرموب من قبل المستخدم للن ام جوال شكل محدد مقدماو
زجلة ىدخال موجودة في الن ام من مستخدم نوع شكل معلومات
مرموب ومع ِّر عميل يطابق العميل اله تحتاا معلوماتا ألن
 بنا وء عل معر العميل يحول الن ام.تفحص جو تراجر
المعلومات المخزونة الخاصة بالعميل ال الشكل المرموب يم
يراجر ويعرأ المعلومات المحولة لمعالجة اخرى.

2322/30/11

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3973
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(23) Priority Data:
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(71) Applicant:
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(72) Inventors:
ENDO, Atsushi ; YU, Robert T. ; FANG,
Francis ; CHOI, Hyeong Wook ; SHAN,
Mingde
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/713 ; A
61 K 31/7088 ; C 07 F 9/6561 ; C 07 H
21/00 ; C 07 F 9/6558
(54) Invention Title:
A METHOD FOR PREPARING A
SUBSTANTIALLY DIASTEREOMERICALLY
PURE PHOSPHORODIAMIDATE OLIGOMER,
A PHOSPHORODIAMIDATE OLIGOMER
MADE BY SUCH A METHOD AND A
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
COMPRISING SUCH A
PHOSPHORODIAMIDATE OLIGOMER

(57) Abstract
We provide diastereomerically pure or
substantially
diastereomerically
pure
activated
phosphoramidochloridate
morpholino nucleosides, methods of their
preparation, and methods of their use in
stereospecific coupling for stereospecific
synthesis
of
diastereomerically
pure
phosphorodiamidate morpholino oligomers
(PMOs).
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0320 : ) رقم البراءة11(
3313/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/32/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
. ليمتد,.ايساي آر آند دي مانجمنت كو
:) المخترعون76(
 فرانسيس,فانغ. ;  روبرت تي, أتسوشي ;يو,إندو
 مينغدي, هيونغ ووك ;شان,;تشوي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/713 ; A 61 K 31/7088 ; C 07 F
9/6561 ; C 07 H 21/00 ; C 07 F
9/6558
:) عنوان االختراع44(
طريقة لتحضير أوليجومر فوسفورو داي أميديت
نقي عل نحو متعلخ بمزدوجات التجاسم ال د
 و أوليجومر فوسفورو داي أميديت محضر,كبير
باستخدام هذه الطريقة وتركيبة صيدالنية تشتمل عل
هذا ا وليجومر الفوسفورو داي اميديت
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بتوفير نيوتليوسااايدات فوسااافور
جميدو تلوريدات مورفولينو ُمنشاااااطة نقية المصااااااومة
الفراقيااة جو نقيااة ىل حااد تبير من حياات المصااااااااومااة
الفراقية وفرص تحضاااااايرذا وفرص اسااااااتخدامها في
اقران ُمتخصااص الفرامية لتخليق ُمتخصااص الفرامية
ألوليجومرات فوسفورو ينائي األميدات مورفولينو نقية
(PMOs).المصاومة الفراقية
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ANTIBODIES SPECIFIC FOR
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METHODS OF USE THEREOF
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0320 : ) رقم البراءة11(
3112/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/12/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
663066430
663766664
663766664
663766374
607607/6637أي بي/بي سي تي
:) التاريخ36(
6630/67/36
6637/63/64
6637/63/64
6637/63/34
6637/67/67
:) الدولة00(
الدنمارف
الدنمارف
الدنمارف
الدنمارف
المكتب الدولي
:) المالكون73(
اس/ لوندبيك ايه.أتش
:) المخترعون76(
, كريستيان ;بيدرسن, تورليف ; كجايرجارد,بيدرسن جان
 هيلين ;دايتشسيل, نينا, أوستيرجارد ;روسينغفيست,الرس
 لينا, كارستن ;تاجموسي, الفريد ;جوهل, كلوز,جوستوس
;  سورين, توماس ;كريستنسن, ماورو ;جنسن,;ماريغو
;  لون,  كريستيان ;هيلبو, لورانت ;فولبراكت,ديفيد
أيودجي عبد الرشيد أسوني

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

) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بفصة من جساام مضاااد جحاد النساايلة
 المعالجة بفوساافوريالت033 يرتبب بالوحدة البنائية ساايرين
(PHF)  مرضااااي فائق المعالجة بفوساااافوريالتtau عل
(مر جلفة محسااانة باإلضاااافة ىل فرص اساااتخدامpS396)
 منهاا في عالا مرأtau ذاه الجزيصاات وشاااااا اايااا ربب
. جخرىtau جلزذايمر وجمراأ

 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K 39/00 ; A 61 ) التصنيف الدولي11(
K 39/395 ; A 61 K 49/00 ; A 61 P 25/28 ; C 07
K 16/18 ; G 01 N 33/68
:) عنوان االختراع44(
فا خ المعالجة بفوسفوريالتtau أجسام مضادة انتقا ية لـ
وطرق الستخدامها
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3975
(21) Appl. No. 2018/0101
(22) Filed: 01/11/2018
(23) Priority Data:
(31) No. :
(32) Date:
(33) Country:
(71) Applicant:
ESCO Group LLC
(72) Inventors:
ZENIER, Scott, H. ; ROSKA, Michael, B.
; HANKLAND, Joel, S.
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-E 02 F 9/28 ; F 16
C 11/00
(54) Invention Title:
A WEAR PART FOR EARTH
WORKING EQUIPMENT
(57) Abstract
An articulated lock for securing a wear
member to earth-working equipment includes
a plurality of bodies interconnected for pivotal
movement between an extended orientation
with the bodies aligned and a retracted
orientation with the bodies folded. The lock in
the extended orientation can engage an
opening of the wear member at an inner hold
position to secure the wear member to the
earth-working equipment or an outer release
position. In the folded orientation the lock
disengages from the opening of the wear
member. Each body has a slot and a tab and,
in the extended orientation, the tab of each
body is received in the slot of the other body
to limit separation of the bodies.

00

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية
0321 : ) رقم البراءة11(
3131/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/11/31 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
اسكو جرو ال ال سي
:) المخترعون76(
. ;  بي,  مايكل, روسكا. ;  اتش, سكوت,زينيير
. اس,  جويل, هانكالند
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-E 02 F 9/28 ; ) التصنيف الدولي11(
F 16 C 11/00
:) عنوان االختراع44(
قطعة قابلة للتآكل للمعدات المستخدمة في أعمال
التربة
) الملخص12(
يشااااتمب ال تب ذي المتاصااااب يالمخصااااك لتثبية المكين
ال ابب للتآكب بمع اة أعماب التربة علت ع من االساام
المتصااالة ريما بينما من ألب الساااماح بحركة محيرية بين
اتلاه امت ا ي تكين ريه االسام متحاذية ياتلاه انسحابب
 ييمكن لل تب رب حالة التيليه.تكين ريه االسااام م يية
االمت ا ي أن يرب رتحة بالمكين ال ابب للتآكب عن ميض
مساك اخلب من ألب تثبية المكين ال ابب للتآكب بمع اة
 يرب التيليااه.أعماااب التربااة أي يضااااااا تحرير خااارلب
.يي ينتاك رب ال تاب من رتحاة المكين ال ابب للتآكب
ِّ ال َم
ييكين لكب لسام شق ق ص ير يعري ييتم است باب عري
كب لسم رب حالة التيليه االمت ا ي) رب التلي الخاصة
.باللسم اآلخر من ألب الح من انتصاب االسام
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Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Directorate of Industrial Property
(11) Patent No. 3976
(21) Appl. No. 2017/0111
(22) Filed: 07/05/2017
(23) Priority Data:
(31) No. :
US62/333,357
(32) Date:
09/05/2016
(33) Country:
UNITED STATES
(71) Applicant:
Xellia Pharmaceuticals ApS
(72) Inventors:
Sabina Keser ; Ivona Jasprica ; Jerome
Le-Cunff
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/575 ; A
61 K 31/685 ; A 61 K 31/70 ; A 61 P
31/04 ; A 61 K 47/24 ; A 61 K 9/127 ; A
61 P 11/00 ; A 61 K 38/14
(54) Invention Title:
Stabilized Glycopeptide Antibiotic
Formulations
(57) Abstract
Disclosed herein are liquid formulations of
glycopeptide antibiotics or pharmaceutically
acceptable salts thereof, wherein glycopeptide
antibiotic is selected from Vancomycin,
Telavancin, Oritavancin, Teicoplanin and
Dalbavancin. Said formulations are suitable
as infusion solutions or as a concentrate for
making infusion solutions.
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0323 : ) رقم البراءة11(
3111/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/32 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
333,347/06
:) التاريخ36(
6630/64/64
:) الدولة00(
الواليات المتحدة االمريكية
:) المالكون73(
إكسيلليا فارماسيوتيكالز ايه بي اس
:) المخترعون76(
كونف-سابينا كيسر ;إيفونا جاسبريكا ;جيروم لي
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/575 ; A 61 K 31/685 ; A 61 K 31/70
; A 61 P 31/04 ; A 61 K 47/24 ; A 61 K
9/127 ; A 61 P 11/00 ; A 61 K 38/14
:) عنوان االختراع44(
صيغ ثابتة لمضاد يوي من ببتيد سكري
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بصااااايل ساااااائلة من مضاااااادات
حيوية من ببتيد سااكر جو جمال مقبولة صاايدالنيوا منا
حيت يتم اختيار المضاد الحيو من الببتيد السكر من
فانكوميسااااين تيالفانسااااين جوريتافانسااااين تيكوبالنين
 الصاايل المهتورة تكون مناساابة تمحاليل.ودالبافانسااين
.تسريب جو تناتأ ترتيز لعمل محاليل تسريب
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(23) Priority Data:
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(32) Date:
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(33) Country:
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(71) Applicant:
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0322 : ) رقم البراءة11(
3001/2311 : ) رقم الطلب21(
2311/12/23 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
3434344367
:) التاريخ36(
6634/63/30
:) الدولة00(
مكتب البراءات االوروبي
:) المالكون73(
انك ; كاثيوليك يونيفيرسيتيت,جانسين فارماسوتيكالز
لوفين

(72) Inventors:
:) المخترعون76(
BONFANTI, Jean-François ; KESTELEYN,
 بتتارت رودولف,فرانستتتتتتو ;كيستتتتتتتلين-  جين,بونفتتانتي
Bart Rudolf Romanie ; JONCKERS, Tim  بيير, تيم هيوجو ماريا ;رابويستتتتون,روماني ;جونكيرز
Hugo Maria ; RABOISSON, Pierre Jean- ايف-  دوروثي اليس ماريا,ماريا بيرنارد ;بارديوت- جين
Marie Bernard ; BARDIOT, Dorothée Alice
 ارنايود ديدير ام,;مارشاند
Marie-Eve ; MARCHAND, Arnaud Didier M

(74) Agent : PHILADELPHIA
INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/404 ; A
61 P 31/12 ; C 07 D 209/14
(54) Invention Title:
indole derivatives as dengue viral
replication inhibitors
(57) Abstract
The present invention relates to mono- or disubstituted indole compounds, methods to
prevent or treat dengue viral infections by
using said compounds and also relates to said
compounds for use as a medicine, more
preferably for use as a medicine to treat or
prevent dengue viral infections. The present
invention
furthermore
relates
to
pharmaceutical compositions or combination
preparations of the compounds, to the
compositions or preparations for use as a
medicine, more preferably for the prevention
or treatment of dengue viral infections. The
invention also relates to processes for
preparation of the compounds.

 مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية: ) الوكيل74(
الصناعية
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/404 ; A 61 P 31/12 ; C 07 D
209/14
:) عنوان االختراع44(
مشتقات اندول مستبدلة ا اديا او ثنا يا بصفتها
مانعات للتكاثر الفيروسي لحم الفنك
) الملخص12(
يتعلق االختراع الحالي بمرتبات اندول مساااتبدلة احاديا
جو ينائيا وبطرص لمنر او معالجة االصاااابات الفيروساااية
 وتما يتعلق بالمرتبات.باسااااااتخدام المرتبات المهتورة
المهتورة بخصااااااوا اسااااااتخدامها تدواء واالفضاااااال
السااااااتخاادامهااا تعالا لمنر جو معااالجااة االصاااااااابااات
 تمااا يتعلق االختراع الحااالي.الفيروساااااايااة لحم الفنااك
بترتيباات صاااااايادالنية جو مسااااااتحضاااااارات متحدة من
المرتبات وبالترتيبات جو المسااتحضاارات السااتخدامها
تدواء واالفضال لمنر جو معالجة االصاابات الفيروسية
 تماااا يتعلق االخراع بعملياااات و فرص.لحم الفناااك
.لتحضير ذه المرتبات
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(54) Invention Title:
A Device and Method of Speciation Analysis
of Zero-Valent Metallic Element Particles and
Their Corresponding Cationic Species in
Various Mixtures
(57) Abstract
This invention relates to a device and a method for
speciation analysis of Zero Valent Metallic
Element Particles and their corresponding cationic
species in various mixtures. This is a rapid and a
low cost method with high accuracy. The principle
of this invention is based upon adding an excess
mercury amalgam to a metal mixture to remove
only the zero-valent metal (M0) particles
(nanoscale). Mercury will form amalgam only
with zero-valent metal (M0) particles leaving the
ionic metal (M+) species dissolved in the solution.
Before the amalgamation process the (M0) in the
mixture can be dissolved and converted to (M+),
thus the total metal amount in the solution can be
determined. After the amalgamation process has
conducted on the metal mixture, the amount of
remaining ionic metallic (M+) species in the
solution can be determined and then the amount of
Zero Valent Nano Metallic Element Particles
(ZV-NMEP) (M0) can be calculated. The
dissolved metallic cations (M+) can be determined
by any well-known classical analytical methods
(gravimetric analysis and titrimetric analysis
methods),
potentiometric
methods
or
spectroscopic methods.
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0323 : ) رقم البراءة11(
3313/2312 : ) رقم الطلب21(
2312/31/33 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(
:) المالكون73(
الجمعية العلمية الملكية
:) المخترعون76(
الدكتور عدي جواد رفيخ سعيد
الجمعية/ مكتب تتجير الملكية الفكرية: ) الوكيل74(
العلمية الملكية
Int.Cl.8-C 25 B 1/00 ) التصنيف الدولي11(
:) عنوان االختراع44(
جهاز وطريقة للتحليل التشخيصي لجسيمات عنصر
فلزي صفر التكافؤ مع مييالتها موجبة التكافؤ في خال ط
متنوعة
) الملخص12(
يوفر االختراع الحالي جهاز وفريقة للتحليل التشااااخيصااااي
لجسااايمات عنصااار فلز صااافر التكاف مر ن ائرذا موجبة
التكاف في خالئب متنوعة ىج جن ذه الطريقة سااريعة وقليلة
 يعتمااد مباادج ذااها االختراع عل.التكلفااة وجات دقااة عاااليااة
اضافة مل م الزئبق بكمية زائدة ال خليب فلز وجلك الزالة
( بحجم النانو) وبههاM0) ( جسااايمات معدن صااافر التكاف
يقوم الزئبق بتكوين مل م مر جسيمات العناصر الفلزية صفر
( فقب تااارتااا جنواع المعااادن موجبااة التكااافM0) التك ااف
 وقباال عمليااة التمل م يمكن جن تتم.(جائباة في المحلولM+)
( فيM0) ىجابة جساااايمات العنصاااار الفلز صاااافر التكاف
المخلوف وتتحول ال جساااااايمااات مناااةرة موجبااة التكاااف
( وعنااادئاااه يمكن تعيين المجموع الكلي للمعااادن فيM+)
 وبعاااد القياااام بعملياااة التمل م عل الخليب الفلز.المحلول
يصاااااابح بااإلمكاان تعيين الكمياة المتبقياة من األنواع الفلزية
األيونية في المحلول وتصابح عملية حسااب تمية الجسيمات
(ZV-NMEP) النانونية للعناصااااار الفلزية صااااافر التكاف
 ويمكن تحااادياااد تمياااة المعاااادن موجباااة.( مامكناااةM0)
(الهائبة باحدى فرص التحليل التقليدية المعروفةM+) التكاف
(فرص التحليااال باااالقيااااس الوزني و التحليااال الحجمي) جو
.فرص الجهدية جو فرص فيفية
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0323 : ) رقم البراءة11(
3320/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/30/22 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(
:) الدولة00(

(71) Applicant:
:) المالكون73(
Italmatch Chemicals GB limited
ايتالماتش كيميكالز جي بي ليميتد
(72) Inventors:
:) المخترعون76(
KRAMER, Jeffrey Frank
 جيفري فرانك,كرامر
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual
 أبو غزاله للملكية الفكرية: ) الوكيل74(
Property
Int.Cl.8-C 09 K ) التصنيف الدولي11(
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-C 09 K 8/035 ; C
09 K 8/62 ; C 09 K 8/60
8/035 ; C 09 K 8/62 ; C 09 K 8/60
(54) Invention Title:
:) عنوان االختراع44(
Improvements in and relating to Friction
تحسينات في مخفضات ا تكاك وموا ع معالجة بئر
Reducers and Well Treatment Fluids
وتتعلخ بها
) الملخص12(
(57) Abstract
The present invention relates to friction يتعلق االختراع الحاااالي بعوامااال تخفي احتكاااام وبموائر
 في جحااد النماااجا يتم تقااديم ترتيبااة تخفي.معااالجااة بصرة
reducers and to well treatment fluids. In one
عامل
)احتكاف تشاااااتمل عل (ج) مرتب فوسااااافونيوم و (ب
embodiment there is provided a friction
مائر
تقديم
 في نموجا ىضااافي يتم. تخفي احتكام بوليمر
reducing composition comprising (a) a
.معالجة بصر يشتمل عل مرتب فوسفونيوم
phosphonium compound and (b) a polymeric
friction reducer. In a further embodiment
there is provided a well treatment fluid
comprising a phosphonium compound.
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0333 : ) رقم البراءة11(
3131/2313 : ) رقم الطلب21(
2313/11/11 : ) تاريخ الطلب22(
:) بيانات األسبقية03(
:) الرقم33(
:) التاريخ36(

(32) Date:

:) الدولة00(

(33) Country:
(71) Applicant:
Array Biopharma Inc. ; Loxo Oncology,
Inc.
(72) Inventors:
REYNOLDS, Mark ; EARY, Charles
TODD ; SPENCER, Stacey ; JUENGST,
Derrick ; HACHE, Bruno ; JIANG,
Yutong ; HAAS, Julia ; ANDREWS,
Steven W.
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual
Property
(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K 31/5025 ;
A 61 P 35/00 ; A 61 P 43/00 ; C 07 D
487/04
(54) Invention Title:
PREPARATION OF (S)-N-(5-((R)-2-(2,5DIFLUOROPHENYL)PYRROLIDIN-1YL)-PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-3YL)-3-HYDROXYPYRROLIDINE-1CARBOXAMIDE
(57) Abstract
In some embodiments, provided herein
is a process for preparing a compound of
Formula I

:) المالكون73(
 انك, ; لوكسو اونكولوجي.اراي بايوفارما انك
:) المخترعون76(
, تشارلز تود ;سبنسر, مارك ;ايري,رينولدز
 برونو ;جيانج, ديريك ; هاتشي,ستاسي ;جونغست
. ستيفن دبليو,  جوليا ;أندروز, يوتونج ;هاس,
 سابا وشركاهم للملكيه الفكريه: ) الوكيل74(
Int.Cl.8-A 61 K ) التصنيف الدولي11(
31/5025 ; A 61 P 35/00 ; A 61 P 43/00 ;
C 07 D 487/04
:) عنوان االختراع44(
داي فلورو5- ,(S)-N-(5-((R)-2-(2 تحضير
] أيه5- ,[1  )بيرازولو- يل-1- فينيل )بيروليدين
-1-  )هيدروكسي بيروليدين-3-يل-3- بيريميدين
كربوكساميد
) الملخص12(
 يتم في هذا الطلب توفير عملية،في بعض التجسيدات
Iلتحضير مركب له الصيغة

I الصيغة
Formula I
. كما هو موصوف في هذا الطلب،أو ملح منه
or a salt thereof, as disclosed herein.
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براءات االختراع المنقضية
سب أ كام قانون براءات االختراع ا ردني رقم ( )36لسنة  3444وتعديالته والنظام الصادر بمقتضاه
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مجموع البراءات المنقضية()47

