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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2017/160 (21) 2017/160الطلب:( رقم 21)

 Filed: 03/08/2017 (22) 03/08/2017الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  
(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 كو كوربوريشناس

(71) Applicant:  

Esco Corporation 

  ( المخترعون:72)

كاربنتر، كريستوفر، ام. ; زوندل، كارستن، دي. ; هايد، 

 ستيفن، دي. ; الندر، جافيير ; بيتورناي، جاسون، دبليو.

(72) Inventors:  

CARPENTER, Christopher, M. ; ZUENDEL, 

Karsten, D. ; HYDE, Steven, D. ; LANDER, 

Javier ; BETOURNAY, Jason, W. 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

رصد المنتجات المستخدمة في األرض للمعدات العاملة 

 على األرض

(54) Invention Title: 

MONITORING GROUND-ENGAGING 

PRODUCTS FOR EARTH WORKING 

EQUIPMENT 

 ( الملخص57)

هو منتج ونظام يعمل على تحديد الخصائص ورصدها؛ بما 

ف القطعة، والوجود، والحالة، واستخدام و/أو  في ذلك ُمعر ِّ

أداء المنتجات المستخدمة في األرض الملحقة بأنواع 

 ت العمل على األرض.مختلفة من معدا

(57) Abstract 

A product and system for identifying and 

monitoring a characteristic including the part 

ID, presence, condition, usage and/or 

performance of ground-engaging products 

used on various kinds of earth working 

equipment. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan ملكة األردنية الهاشميةالم

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2017/163 (21) 2017/163الطلب:( رقم 21)

 Filed: 10/08/2017 (22) 10/08/2017الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  
(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 سايتك اندستريز انك.

(71) Applicant:  

Cytec Industries Inc. 

  ( المخترعون:72)

ريان ; زانغ، لي ; كار، جون ; رايلز،  كوبريسكي،

 رودريك

(72) Inventors:  

KOPRESKI, Ryan ;  ZHANG, Lei ; CARR, 

John ;  RYLES, Roderick 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) ف الدولي:التصني( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

أمينات معدلة مفيدة كمثبطات للقشور في عملية إنتاج 

 رطب لحمض فوسفوريك

(54) Invention Title: 

MODIFIED AMINES USEFUL AS SCALE 

INHIBITORS IN WET PROCESS 

PHOSPHORIC ACID PRODUCTION 

 ( الملخص57)

ي بتقديم عمليات لتثبيط القشور يتعلق االختراع الحال 

الناتجة خالل عملية إنتاج رطب لحمض فوسفوريك عن 

طريق إضافة كمية مثبطة للقشور من كاشف به جزء أمين 

 يتضمن أمين أولي على األقل، وجزءعلى األقل 

هيدروكربيل على األقل به مجموعة غير مذيبة ملحقه به 

لحمض إلى مرحلة على األقل من عملية إنتاج رطب 

 فوسفوريك في هذه الوثيقة.

(57) Abstract 

Processes for inhibiting scale produced during 

wet process phosphoric acid production by 

adding a scale inhibiting amount of a reagent 

having at least one amine portion including at 

least one primary amine, and at least one 

hydrocarbyl portion having an insolubilizing 

group attached thereto to at least one stage of 

a wet process phosphoric acid production 

process are provided herein.  
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade رة الصناعة والتجارةوزا

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/174 (21) 2017/174( رقم الطلب : 21)

 Filed: 03/10/2017 (22) 03/10/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 إيكوغلوب جي أم بي إتش

(71) Applicant:  

   ECOGLOBE GMBH  

  ( المخترعون:72)

 كونيغ ; جوليوس جاكوب ;  موريتز طارق كادورا  

(72) Inventors:  

Tariq KADDOURA ; Moritz K?NIG ; Julius 

JACOB  

 /( الوكيل : مازن عبد الحي الحاج اسماعيل التميمي 74)

 الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

(74) Agent : Mazen Abdlehai Haj Ismail 

AlTamimi/ The Right Choice IP 

 : .INT. CL (51) لي:( التصنيف الدو51)

 ( عنوان االختراع:54)

 محطة لمعالجة المياه المهدورة وطريقة للمعالجة

(54) Invention Title: 

WASTEWATER TREATMENT PLANT 

AND METHOD FOR     TREATING 

WASTEWATER 

 ( الملخص57)
يتعلق االختراع بمحطة لمعالجة المياه المهدورة وطريقة لها. 

( واحدة على األقل 30ة على وحدة مفاعل رئيسية )تحتوي المحط

(، حيث تنقي كل وحدة 50بها مجموعة من المرشحات المتكدسة )

مرشح المياه المهدورة بشكل مستقل حيث يتم شحنها فرديًا بالمياه 

المهدورة على دفعات. تتصرف المياه المهدورة على كل وحدة 

(، 50)( متصل بكل وحدة مرشح 44مرشح بواسطة حارف )

حيث يقوم الحارف بإنشاء ضغط خلفي قائم على قوة تدفق المياه 

المهدورة بفعل الجاذبية بما يؤدي إلى انسكاب المياه المهدورة 

( بزاوية تصريف على لوح أفقي مثبت بالتساوي 44من الحارف )

 على كل وحدة مرشح مستقلة بالترتيب.

 

(57) Abstract 
The invention concerns a wastewater treatment 

plant and a method for it. The plant comprising  at 

least one main reactor  module (30) having a 

plurality of stackable filter-modules (50), each  

filter-module  purifying  wastewater independently 

by being individually charged batchwise with 

wastewater. The wastewater is discharged on each 

filter-module by means of a deflector (44) 

referenced to a filter-module (50), the deflector 

creating a back pressure in dependency  of  the  

gravity-flow-force  of  the  wastewater  leading  to  

that  the wastewater is spilled from the deflector 

(44) in an angle of discharge relative to a 

horizontal plane evenly onto every independent 

filter-module, respectively  (Fig. 1) 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/175 (21) 2017/175( رقم الطلب : 21)

 Filed: 10/10/2017 (22) 10/10/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :ألسبقية( بيانات ا30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 اوريون كوربوريشن

(71) Applicant:  

Orion Corporation  

  ( المخترعون:72)

 ليتينن، إلبو ; كارجالينن، أوسكاري

(72) Inventors:  

LAITINEN, Ilpo ; KARJALAINEN, Oskari 

 Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية74)

PROPERTY 

 : .INT. CL (51)  :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

عملية لتحضير ضواد مستقبلة أندروجين ومواد وسيطة 

 منها

(54) Invention Title: 

PROCESS FOR THE PREPARATION OF 

ANDROGEN RECEPTOR ANTAGONISTS 

AND INTERMEDIATES THEREOF 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بعملية محسنة لتحضير ضواد 

 ( ذات بنية كربوكس أميد مثلARمستقبلة أندروجين )

 N-((S)-1-(3-(3-4-كلورو-)1-سيانوفينيلH-بيرازول-

-1H-إيثيل(-هيدروكسي-1)-5-يل(-2-بروبان-يل(-1

( ومواد وسيطة أساسية منها 1Aكربوكساميد )-3-بيرازول

(. Vيل(بنزونيتريل )-3-بيرازول-1H)-4-كلورو-2 مثل

في معالجة السرطان، وتحديداً  ARحيث تفيد ضواد 

سرطان البروستات وأمراض أخرى حيث يرغب بتضاد 

AR. 

(57) Abstract 

The present invention relates to an improved 

process for the preparation of carboxamide 

structured androgen receptor (AR) 

antagonists such as N-((S)-1-(3-(3-chloro-4-

cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)-propan-2-yl)-

5-(1-hydroxy¬ethyl)-1H-pyrazole-3-

carboxamide (1A) and key intermediates 

thereof such as 2-chloro-4-(1H-pyrazol-3-

yl)benzonitrile (V). AR antagonists are useful 

in the treatment of cancer, particularly 

prostate cancer and other diseases where AR 

antagonism is desired.    
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/179 (21) 2017/179( رقم الطلب : 21)

 Filed: 19/10/2017 (22) 19/10/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

; دان  دابليو جي ايه واتير غلوبال اكسيس  اس. ال.

 ; جوان ايسيبيو نومين كالفيت  اليكساندرو هانغانو 

(71) Applicant:  

WGA WATER GLOBAL ACCESS S.L.       ;

DAN ALEXANDRU HANGANU ; JUAN 

EUSEBIO NOMEN CALVET 

  ( المخترعون:72)

 ; جويان ايسيبيو نومين كالفيت دان اليكساندرو هانغانو  

(72) Inventors:  

DAN ALEXANDRU HANGANU ; JUAN 

EUSEBIO NOMEN CALVET 

 Agent : The Right Choice IP (74) ( الوكيل : الخيار الصحيح للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مبخر -أنبوب مكثف 

(54) Invention Title: 

CONDENSER-EVAPORATOR TUBE 

 لملخص( ا57)

مبخر، حيث يتدفق بداخله بخار سيتم تكثيفه  -أنبوب مكثف

ويتدفق عليه مائع سيتم تبخيره، حيث يتسم بتغطية الجانب 

الداخلي والجانب الخارجي من هذا األنبوب بتركيبات شعرية 

مهيأة لتكوين أسطح هاللية من المائع بزاوية تماس أقل من 

لمائع والبخار درجة حيث تنحني واجهة االتصال بين ا 90

بما يسمح بالتكثيف الشعري داخل األنبوب والتبخير على 

( من السطح 25الجانب الخارجي عند الطرف العلوي )

الهاللي المائع حيث تكون الطبقة المائعة هي األرفع وعملية 

 التبخر أكثر كفاءة.

(57) Abstract 

Condenser-evaporator tube, in whose interior 

flows a vapor to be condensed and over which 

flows a liquid to be evaporated, where both 

inside and outside faces of this tube are 

covered with capillary structures configured 

for the formation of liquid menisci having a 

contact angle smaller than 90? where the 

liquid-vapor interface curves, which allows 

capillary condensation inside the tube and 

evaporation on the outside face at the upper 

end (25) of the liquid menisci where the liquid 

layer is thinnest and the evaporation most 

efficient. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/183 (21) 2017/183( رقم الطلب : 21)

 Filed: 30/10/2017 (22) 30/10/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 اينكسيو هانجاري زي ار تي . 

(71) Applicant:  

ENEXIO Hungary Zrt.  

  ( المخترعون:72)

 جريجاز، اتيال ; دوموتور، زولتان 

(72) Inventors:  

GREGASZ, Attila  ; DOMOTOR, Zoltan  

( الوكيل : شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية 74)

 وبراءات االختراع

(74) Agent : UNITED TRADEMARK & PATENT 

SERVICES 

 : .INT. CL (51) تصنيف الدولي:( ال51)

 ( عنوان االختراع:54)

 برج تبريد هجين  

(54) Invention Title: 

HYBRID COOLING TOWER  

 ( الملخص57)

( لنظام تبريد مختلط؛ يشتمل برج 1يتعلق االختراع ببرج تبريد مختلط )

 التبريد المختلط على

فوق مستوى ( 16( يرتكز على سيقان غالف برج )4غالف برج ) -

أرضية، مما يوفر مأخذ هواء بين مستوى األرضية وحافة سفلية لغالف 

 (؛4البرج )

( وتحتوي على 4( مرتبة بداخل غالف البرج )3قطعة مبردة رطبة ) -

( وتستقبل 4( مرتبة بمسافة عن غالف البرج )8خاليا تبريد رطبة )

ولى هواء تبريد من خالل مأخذ الهواء وعن طريق فتحات تهوية أ

 (؛19)

( لحث تدفق 8( مرتبة على أعلى الخاليا الرطبة )9مراوح رطبة ) -

 استنفاذ هواء رطب إلى أعلى؛

( فوق مأخذ 4( يتم رتيبها خارج غالف البرج )2قطعة مبردة جافة ) -

( 2(، تحتوي القطعة المبردة الجافة )8الهواء المذكور للخاليا الرطبة )

( حول 5شكل دلتات تبريد رأسية ) على مبردات هواء يتم ترتيبها في

( للتحكم في مدخل 18( المجهز بفتحات تهوية ثانية )4غالف البرج )

( على سيقان دلتا التبريد 2هواء التبريد، ترتكز القطعة المبردة الجافة )

( مرتبة على 20( على فتحات مداخل )4(، يحتوي غالف البرج )15)

المسخن بواسطة القطعة ( للهواء 2طول القطعة المبردة الجافة )

 (؛ و2المبردة الجافة )

( 20( مرتبة في بعض فتحات المداخل على األقل )7مراوح جافة ) -

( 2(، لحث السحب الميكانيكي للقطعة المبردة الجافة )4لغالف البرج )

( في الخليط 2ولدفع الهواء المسخن بواسطة القطعة المبردة الجافة )

 ب؛مع تدفق استنفاذ الهواء الرط

( ارتفاعاً قدره مرتين على األقل من ارتفاع 4حيث يكون لغالف البرج )

 ( لحث السحب الطبيعي؛ و5دلتات التبريد )

( 12( أيضاً على غطاء داخلي )1حيث يشتمل برج التبريد المختلط )

(، 8( بين مأخذ الهواء والخاليا الرطبة )11يحدد حيز قناة هواء )

رات الهواء الجوي المحيط نحو الخاليا ( تيا12يفصل الغطاء الداخلي )

( من خالل 4( والهواء المسخن الداخل إلى غالف البرج )8الرطبة )

 (.20ت المداخل المذكورة )فتحا

 

(57) Abstract 

The invention is a hybrid cooling tower (1) for a hybrid 

cooling system; the hybrid cooling tower comprising  

-a tower shell (4) being supported by tower shell legs (16) 

above a ground level, providing an air intake between 

the ground level and a lower edge of the tower shell (4); 

-a wet cooled segment (3) arranged inside of the tower 

shell (4) and having wet cooling cells (8) arranged at a 

distance from the tower shell (4) and receiving cooling 

air through the air intake and via first louvers;  

-wet fans (9) arranged on top of the wet cells (8) for 

inducing upwards humid air exhaust flow; 

-a dry cooled segment (2) being arranged outside of the 

tower shell (4) above said air intake for wet cells (8), the 

dry cooled segment (2) having air coolers being arranged 

as vertical cooling deltas (5) around the tower shell (4) 

equipped with second louvers for controlling cooling air 

inlet, the dry cooled segment (2) being supported by 

cooling delta legs (15), the tower shell (4) having inlet 

openings (20) arranged along the dry cooled segment (2) 

for the air warmed up by the dry cooled segment (2); 

and 

-dry fans (7) arranged in at least some of the inlet 

openings (20) of the tower shell (4), for inducing 

mechanical draft for the dry cooled segment (2) and for 

driving air warmed up by the dry cooled segment (2) 

into mixture with the humid air exhaust flow; 

wherein the tower shell (4) has a height of at least 2 times 

that of the cooling deltas (5) for inducing a natural draft; 

and  

wherein the hybrid cooling tower (1) further comprises 

an inside cover (12) defining an air duct space (11) 

between the air intake and the wet cells (8), the inside 

cover (12) separating ambient air streaming towards the 

wet cells (8) and the warmed up air entering the tower 

shell (4) via said inlet openings (20). 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/184 (21) 2017/184( رقم الطلب : 21)

 Filed: 31/10/2017 (22) 31/10/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 آجانوفا اس. ال.

(71) Applicant:  

AGANOVA S.L. 

  ( المخترعون:72)

 راميريز جارسيا، أجوستين

(72) Inventors:  

RAMIREZ GARCIA, Agustin 

 Agent : NJQ & ASSOCIATES (74) الوكيل : مكتب نادر جميل قمصية( 74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

جهاز وطريقة للكشف عن تسرب المياه في خطوط 

 األنابيب

(54) Invention Title: 

DEVICE FOR DETECTING WATER 

LEAKS IN PIPELINES AND LEAK 

DETECTION METHOD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع بجهاز في شكل كرة صغيرة لديها قابلية طفو 

متعادلة، يتم بداخله توفير هيدروفون )مسماع مائي( واحد 

( والذي يخزن 9( وتوصيله بمعالج إشارة )2على األقل )

( ويتم إمداده بالطاقة 10المعلومات في بطاقة ذاكرة )

(. يشتمل معالج 11قل )بواسطة بطارية واحدة على األ

(، والتي تسمح بارتباط 12( على وحدة ميقاتية )9اإلشارة )

( مع كل إشارة صوتية 10وقت السفر المنقضي في الذاكرة )

(، بحيث، بناًء على وقت السفر، 2يتلقاها الهيدروفون )

يكون من الممكن تحديد الموضع الدقيق لالنحرافات أو 

يشتمل الجهاز أيضاً على  التسربات التي يتم الكشف عنها.

سلسلة من أجهزة التزامن الخارجية المتباعدة بشكل منتظم 

والتي تستخدم لتعويض خطأ الموضع الذي قد يتراكم في 

الجهاز. ويعد الجهاز الناتج بسيط، رخيص، متين، دائم 

 وفعال للغاية.

(57) Abstract 

The invention relates to a device in the form of 

a small sphere that has neutral buoyancy, 

inside which at least one hydrophone (2) is 

provided and connected to a signal processor 

(9) which stores information in a memory card 

(10) and is powered by at least one battery 

(11). The signal processor (9) comprises a 

clock module (12), allowing the elapsed travel 

time to be associated in the memory (10) with 

each audio signal received by the hydrophone 

(2), such that, based on the travel time, it is 

possible to establish the exact position of 

anomalies or detected leaks. The device 

further comprises a series of regularly spaced 

external synchronisers which are used to 

offset the position error that can accumulate 

in the device. The resulting device is simple, 

cheap, solid, durable and extremely effective 
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(32) Date: 
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 سونيل نافنيتداس باريخ

(71) Applicant:  

Suneel Navnitdas Parekh 

  ( المخترعون:72)

 سونيل نافنيتداس باريخ ; نافنيتداس رادهاكيشان باريخ

(72) Inventors:  

Suneel Navnitdas Parekh ; Navnitdas 
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 ( عنوان االختراع:54)

طريقة لعمل مركب قائم على الزئبق ومركب قائم على 

الزئبق وطرق الستخدام المركب القائم على الزئبق 

 واستخدامات المركب القائم على الزئبق

(54) Invention Title: 

METHOD OF MAKING A MERCURY 

BASED COMPOUND, MERCURY BASED 

COMPOUND, METHODS OF USING THE 

MERCURY BASED COMPOUND AND 

USES OF THE MERCURY BASED 

COMPOUND 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعمل مركب قائم على الزئبق 

ومركب قائم على الزئبق وطرق الستخدام المركب القائم 

 على الزئبق واستخدامات المركب القائم على الزئبق. 

(57) Abstract 

The present invention relates to a method of 

making a mercury based compound, to a 

mercury based compound and to methods of 

using the mercury based com-pound and to 

uses of the mercury based compound.  
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(32) Date: 
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(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 سوزهو بينغكسو فارماتيك كو.، ال تي دي.

(71) Applicant:  

SUZHOU PENGXU PHARMATECH CO., 

LTD. 

  المخترعون: (72)

 وانغ، بينغ ; لي، بيكسو ; وي، تشيانغ ; ليو، يوانهوا

(72) Inventors:  

WANG, Peng ; LI, Pixu ; WEI, Qiang ; LIU, 

Yuanhua 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 74)

Property  

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 عمليات إلنتاج بريفاراسيتام

(54) Invention Title: 

PROCESSES TO PRODUCE 

BRIVARACETAM 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع بتوفير عملية تخليق قابلة للقياس لمركب 

بريفاراسيتام النقي من الناحية التشاُكلية والمشتقات ذات 

 الصلة.

 

(57) Abstract 

The present invention provides a scalable 

synthesis of enantiomerically pure 

brivaracetam, and related derivatives. 

 

 



12 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/189 (21) 2017/189( رقم الطلب : 21)

 Filed: 28/11/2017 (22) 28/11/2017( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:32)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 فراتالوني، جون

(71) Applicant:  

FRATTALONE, John 

  ( المخترعون:72)

 فراتالوني، جون

(72) Inventors:  

FRATTALONE, John 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 74)

Property  

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 طرق وجهاز لعمل نقوش زخرفة جيرة

(54) Invention Title: 

METHODS AND APPARATUS FOR 

CREATING GIRIH STRAPWORK 

PATTERNS 

 ( الملخص57)

لة م طقم يتضمن عناصر مضلعةيتعلق االختراع الحالي ب طوَّ

مستقيمة متعددة ذات خمسة أشكال فريدة، أربعة منها 

عناصر مضلعة مقعرة. في بعض األمثلة، عند ترتيبها 

بالنسبة لبعضها البعض، تشكل عناصر الطقم نقش زخرفة 

جيرة. في أحد الجوانب، قد تتضمن العناصر الخاصة في 

طقم حواف أو حاشيات بامتداد الحواف األطول لتعزيز تأثير 

نسج فوقي/ سفلي لنقش زخرفة جيرة. في جوانب أخرى، 

يمكن أن يتكون واحد أو أكثر من العناصر على هيئة صينية، 

وقد تتضمن بعض الصواني مكونات أو مواد متنوعة 

موضوعة في الصينية )على سبيل المثال، مواد سطح 

معمارية، أنظمة حيوية، مكونات إلكترونية متنوعة( 

اإلبداعية وتجهيزات  مجموعة من التصميمات

معمارية/نحتية لبيئات مبنية. في بعض االستخدامات، قد 

يكون لواحدة أو أكثر من تلك الصواني حواف مائلة بحيث 

  تبدو عند النظر إليها خفيفة ورقيقة.

 

(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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(71) Applicant:  

Loxo Oncology, Inc. 

  ( المخترعون:72)
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(72) Inventors:  

TUCH, Brian B. ; BILENKER, Joshua H 

 Agent: SABA & CO. INTELLECTUAL (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية74)

PROPERTY 

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 وعالج السرطانطرق تشخيص 

(54) Invention Title: 

METHODS OF DIAGNOSING AND 

TREATING CANCER 

 ( الملخص57)

تم تحديد مجموعة متنوعة من طفرات نقطة مختلفة في 

NTRK2, NTRK1,  3وNTRK  في عينات خزعة من

عينات بحث مصابة بأنواع مختلفة و متنوعة من 

.  المنصوص عليها هنا هي طرق عالج عينة السرطانات

بحث مصابة بالسرطان، وطرق اختيار عالج تتضمن كمية 

لعينة البحث ، وطرق تحديد  Trkفعالة عالجيا من مثبط 

احتمالية حدوث استجابة ايجابية لدى عينة البحث المصابة 

، طرق للتنبؤ بمدى   Trkبالسرطان عند العالج بمثبط 

عينة البحث المصابة بالسرطان، طرق  في Trkفعالية مثبط 

تحديد خطر تطور السرطان في عينة البحث ، وطرق 

المساعدة في تشخيص السرطان القائم على تحديد عينة  

البحث المصابة بالسرطان و لديها خلية فيها على األقل 

، و / أو NTRK2, NTRK1واحدة من طفرات نقطة في 

3NTRKها خلية فيها على ، أو تحديد أن عينة  البحث لدي

، NTRK2, NTRK1األقل واحدة من طفرات نقطة في 

. و تقدم أيضا مجموعات تسمح بالكشف 3NTRKو / أو 

 ,NTRK1عن واحدة على األقل من طفرات نقطة في 

NTRK2 3، و / أوNTRK. 

(57) Abstract 

A variety of different point mutations in 

NTRK1, NTRK2, and NTRK3 were identified 

in biopsy samples from a subjects having a 

variety of different cancers.  Provided herein 

are methods of treating a subject having a 

cancer, methods of selecting a treatment 

including a therapeutically effective amount of 

a Trk inhibitor for a subject, methods of 

determining the likelihood that a subject 

having a cancer will have a positive response 

to a treatment with a Trk inhibitor, methods 

of predicting the efficacy of a Trk inhibitor in 

a subject having a cancer, methods of 

determining a subject’s risk for developing a 

cancer, and methods of assisting in the 

diagnosis of cancer that are based on the 

identification of a subject having a cell that 

has at least one of the point mutations in 

NTRK1, NTRK2, and/or NTRK3, or the 

determination that a subject has a cell that has 

at least one of the point mutations in NTRK1, 

NTRK2, and/or NTRK3.  Also provided are 

kits that allow for the detection of at least one 

of the point mutations in NTRK1, NTRK2, 

and/or NTRK3. 
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  
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جدار إنشائي له بنية خارجية المنشأ بالنسبة لمحوره الطولي 

 إلتاحة ملء الحيز الداخلي من الجدار في الموقع

(54) Invention Title: 

STRUCTURAL WALL WITH A STRUCTURE 

EXOGENOUS TO THE LONGITUDINAL AXIS 

THEREOF FOR ENABLING THE INSIDE OF 

THE WALL TO BE FILLED ON SITE 

 ( الملخص57)

الجـدار الهـيكلي مـع اإلطـار الخشـبي، والـمعادن، والـبالسـتيك، 

والـبولـي كـربـونـات أو غـيرهـا مـن الـمواد الـمقاومـة الـتي لـيس 

لـها األقـطار أو تشـديـد حـواجـز عـرضـية عـلى مـحورهـا 

هـو ريـتيكوالتـها هـيكلها و / أو الـطولـي، أو افـتراضـيا، 

مـفصلية. هـذا الجـدار يـحصل عـلى الـصالبـة الـالزمـة مـن خـالل 

هـيكلة الـتي هـي خـارج الـمحور الـطولـي مـن خـالل عـناصـر 

قـطري مـختلفة، ثـابـتة عـلى الـعناصـر الهـيكلية الـعموديـة أو 

صـب أو مـلء داخـل أعـمدة ولـوحـات عـتبة، مـن أجـل الـسماح 

مـع الـمواد الـتي تـعطي هـذا الجـدار مـثل الـعادم الحـراري 

والـعزل الحـراري والـعزل الـصوتـي ومـقاومـة الحـريـق مـن 

خـالل اسـتخدام مـدافـن اقـتصاديـة جـدا مـثل نـفس الـتربـة فـي 

مـوقـع الـبناء أو مـخالـيط بسـيطة مـثل: الـطين مـع الـقش، 

ـبوليسـتريـن الـموسـع مـع الـطين، الـضوء الخـرسـانـة، ال

الـتربـة مـع نـشارة الخشـب والـتربـة والـرمـاد الـبركـانـي، أو 

حـتى اسـتخدام الـنفايـات الـصناعـية مـثل اإلطـارات الـمفروم أو 

عـناصـر أخـرى، وبـعض مـن الـصعب إعـادة تـدويـرهـا. 

م مجـموعـة واسـعة مـن الـحشو، بـاخـتصار، يـمكنك اسـتخدا

وفـقا لـلحاجـة المحـددة. تـسمح هـذه الـطريـقة للهـيكلة، عـن 

طـريـق إمـكانـية الـوصـول إلـى داخـل الـمبنى مـع مـلء، ظـاهـريـا 

وبـسهولـة وسـرعـة واقـتصاديـة تحسـين قـابـلية الجـدران، 

جـموعـة ويجـري بـسهولـة الـجاهـزة والـصناعـية، ومـع م

مـتنوعـة هـامـة من التطبيقات في والمنازل وأنواع مختلفة من 

 .المباني

 

(57) Abstract 

Structural wall with wooden frame, metal, plastic, 

polycarbonate or other resistant material that does 

not have diagonals or stiffening transversal 

blockings on its longitudinal axis or, by default, its 

structure is reticulated and / or articulated. This 

wall obtains the necessary rigidity through a 

structuring which is external to its longitudinal 

axis by means of different diagonal elements, fixed 

to the vertical structural elements or pillars and sill 

plates, in order to allow a pouring or filling inside 

with materials that give this wall benefits of 

habitability, such as thermal inertia, thermal 

insulation, acoustic insulation and fire resistance, 

through the use of very economic landfills such as 

the same soil of the construction location or simple 

mixtures such as: mud with straw, expanded 

polystyrene with mud, light concrete, soil with 

shavings of wood, soil and volcanic ash, or even the 

use of industrial waste such as chopped tires or 

other elements, some difficult to recycle. In short, 

you can use a wide range of fillers, according to the 

specific need. This way of structuring allows, by 

means of the possibility of accessing the inside of 

the building with a filling, ostensibly and easily, 

quickly and economically improving the 

habitability of the walls, being easily prefabricated 

and industrialized, and with an important variety 

of applications in homes and various types of 

buildings 
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 ( التاريخ:32)

 
(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  
(33) Country: 

 

  :ون( المالك71)

 جوينت ستوك كومباني "تفيل"

(71) Applicant:  

JOINT STOCK COMPANY "TVEL" 

  ( المخترعون:72)

مالشيفسكي ديمتري فياتشيسالفوفيتش ; فولكوف سيرغي 

ر إفغينيفيتش ; فاسيلشينكو إيفان نيكتوفيتش ; فياليتسين فيكتو

فاسيليفيتش ; إينين أناتولي ألكسيفيتش ; شستوف مستيسالف 

أليكساندروفيتش ; إيفانوف الرومانية سيرجيفيتش ; دوروخوف 

 يتش ; كوشمانوف سيرغي أليكساندروفيتشرومان أليكساندروف

(72) Inventors:  

MALCHEVSKIY Dmitry Vyacheslavovich ; 

VOLKOV Sergey Evgenuevich ; VASILCHENKO 

Ivan Nikitovich ; Vyalitsyn Viktor Vasil'evich ; 

ENIN Anatoly Alekseevich ; SHUSTOV Mstislav 

Aleksandrovich ; IVANOV Roman Sergeevich ; 

DOROKHOV Roman Aleksandrovich ; 

KUSHMANOV Sergey Aleksandrovich 

 Agent : NJQ & ASSOCIATES (74) ( الوكيل : مكتب نادر جميل قمصية74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مفاعل نووي لتجميع الوقود

(54) Invention Title: 

NUCLEAR REACTOR FUEL ASSEMBLY 

 ( الملخص57)

تشتمل مجموعة وقود المفاعل النووي المزودة بقسم عرضي 
على شكل مسدس منتظم على فوهة علوية وفوهة سفلية وقنوات 
توجيه وقضبان وقود مرتبة في عقد شبكة ثالثية األضالع وشبكة 
واحدة على األقل تتكون من شبكة متصلة غير قابلة للفصل 

كل خلية على شكل أنبوب ، المحور الطولي الذي يتزامن الخاليا. 
مع المحور الطولي لقضيب الوقود ، ويكون المقطع العرضي 

و لألنبوب على شكل مسدس ، يتكون جانبه من جزء متوسط 
جزأين نهاية. على األقل في الوجوه النهائية للخاليا في نهاية 

كل نبين ثني يتغير بشالفوهة العليا ، يكون ألجزاء النهاية من الجا
ثابت في الحجم على طول المحور الطولي للخلية. في الجوانب 
المتجاورة للخلية ، فإن األجزاء النهائية المتجاورة مع قمة 
مشتركة من السداسي لها منحنيات معاكسة بالنسبة إلى مركز 
الخلية. عند مالمسة جوانب الخاليا المجاورة ، تكون االنحناءات 

عكسي بالنسبة لمراكز الخاليا المعنية. ال توجد  موجهة بشكل
 .فجوة بين خاليا الشبكة

 

(57) Abstract 

A nuclear reactor fuel assembly with a cross 
section in the shape of a regular hexagon 
comprises a top nozzle and a bottom nozzle, 
guide channels, fuel rods arranged in the 
nodes of a triangular mesh, and at least one 
grid consisting of non-detachably 
interconnected cells. Each cell is in the form of 
a tube, the longitudinal axis of which coincides 
with the longitudinal axis of a fuel rod, and the 
cross section of the tube is in the shape of a 
hexagon, the sides of which consist of a 
middle portion and two end portions. At least 
at the end faces of the cells at the upper nozzle 
end, the end portions of the sides have a bend 
which varies steadily in size along the 
longitudinal axis of the cell. In adjacent sides 
of a cell, the end portions adjoining a common 
vertex of the hexagon have oppositely 
oriented bends relative to the centre of the cell. 
In contacting sides of adjacent cells, the bends 
are oppositely oriented relative to the 
respective centres of the cells. There is no gap 
between the cells of a grid. 
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 مفاعالت نووي لتجميع الوقود

(54) Invention Title: 

NUCLEAR REACTOR'S FUEL ASSEMBLY 

 ( الملخص57)

تشتمل مجموعة وقود المفاعل النووي مع مقطع عرضي على شكل 
مسدس منتظم على فوهة علوية وفوهة سفلية وقنوات توجيه وقضبان 
وقود مرتبة في عقد شبكة ثالثية األضالع وشبكة تتكون من خاليا 

في شكل أنبوب مضلع ، المحور الطولي الذي  مترابطة غير قابلة للفصل
يتزامن مع المحور الطولي لقضيب الوقود. يتم مائلة ستة جوانب غير 
متجاورة للخلية نتيجة اختالف في عرض الجانب على طول محور 
الخلية. بين الجوانب المائلة توجد جوانب متوازية مع محور مجموعة 

ي ترتيب الخاليا في الشبكة فالوقود وتربط الخاليا بعضها ببعض. يتم 
صفوف متوازية مع أحد األقطار الرئيسية لمسدس منتظم. زوج واحد 
من الجوانب المائلة المعاكسة له عرض حافة أصغر في نهاية الفوهة 
العلوية من طرف الفوهة السفلية. محور التماثل للخلية ، الذي يتقاطع 

ل المذكور. تتمتع درجة مع المائ 30مع هذه الجوانب ، يشكل زاوية 
الجوانب المائلة المتبقية بعرض حافة أكبر في نهاية الفوهة العلوية 
مقارنة بنهاية الفوهة السفلية. يتم توجيه خاليا كل صف بشكل متماثل 

درجة.  60، وتشكل محاور تناظر الخاليا في الصفوف المجاورة زاوية 
خلية بحيث يختلف عرض الجوانب المائلة للخاليا على طول محور ال

تكون منطقة المقطع العرضي للخلية ثابتة على طول المحور. يسمح 
-107االختراع باستخدام منشأة مفاعل في وضع تشغيل مرتفع خالل 

 .من السعة االسمية ، مما يتيح االستخدام اآلمن للوقود النووي 110٪

 

(57) Abstract 

A nuclear reactor fuel assembly with a cross 
section in the shape of a regular hexagon 
comprises a top nozzle and a bottom nozzle, guide 
channels, fuel rods arranged in the nodes of a 
triangular mesh, and a grid consisting of non-
detachably interconnected cells in the form of a 
polygonal tube, the longitudinal axis of which 
coincides with the longitudinal axis of a fuel rod. 
Six nonadjacent sides of a cell are slanted as a 
result of a variation in the width of the side along 
the axis of the cell. Between the slanted sides are 
sides which are parallel to the axis of the fuel 
assembly and which connect the cells to one 
another. The cells are arranged in the grid in rows 
that are parallel to one of the main diagonals of a 
regular hexagon. One pair of opposite slanted 
sides has a smaller edge width at the top nozzle 
end than at the bottom nozzle end. The axis of 
symmetry of a cell, which intersects these sides, 
forms an angle of 30 degrees with the 
aforementioned diagonal. The remaining slanted 
sides have a greater edge width at the top nozzle 
end than at the bottom nozzle end. The cells of 
each row are oriented identically, and the axes of 
symmetry of the cells in adjacent rows form an 
angle of 60 degrees. The width of the slanted sides 
of the cells varies along the axis of a cell in such a 
way that the cross sectional area of the cell is 
constant along the axis. The invention allows a 
reactor facility to be used in an elevated operating 
mode within 
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طريقة التحكم في سرعة عملية تآكل معدات الدوائر التكنولوجية لمحطات 

 الطاقة النووية

(54) Invention Title: 

METHOD OF CORROSION RATE CONTROL OF NUCLEAR 

POWER PLANT PROCESS CIRCUIT EQUIPMENT 

 ( الملخص57)

طريقة التحكم في سرعة تآكل معدات الدوائر التكنولوجية لمحطات الطاقة 

وفقًا لطريقة التحكم في سرعة تآكل معدات الدوائر التكنولوجية  النووية

ة يتم قياس قيم القدرات الكهروكيميائية لمواد البناء لمحطات الطاقة النووي

الخاصة بأنابيب التبادل الحراري والناقلية الكهربائية المحددة لمياه التنقية في 

مولدات البخار، وقياس قيم مقاومة االستقطاب لمواد البناء الخاصة بخطوط 

ه اإلمداد في األنابيب في مسارات اإلمداد والناقلية الكهربائية المحددة لميا

مولدات البخار تلقائيًا ومقارنتها بالقيم القياسية. يتم عرض قيم القدرات 

الكهروكيميائية والناقلية الكهربائية المحددة من مياه التنقية في مولدات البخار 

على شكل نقاط وفق رسم بياني ثنائي المعلمات ذو اإلحداثيات "القدرات 

المتأينة" لمياه اإلمداد، -بائية المحددة للعينة الناقلية الكهر -الكهروكيميائية 

تتميز بدرجات مختلفة من الفعالية التآكلية  A ،B ،D ،Fمقسمة إلى مناطق 

لمياه التنقية وفقًا لمواد البناء الخاصة بأنابيب التبادل الحراري في مولدات 

لية قبخار الماء وفقًا للوضع التشغيلي. يتم عرض قيم مقاومة االستقطاب والنا

الكهربائية المحددة من مياه اإلمداد في مولدات البخار على شكل نقاط وفق 

الناقلية  -رسم بياني ثنائي المعلمات ذو اإلحداثيات "مقاومة االستقطاب 

 G ،Yالكهربائية المحددة للعينة المتأينة" لمياه اإلمداد، مقسمة إلى مناطق 

،X ،Z كلية لمياه التنقية وفقًا لمواد تتميز بدرجات مختلفة من الفعالية التآ

البناء الخاصة بأنابيب التبادل الحراري في مولدات بخار الماء وفقًا للوضع 

التشغيلي. بناًء على موقع النقطة في إحدى مناطق المعلمات البيانية في الرسم 

البياني ثنائي المعلمات، ال يتم اتخاذ أية إجراءات، أو يتم تنفيذ ضبط لمعايير 

 لتبريد، أو يتم إيقاف وحدة الطاقة. سائل ا

(57) Abstract 

method of corrosion rate control of nuclear power plant process 

circuit equipment a method of corrosion rate control of nuclear 

power plants process circuits equipment, whereby the 

electrochemical potential of the structural material of heat 

exchanging tubes and the specific electrical conductivity of 

blowdown water in steam generators are measured, the 

polarization resistance of the structural material of the pipelines 

of the condensate-feeding path and the specific electrical 

conductivity of feed water in steam generators are measured, and 

these parameters are automatically averaged and compared with 

the rated values. The electrochemical potential and the specific 

electrical conductivity of blowdown water from steam generators 

are displayed as points on a two-parameter nomogram with the 

coordinates of “electrochemical potential and specific electrical 

conductivity of the H cationated sample” of blowdown water 

divided into areas A, B, D, and F which determine various degrees 

of corrosion activity in relation to the material of heat exchanging 

tubes of the blowdown water in steam generators in accordance 

with the operating conditions. The values of the polarization 

resistance and the specific electrical conductivity of feed water 

from steam generators are displayed as points on a two-parameter 

nomogram with the coordinates of “polarization resistance and 

specific electrical conductivity of the H-cationated sample” of feed 

water divided into areas G, Y, X, and Z which determine various 

degrees of corrosion activity in relation to the material of pipelines 

of the feed water circuit in steam generators in accordance with 

the operating conditions. Depending on the location of the point in 

one of the areas of the two-parameter nomograms, no actions are 

taken, or coolant parameters are adjusted, or the power unit is 

shut down. 
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تركيبة مولدة للمناعة لها ثبات محسن، توليد مناعي معزز 

 وتوليد قدرة تفاعلية منخفض، وعملية لتحضيرها

(54) Invention Title: 

An immunogenic composition having 

improved stability, enhanced immunogenicity 

and reduced reactogenicity and process for 

preparation thereof 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتركيبة مولدة للمناعة تشتمل على 

(، مولد ضد لتوكسين بكتيري Dمولد ضد توكسين بكتيري )

(، مولد ضد سطحي لاللتهاب tetanus( )Tللتيتانوس )

 B .pertussis (، مولد ضد لـHBsAgالكبدي )ب( )

(wP بالخلية الكاملة غير منشط، سكاريد كبسولي من )

Haemophilus influenza ( )ب( من النوعHib )

مترافق مع بروتين حامل، مولد ضد فيروسي شلل األطفال 

( وبشكل إضافي مولد ضد واحد أو أكثر IPVغير منشط )

وطريقة تحضيرها. يظهر لقاح توليفي سائل بالكامل، توليد 

اعي محسن، توليد قدرة تفاعلية منخفض وثبات محسن. من

حسنت الطرق المحسنة لتثبيط الفورمالديهايد، وخواص 

االمتصاص لمولد ضد توكسين بكتيري للدفيتريا 

(Diphtheria( )D مولد ضد لتوكسين بكتيري ،)

( ومولد ضد سطحي لاللتهاب tetanus( )Tللتيتانوس )

شكل منفرد على ( تم امتصاصه بHBsAgالكبدي )ب( )

مادة مساعدة من فوسفات األلومنيوم، محتوى األلومنيوم 

( والتركيز المحسن للصورة المثلى لـ +Al3الكلي األدنى )

 ( في صورة مادة حافظة.PE-2فينوكسي إيثانول )-2

 

(57) Abstract 

An immunogenic composition comprising of 

Diphtheria toxoid antigen (D), tetanus toxoid 

(T) antigen, Hepatitis B surface antigen 

(HBsAg), inactivated whole-cell B. pertussis 

(wP) antigen, Haemophilus influenzae type B 

(Hib) capsular saccharide conjugated to a 

carrier protein, Inactivated Polio Virus (IPV) 

antigen and additionally one or more antigens 

and the method of preparing the same. A fully 

liquid combination vaccine, showing improved 

immunogenicity, reduced reactogenicity and 

improved stability. Improved methods of 

formaldehyde inactivation, improved 

adsorption profile of Diphtheria toxoid 

antigen (D), tetanus toxoid (T) antigen and 

Hepatitis B (HepB) surface antigen adsorbed 

individually onto aluminium phosphate 

adjuvant, minimum total aluminum 

content(Al3+) and optimized concentration of 

2-phenoxyethanol (2-PE) as preservative. 
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ً  مقبول ملح  .نشط كمكون منه صيدالنيا

 

(57) Abstract 

The present disclosure relates to a 

pharmaceutical composition for preventing or 

treating non-alcoholic fatty liver disease or 

dyslipidemia comprising an 

aminoalkylbenzothiazepine derivative or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof as an 

active ingredient. 
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Ivanovich 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبوغزاله للملكية الفكرية الوكيل:( 74)

Property 

 : .INT. CL (51) صنيف الدولي:الت( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

صمام حاالت الطوارئ الحراري المخصص لالستخدام 

 لمرة واحدة

(54) Invention Title: 

SINGLE-ACTION EMERGENCY 

THERMAL VALVE 

 ( الملخص57)

يشتمل صمام الطوارئ الحراري المخصص لالستخدام 

يه القناة المخصصة لمرة واحدة على الهيكل الذي توجد ف

لدفع سائل التبريد من خالل فتحة الدخول باتجاه فتحة 

المخرج الخاصة به والصمام القابل لالنصهار الواقع في 

القناة الجانبية للهيكل، وهو يتألف من: قسمين على األقل 

يتقاطعان بشكل كامل مع المقطع العرضي لقناة التدفق، 

رارة انصهار وهما مصنوعتان من مواد ذات درجات ح

مختلفة ومتموضعتان في قناة التدفق مع ارتفاع في درجة 

حرارة االنصهار لكل جزء متتالي في االتجاه من فتحة 

الدخول في قناة التدفق إلى فتحة الخروج على التوالي. 

وفي هذه الحالة فإن الهيكل يمكن أن يحتوي على أضالع 

تقوية فرعية و/ أو حواف عرضية في مكان تموضع 

مطالبة مستقلة من المطالبات،  1الصمام القابل لالنصهار، 

 .من المطالبات المعتمدة 2

 

 

(57) Abstract 

The single-action emergency thermal valve 

comprises a body with a through channel for 

coolant supply through its inlet in the 

direction of its outlet, and a fuse link in the 

through channel of the body; the fuse link 

consists of at least two parts that completely 

overlap the section of the through channel, are 

made of materials with different melting 

points, and are located in the through channel 

in series with the increase of the melting 

temperature of each successive part in the 

direction from the through channel inlet to its 

outlet, wherein the body can have transverse 

ribs and/or transverse ridges at the location of 

the fuse link. 1 independent claim of claims, 2 

dependant clams. 
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 ( عنوان االختراع:54)

 ()الفصلأجهزة إلزالة االنسدادات وطرق للفحص 

(54) Invention Title: 

DEBLINDING APPARATUSES AND 

METHODS FOR SCREENING 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بأجهزة إزالة انسداد وطرق إزالة 

نسداد على إطار االداد. يُمكن أن يشتمل جهاز إزالة انس

داعم يشتمل على بنية شبكية وحجيرات متعددة. يُمكن 

تشكيل حجيرات متعددة بواسطة جزء خاص من البنية 

الشبكية ومجموعة خاصة من األعضاء الداعمة. عالوة 

على ذلك، يُمكن وضع أعضاء تشتيت متعددة في حجيرة. 

شتيت على نحو قابل لإلزالة بجزء يُمكن ربط أعضاء الت

من البنية الشبكية التي تشكل جزًءا من حجيرة. يُمكن 

وضع أجسام غير مثبتة متعددة في حجيرة. عندما يتم 

توصيلها بحاجبة وفي استجابة إلى حركة اإلطار الداعم، 

يُمكن أن يتصادم جسم غير مثبت واحد على األقل من 

ع عضو تشتيت أول ومع األجسام غير المثبتة المتعددة م

سطح من الحاجبة بحيث يؤدي ذلك إلى إزالة انسداد 

الحاجبة. يُمكن تصميم أحجام وأشكال وكتل 

ومورفولوجيات األجسام غير المثبتة لتحسين معدالت 

التصادم لألجسام غير المثبتة مع أعضاء التشتيت ومع 

 التجميعة الحاجبة.

 

 

(57) Abstract 

Deblinding apparatuses and deblinding 

methods are provided.  A deblinding 

apparatus may include a support frame 

including a grid structure and multiple 

compartments. Multiple compartments may 

be formed by a respective portion of the grid 

structure and a respective set of support 

members.  Further, multiple scattering 

members may be disposed within a 

compartment. Scattering members be 

removably affixed to a portion of the grid 

structure that forms a part of a compartment.  

Multiple unsecured objects may be placed 

within a compartment.  When attached to a 

screen and in response to movement of 

support frame, at least one unsecured object 

of the multiple unsecured objects may collide 

with a first scattering member and with a 

surface of the screen to thereby cause 

deblinding of the screen.  Sizes, shapes, 

masses, and morphologies of unsecured 

objects may be designed to optimize collision 

rates of unsecured objects with scattering 

members and with the screen assembly.  
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 تصليب راتنج ترميم

(54) Invention Title: 

CURING REPAIR RESIN 
 ( الملخص57)

ع الحالي تركيبة راتنج ترميم من أجل ترميم الكسور يقدم االخترا

في زجاج أمامي خاص بمركبة ما ووحدات تصليب من أجل 

تصليب راتنج الترميم بعد إدخاله في الكسر. كما يقدم االختراع 

الحالي طريقةً لترميم زجاج أمامي خاص بمركبة، تشتمل على 

ئ على مبد إدخال راتنج في منطقة الترميم، حيث يشتمل الراتنج

ضوئي يتفعًل عند تعرضه للضوء بطول موجة تفعيل، حيث يكون 

نانومتر، وتصليب  425نانومتر و 370طول موجة التفعيل بين 

الراتنج من خالل بعث ضوء يتضمن الضوء ضمن مدى طول 

 موجة التفعيل على منطقة الترميم.
 

 

 

 

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides a repair resin 

composition for repairing breaks in a vehicle 5 

windscreen and curing units for curing the repair 

resin after it has been inserted into the break. The 

present invention also provides a method of 

repairing a vehicle windscreen, comprising 

inserting a resin into a repair zone, wherein the 

resin comprises a photoinitiator that activates when 

exposed to light of an activation wavelength, 

wherein the activation wavelength is between 

370nm and 425nm, and curing the resin by emitting 

light including 10 light within the activation 

wavelength range onto the repair zone. 
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 طريقة تدعيم القواعد، القائمة على تربة معدنية ضعيفة

(54) Invention Title: 

METHOD OF COMPACTION OF BASES COMPOSED OF WEAK 

MINERAL SOILS 

 ( الملخص57)

يرتبط االختراع بالبناء، ال سيما بأساليب تقوية التربة تحت قواعد وأسس 

الكهربائية. تتمثل النتيجة التقنية  المباني والمنشآت، بما في ذلك مرافق الطاقة

التي حققها هذا االختراع في تحقيق تدعيم القاعدة، المكونة من تربة معدنية 

ضعيفة، من خالل تحديد معايير عملية التصميم المثلى لألوتاد األرضية على 

كامل مساحة القاعدة. يتمثل جوهر االختراع في حقيقة أن طريقة تدعيم القواعد 

ن تربة معدنية ضعيفة، بما في ذلك تنفيذ الحفر، صب مادة التدعيم في المكونة م

كل حفرة وخلق تأثير بواسطة أداة العمل األنبوبية المجوفة على مادة التدعيم من 

أجل تشكيل األوتاد األرضية، حيث يقترح إجراء مسوحات هندسية جيولوجية 

سبة بواسون، وزاوية أولية على منطقة القاعدة وتحديد قيم معامل التشوه، ون

االحتكاك الداخلي، والتماسك النوعي، والجاذبية النوعية، ومعامل المسامية 

األولي للتربة المعدنية الضعيفة، وتحديد معامل اإلجهاد التصميمي المطلوب 

قيمة تشوه توسع لكل حفرة بمقدار  i? لطبقة تدعيم التربة، ومن ثم ، أخذ القيمة

ية للتربة المعدنية الضعيفة بعد عملية التدعيم حول ، وحساب معامل المسام0.1

الوتد األرضي وتحديد القيمة المتوقعة لمؤشر عدم استقرار التربة المعدنية 

الضعيفة في كل خطوة، وبعد ذلك، ووفقًا للقيم المعيارية المعروفة، تأخذ القيمة 

ة باألوتاد الخاص بالتربة المعدنية المحيط ie األولية األقرب لمعامل الساللة

األرضية اعتماًدا على القيم التي تم الحصول عليها لمعامل مسامية التربة 

ومؤشر عدم استقرار  ei المعدنية الضعيفة بعد التدعيم حول األوتاد األرضية

التربة بعد التدعيم، وبعد ذلك أخذ قرار وضع األوتاد األرضية يحيث تكون 

نبوبية المجوفة، وتحديد قيمة معامل تشوه مساوية لألقطار الثالثة ألداة العمل األ

القاعدة المتوسط الفعلي، ومقارنتها مع القيمة التصميمية لتشوه التربة المعدنية، 

وفي حالة الحصول على معامل متوسط أصغر لتشوه تربة القاعدة عما هو الحال 

الخاصة بتشوه توسيع الحفرة  i? في القيمة التصميمية، العمل على زيادة قيمة

وإعادة عملية حساب المتوسط الفعلي لمعامل تشوه  0.1بصورة متكررة بمقدار 

القاعدة المعطى لغاية الوصول إلى القيمة التصميمية أو إلى مرحلة وضع األوتاد 

من قطر أداة العمل األنبوبية المجوفة، وتحسب  1.5األرضية التي تساوي 

التمدد أثناء عملية الزيادة في نصف قطر الحفرة التي تقابل قيمة تشوه 

االنضغاط، ويتم اعتماد طول الوتد األرضي بحيث يكون مساوياً للمسافة من 

السطح إلى القاع وفق طبقة واحدة على األقل تتطلب تدعيم، ثم تنفيذ الطول 

المناسب للوتد األرضي للحفرة عن طريق الضغط على أداة العمل األنبوبية 

التدعيم في الحفرة من خالل تجويف أداة  المجوفة، ويتم إجراء عملية صب مادة

العمل األنبوبية المجوفة أما فيما يتعلق بتأثير عملية التدعيم الخاصة بتشكيل 

الوتد األرضي فتتم عن طريق الضغط على أداة العمل األنبوبية المجوفة في مادة 

التدعيم، وبعد ذلك من الضروري إجراء مسوحات هندسية وجيولوجية إضافية 

نطقة القاعدة، وتحديد معامل تشوه التربة المعدنية المدعمة بين األوتاد على م

األرضية، وحساب المتوسط الفعلي لمعامل التشوه المعطى للقاعدة المدعمة 

ومقارنته مع قيمته التصميمية، وإذا كان المتوسط الفعلي لمعامل التشوه المعطى 

جب تثبيت أوتاد أرضية للقاعدة المدعمة ال يتوافق مع قيمته التصميمية، ي

 إضافية بين تلك المثبتة مسبقا

(57) Abstract 
The invention relates to construction, in particular to methods for strengthening soils 

under bases and foundations of buildings and structures, including electric power 

industry facilities. The technical result achieved by this invention consists in 
compaction of the base composed of weak mineral soils by determining the optimal 

design process parameters of the ground piles over the entire area of the base. The 

essence of the invention is that the method of compaction of bases composed of 
weak mineral soils that includes formation of a well, filling each well with the 

compacting material, and creation of a compacting effect on the compacting material 

by the hollow tubular working tool to form a ground pile, proposes to perform 
preliminary engineering and geological surveys of the base area and determine the 

values of the modulus of deformation, the Poisson’s ratio, the internal friction angle, 

the specific cohesion, the specific gravity, the initial void ratio of the weak mineral 
soil, set the required design modulus of deformation of the layer to be compacted, 

then, taking the value ?i of expansion deformation of each well equal to 0.1, 

calculate the void ratio of the weak mineral soil after compaction around the ground 
pile and determine the predicted value of the liquidity index of the weak mineral soil 

at each step, then, according to the known normative values, take the nearest 

preliminary value of the modulus of deformation of the mineral soil surrounding the 
ground pile, depending on the obtained values of the void ratio of the weak mineral 

soil after compaction around the ground pile ei and the soil liquidity index after 

compaction, then take the spacing of the ground piles equal to three diameters of the 

hollow tubular working tool and determine the value of the actual average reduced 

modulus of deformation of the base, compare it with the design modulus of 

deformation of the mineral soil and, in the case of obtaining a smaller actual average 
reduced modulus of deformation of the base soil than the design one, increase the 

well expansion deformation value iteratively in increments of 0.1 and repeat the 

calculation of the actual average reduced modulus of deformation of the base until 
the design value is reached or spacing of the ground piles is equal to the value of 1.5 

times of the diameter of the hollow tubular working tool, and calculate the increase 

of the well radius corresponding to the value of the accepted expansion deformation 
during piling; the length of the ground pile is taken equal to the distance from the 

roof to the sole of at least one layer requiring compaction, then drill the well 

corresponding to the ground pile length by insertion of a hollow tubular working 
tool, feeding the compacting material into the well through a cavity of a hollow 

tubular working tool; the compacting effect for formation of a ground pile is carried 

out by insertion of a hollow tubular working tool into the compacting material; then, 
perform additional engineering and geological surveys on the area of the base to 

determine the modulus of deformation of the compacted mineral soil between the 

ground piles; calculate the actual average reduced modulus of deformation of the 

compacted base and compare it with the design value; and if the actual average 

reduced modulus of deformation of the base does not correspond to the design value, 

install additional ground piles between previously installed ones. 
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 والكهرباء

(54) Invention Title: 

HEATING MATERIALS THROUGH CO-

GENERATION OF HEAT AND 

ELECTRICITY 

 ( الملخص57)

( والطرق المخصصة لتسخين 100قد تشتمل األنظمة )

 المواد عبر التوليد المشترك للطاقة الكهربائية والحرارية

( 110( ومول ِّد كهربائي )105على مصدٍر حراري )

مكونين إلنتاج غاز عادم ساخن وطاقة كهربائية. ويمكن 

( حمل الغاز العادم 115لقناة تسخين واحدة أو أكثر )

(. ويمكن 120الساخن إلى كتلة واحدة أو أكثر من المادة )

 -جزئيًا على األقل-( أن يوفر 110للمولد الكهربائي )

( 125ى جهاز تسخين كهربائي واحد أو أكثر )الطاقة إل

بعد نقل جزء من الحرارة من الغاز العادم الساخن إلى كتلة 

 (.120واحدة أو أكثر من المادة )

 

(57) Abstract 

Systems (100) and methods for heating 

material through cogeneration of thermal and 

electrical energy can include a heat source 

(105) and an electric generator (110) 

configured to produce hot exhaust gas and 

electricity. One or more heating conduits (115) 

can carry the hot exhaust gas to one or more 

bodies of material (120). The electric 

generator (110) can at least partially power 

one or more electric heaters (125) configured 

to reheat the hot exhaust gas after a portion of 

heat has been transferred from the hot 

exhaust gas to the one or more bodies of 

material (120).  
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2018/92 (21) 2018/92( رقم الطلب : 21)

 Filed: 11/10/2018 (22) 11/10/2018( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

 62/572,243   

(31) No. :  

 62/572,243   

 ( التاريخ:32)

13/10/2017 

(32) Date: 

13/10/2017 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 جيليد ساينسيز، انك.

(71) Applicant:  

Gilead Sciences, Inc. 

  ( المخترعون:72)

شو ، جي ; كاي، زهينهونج ار. ; تشو ، ايسوب ; 

غونزاليس  بونروسترو ، انا زوريساداي ; هان ، شياو 

 تشون ; جبري ، سلمان واي. ; مكفادين، ريان ; تشي،

 ينغمي ; فوغت، جوهانس ; يانج ، هونغ ; شو ، ليانهونغ

(72) Inventors:  

XU, Jie ; CAI, Zhenhong R. ; CHO, Aesop ; 

GONZALEZ BUENROSTRO, Ana Zurisadai 

;  HAN, Xiaochun ;  JABRI, Salman Y. ;  

MCFADDEN, Ryan ;  QI, Yingmei ; VOIGT, 

Johannes ; YANG, Hong ; XU, Lianhong 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)
 بروتياز HIVمثبطات 

(54) Invention Title: 

HIV PROTEASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

 :Iيُقدم االختراع مركب الصيغة 

 

  
I 

 

أو أمالح منهم مقبولة صيدليًا كما هو موصوف هنا في 

هذا االختراع. يُقدم االختراع أيًضا تركيبات صيدالنية تشمل 

، I، عمليات لتحضير مركبات الصيغة Iمركب الصيغة 

أو  AIDS، عالج HIVطرق عالجية لعالج تكاثر فيروس 

في ثديي باستخدام مركبات  AIDSر حدوث أعراض تأخي

 .Iالصيغة 

 

(57) Abstract 

The invention provides a compound of 

Formula I: 

  
I 

 

or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

as described herin.  The invention also 

provides pharmaceutical compositions 

comprising a compound of Formula I, 

processes for preparing compounds of 

Formula I, therapeutic methods for treating 

the proliferation of the HIV virus, treating 

AIDS or delaying the onset of AIDS symptoms 

in a mammal using compounds of Formula I. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2018/94 (21) 2018/94( رقم الطلب : 21)

 Filed: 17/10/2018 (22) 17/10/2018( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

0135515-2017-10 

(31) No. :  

 10-2017-0135515 

 ( التاريخ:32)

18/10/2017 

(32) Date: 

18/10/2017 

  :( الدولة33)

 جمهورية كوريا 

(33) Country: 

KOREA, REPUBLIC OF 

  :ون( المالك71)

 سي جيه هيلث كير كوربوريشن

(71) Applicant:  

CJ HEALTHCARE CORPORATION 

  ( المخترعون:72)

لي ، هيوك وو ; جي، مي كيونغ ; كيم، سونغ شان ; يو، 

ليم ; -يون ; لي، يي-ها نا ; جونغ، سو يون ; بارك، جي

دونغكيو ; كيم،  يول ; كي، سو يونغ ; كيم،-لي، هو

 ميونغجونغ

(72) Inventors:  

LEE, Hyuk Woo ;  JI, Mi Kyung ;  KIM, 

Seung Chan ;  YU, Ha Na ;  JUNG, Soo Yeon ;  

PARK, Ji-Yeon ;  LEE, Ye-Lim ; LEE, Ho-

Youl ; KI, So Young ; KIM, Dongkyu ; KIM, 

Myeongjoong 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) لفكرية( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية ا74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مركب حلقي غير متجانس كمثبط بروتين كيناز

(54) Invention Title: 

Heterocyclic compound as a protein kinase 

inhibito 

 ( الملخص57)

الي مركبًا جديًدا يحتوي على نشاط تثبيط يوفر االختراع الح

لبروتين كيناز أو مصاوغ فراغي منه  أو ملح منه مقبول 

 .صيدالنيًا

يوضح المركب أو المصاوغ الفراغي منه أو الملح المقبول 

ً لالختراع الحالي وجود نشاط تثبيط  ً منه وفقا صيدالنيا

و عالج ألبروتين كيناز ، وبالتالي يكون فعاالً في الوقاية من 

األمراض المتعلقة بالبروتين كيناز ، مثل السرطان أو 

أمراض المناعة الذاتية أو األمراض العصبية أو األمراض 

 األيضية أو العدوى أو ما شابه ذلك.

(57) Abstract 

The present invention provides a novel 

compound having a protein kinase inhibition 

activity, a stereoisomer thereof or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof. 

The compound, the stereoisomer thereof or 

the pharmaceutically acceptable salt thereof 

according to the present invention show a 

protein kinase inhibition activity, thus being 

effective in preventing or treating diseases 

related to protein kinase, such as cancer, 

autoimmune disease, neurological disease, 

metabolic disease, infection or the like. 
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  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2018/121 (21) 2018/121الطلب:( رقم 21)

 Filed: 12/12/2018 (22) 12/12/2018الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

349,888/62 

 يو إس/بي سي تي036940/2017

(31) No. :  

62/349,888 

PCT/US2017/036940 

 ( التاريخ:32)

14/06/2016 

12/06/2017 

(32) Date: 

14/06/2016 

12/06/2017 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة  

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

UNITED STATES 

World Intellectual Property Organization 

  :ون( المالك71)

 اديماب، ال ال سي ; ميرك شارب آند دوم كورب.

(71) Applicant:  

ADIMAB, LLC ; MERCK SHARP & 

DOHME CORP.  

  ( المخترعون:72)

زوه تشين ; كينيث بي. ايلسوورث ; جيمس ميليغان  ; 

ايليزابيث اولدهام  ; دايتمار سيفيرت  ; فايشنافي غانتي  

 ; محمد تبريزيفارد  ; بيانكا برينز 

(72) Inventors:  

Zhu CHEN ; Kenneth P. ELLSWORTH ; 

James MILLIGAN ; Elizabeth OLDHAM  ; 

Dietmar SEIFFERT  ; Vaishnavi GANTI  ; 

Mohammad TABRIZIFARD  ; Bianka 

PRINZ  

 Agent : Cedar White Bradley Consulting (74) سيدر وايت برادلي لالستشارات الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)
 XIأجسام مضادة ضد عامل التخثر 

(54) Invention Title: 

ANTI-COAGULATION FACTOR XI 

ANTIBODIES 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بوصف أجسام مضادة تربط المجال 

 FXI وتثبط تنشيط XI من عامل تخثر بشري 3أبل 

 FIX باإلضافة إلى تنشيط XIIa بواسطة عامل التخثر

 . FXIa بواسطة

(57) Abstract 

Antibodies that bind the apple 3 domain of 

human coagulation Factor XI and inhibit 

activation of FXI by coagulation factor XIIa 

as well as activation of FIX by FXIa are 

described. 
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 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

  إي بي 11187735.3

(31) No. :  

EP 11187735.3  

 ( التاريخ:32)

03/11/2011 

(32) Date: 

03/11/2011 

  :( الدولة33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office  

  :ون( المالك71)

باير فارما أكتينجسلشافت ; باير انتليكتشوال بروبرتي جي 

 اتش ام بي

(71) Applicant:  

Bayer Pharma Aktiengesellschaft ; Bayer 

Intellectual Property GmbH 

  ( المخترعون:72)

د. فرانك فوندر ; ماريا كولينبيرجر ; د. انجو فالم ; د. 

جوهانس كوبيرلنج ; د. هانس جورج ليرشن ; د. نيلز 

لوب ; د. سفين فيتروك ; د. -جريبناو ; رودولف سشوه

جوردن ريدلخ ; د. اندرياس كنور ; د. لين بريتشارد ; د. 

 جوالي مارلي

(72) Inventors:  

Dr. Frank WUNDER ; Maria 

KOELLNBERGER ; Dr. Ingo FLAMME ; 

Dr. Johannes K?BBERLING ; Dr. Hans-

Georg LERCHEN ; Dr. Nils GRIEBENOW ; 

Dr. Rudolf SCHOHE-LOOP ; Dr. Sven 

WITTROCK ; Dr. Gorden REDLICH ; Dr. 

Andreas KNORR ; Dr. Iain PRITCHARD ; 

Dr. Julie MARLEY 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) سماس للملكية الفكرية الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

 عقار أولي معتمد على جليكول عديد إثيلين من

 أدرينومدالين واستخدامه

(54) Invention Title: 

Polyethylene glycol based prodrug of 

Adrenomedullin and use thereof 

 ( الملخص57)

 polyethyleneيتعلق االختراع بعقار معتمد على 

glycol (PEG)  جديد منadrenomedullin ،

بعمليات لتحضيره، باستخدام ذلك لمعالجة و/أو منع 

مراض، واستخدام ذلك إلنتاج أدوية من أجل معالجة و/أو أ

منع أمراض، خصوصا اضطرابات قلبية وعائية، أوديمية 

 و/أو التهابية.

(57) Abstract 

The invención 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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 روسيا 

 روسيا

(33) Country: 
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اكيموفا، فيكتوريا ميخايلوفنا ; كورزافين ديمتري فاليرييفيتش ; 

روفيك ; دتشيرنيخ  يوليا سيرجيفنا ; نيمانكين تيموفي الكسن

سولوفييف، فاليري فالديميروفيتش  ; فالديميروفا، أنا 

كونستانتينوفنا ; بوالنكينا، إيرينا أندريفنا ; ديدوك، سيرغي 

فاسيليفيش ; جونتشاروفا  أولغا فالديميروفنا  ; اروشوفا, آنا 

فالديميروفنا ; أوستيوجوف، ياكوف ليوريفيتش ; أرتيوخوفا، 

وليتين أندريه بوريسوفيتش ; إيفانوف، مارينا فالديميروفنا ; أ

 رومان اليكسيفيتش ; موروزوف، ديمتري فالينتينوفيتش

(72) Inventors:  

EKIMOVA, Victoriia Mikhailovna ; 

KORZHAVIN, Dmitry Valeryevich ; 

CHERNYKH, Yulia Sergeevna ; NEMANKIN,  

Timofey  Aleksandrovich ; SOLOVYEV, Valery 

Vladimirovich ; VLADIMIROVA, Anna 

Konstantinovna ; BULANKINA, Irina Andreevna 

; DIDUK, Sergei Vasilyevich ; GONCHAROVA, 

Olga Vladimirovna ; EROSHOVA, Anna 

Vladimirovna ; USTIUGOV, lakov  lurevich ; 

ARTIUKHOVA, Marina Vladimirovna ; ULITIN, 

Andrei Borisovich ; IVANOV, Roman Alekseevich 

; MOROZOV, Dmitry Valentinovich 

شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية  الوكيل:( 74)

 وبراءات االختراع

(74) Agent : UNITED TRADEMARK & PATENT 

SERVICES 

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

اإلنتاج وطريقة  ( وطريقة1 –بي دي  –أجسام مضادة )أنتي 

 استخدام كل منهم

(54) Invention Title: 

ANTI-PD-1 ANTIBODIES, METHOD FOR 

PRODUCING SAME AND METHOD FOR 

USING SAME 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بالتكنولوجيا الحيوية ويشتمل على 

األجسام المضادة أحادية النسيلة المعزولة، وبخاصة األجسام 

 ـبالمضادة أحادية النسيلة البشرية، التي ترتبط بشكل خاص 
PD-1  بقابلية العالية. قد تكون األجسام المضادة وفقًا لالختراع

عبارة عن أجسام مضادة خيميرية أو متوافقة مع البشر أو 

بشرية، أو شظايا رابط المستضد منه، ويمكن استخدامها كعامل 

عالجى في علم األورام واألورام المناعية، لعالج األمراض 

رابات التطور المختلفة. يتعلق المرتبطة بتكاثر الخاليا أو اضط

االختراع أيًضا بطرق إلنتاج أجسام مضادة مذكورة وطريقة 

 .لعالج األمراض البشرية باستخدام األجسام المضادة المذكورة

 

(57) Abstract 

The present invention relates to biotechnology and 

comprises isolated monoclonal antibodies, in 

particular human monoclonal antibodies, which 

specifically bind to PD-1 with high affinity. The 

antibodies according to the invention may be 

chimeric, humanized or human antibodies, or 

antigen-binding fragments thereof, and may be 

used as a medicinal agent in oncology and 

immuno-oncology, for treating diseases associated 

with various cell proliferation or development 

disorders. The invention also relates to methods for 

producing said antibodies and a method for 

treating human diseases using said antibodies. 
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  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)
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 ( الرقم:31)

16180233.5 

16193779.2 

(31) No. :  

16180233.5 

16193779.2 

 ( التاريخ:32)

19/07/2016 

13/10/2016 

(32) Date: 

19/07/2016 

13/10/2016 

  :( الدولة33)

 االوروبي المكتب

 المكتب االوروبي

(33) Country: 

Europe Union IPO  

Europe Union IPO  

  :ون( المالك71)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:72)

 لوبيز ، كريستينا ; نيومان ، أولف-لوبيز

(72) Inventors:  

LOPEZ-LOPEZ, Cristina ; NEUMANN, Ulf 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) سابا وشركاهم للملكيه الفكريهلوكيل:ا( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

مشتق أوكسازين لالستخدام في الوقاية من مرض 

 ألزهايمر في مرضى عُرضه للخطر

(54) Invention Title: 

An Oxazine Derivative for Use in the 

Prevention of Alzheimer?s disease in at Risk 

Patients 

 ص( الملخ57)

مشتق أوكسازين  1-يتعلق االختراع الحالي بمثبط باس

وتركيبات صيدالنية تشمل مشتق األوكسازين لالستخدام 

في الوقاية من مرض ألزهايمر في مريض عُرضه لتطور 

وبشكل خاص، حيث أعراض إكلينيكة لمرض ألزهايمر، 

يحمل المريض العُرضه لتطور أعراض إكلينيكة لمرض 

 .4ألزهايمر نسخة أو اثنين من آليل ابو اي
 

(57) Abstract 

The present invention relates to an oxazine 

derivative BACE-1 inhibitor and 

pharmaceutical compositions comprising such 

oxazine derivative for use in the prevention of 

Alzheimer?s disease in a patient at risk of 

developing clinical symptoms of Alzheimer?s 

disease, and in particular, wherein the patient 

at risk of developing clinical symptoms of 

Alzheimer?s disease carries one or two copies 

of the ApoE4 allele. 
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16180315.0 

16203964.8 

 إي بي/بي سي تي 067273/2017

(31) No. :  

16180315.0 

16203964.8 

PCT/EP2017/067273 

 ( التاريخ:32)

20/07/2016 

14/12/2016 

10/07/2017 

(32) Date: 

20/07/2016 

14/12/2016 

10/07/2017 

  :( الدولة33)

 مكتب البراءات االوروبي

 مكتب البراءات االوروبي

 مكتب البراءات االوروبي

(33) Country: 

European Patent Office 

European Patent Office 

European Patent Office 

  :ون( المالك71)

 تشافتير فارما أكتينجيسيلسباير أكتينجيسيلستشافت ; با

(71) Applicant:  

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  ; 

BAYER PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:72)

مارتينا ديلبيك ; مايكل هان ; توماس موالر  ; كليمينز 

لوستيغ ; جوانا أنالر ; أودو ألبوس ; دوريس جيهرينغ ; 

; نيلز ليندر ; جانين بجورن روزينستاين ; كارل كولينز 

 برويشسيتر –نيكوالي  ; موريتز بيك 

(72) Inventors:  

Martina DELBECK  ; Michael HAHN   ; 

Thomas MULLER   ; Klemens LUSTIG  ; 

Johanna ANLAHR  ; Udo ALBUS ; Doris 

GEHRING  ; Bj?rn ROSENSTEIN  ; Karl 

COLLINS  ; Niels LINDNER  ; Janine 

NICOLAI  ; Moritz BECK-BROICHSITTER  

 Agent : Ala'a Al Batainah (74) عالء البطاينةالمحامي  الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مركبات ديازاهيترو ثنائية الحلقة مستبدلة واستخداماتها

(54) Invention Title: 

SUBSTITUTED DIAZAHETERO-

BICYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USE 

 ( الملخص57)

 يتعلق الطلب الحالي بمركبات

  (imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methyl-

substituted diazaheterobicyclic، 

وطريقة لتحضيرها، واستخدامها بمفردها أو في توليفات 

لعالج و / أو الوقاية من األمراض، باإلضافة إلى 

ج األدوية لعالج و / أو الوقاية من استخدامها إلنتا

األمراض، وخاصة لعالج و / أو الوقاية من اضطرابات 

الجهاز التنفسي بما في ذلك اضطرابات التنفس المرتبطة 

بالنوم مثل إنقطاع النفس النومى اإلنسدادي وانقطاع 

يط )الشخير(. ويتعلق  النفس النومى المركزي والغَطِّ

ة الكتشاف مركب له خصائص االختراع الحالي كذلك بطريق

 .TASK-3 و / أو TASK-1إحصار
 

(57) Abstract 

The present invention relates to novel 

(imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl)methyl 

substituted diazahetero-bicyclic compounds, to 

methods for preparing same, to their use alone 

or in combinations for the treatment and/or 

prevention of diseases, as well as to their use for 

producing drugs for the treatment and/or 

prevention of diseases, especially for the 

treatment and/or prevention of breathing 

disorders, including sleep- related breathing 

disorders such as obstructive and central sleep 

apnea and snoring. The present invention 

further relates to a method for detecting a 

compound having TASK-1 and/or TASK-3 

blocking properties. 
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 جهاز وطريقة لنفث كابل داخل مسرب

(54) Invention Title: 

Apparatus and method for jetting a cable into 

a duct 

 ( الملخص57)

(، تتضمن 6طريقة لتنصيب عنصر مطول داخل مسرب )

( خالل 6دفع العنصر المطول داخل المسرب ) -خطوات: 

إدخال مائع مضغوط داخل المسرب  -(، 12الضغط )غرفة 

بذل قوة تشغيل )اف ايه(، تتضمن  -عند ضغط اسمي، 

مراقبة على األقل ضغط المائع )بيه  -الطريقة خطوات: 

( وقوة التشغيل المذكورة 6دي( داخل المسرب المذكور )

تقليل مائع الضغط المذكور )بيه دي( إلى قيمة  -)اف ايه(، 

 (3)قل من الضغط االسمي. الشكل محددة سلفا أ

 

(57) Abstract 

Method for installing an elongated element 

into a duct (6), comprising the steps of: - 

pushing the elongated element into the duct 

(6) through a pressure chamber (12), - 

introducing pressurized fluid into the duct at a 

nominal pressure, - applying a driving force 

(Fa), the method comprises the steps of: - 

monitoring at least fluid pressure (pd) into 

said duct (6) and said driving force (Fa), - 

reducing said fluid pressure (pd) to a 

predetermined value lower than the nominal 

pressure. Fig. (3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2019/8 (21) 2019/8الطلب:( رقم 21)

 Filed: 24/01/2019 (22) 24/01/2019الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

 يو إس 366,960/62

 يو إس 536,097/62

  /أي بي/بي سي تي054506/2017

(31) No. :  

US62/366,960 

US62/536,097 

PCT/IB2017/054506  

 ( التاريخ:32)

26/07/2016 

24/07/2017 

25/07/2017 

(32) Date: 

26/07/2016 

24/07/2017 

25/07/2017 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة  

 الواليات المتحدة 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

World Intellectual Property Organization 

  :ون( المالك71)

 ارما أل.بي.بوردو ف

(71) Applicant:  

PURDUE PHARMA L.P. 

  ( المخترعون:72)

هاريس، ستيفن سي. ; كابيل، رام بي. ; كايل، دونالد جيه.  

 ; وايتسايد، غارث

(72) Inventors:  

HARRIS, Stephen C. ; KAPIL, Ram P. ; 

KYLE, Donald J. ; WHITESIDE, Garth 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ية الفكرية أبو غزاله للملك الوكيل:( 74)

Property  

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)
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 عالج ومنع اضطرابات النوم

(54) Invention Title: 

TREATMENT AND PREVENTION OF 

SLEEP DISORDERS 

 ( الملخص57)

طراب نوم عن يتعلق الكشف بطرق عالج أو منع اض

 (1طريق إعطاء مركب له الصيغة )

  
(1،) 

 

، (1D)، (1C)، (1B)، (1A)أو مركب له الصيغة 

(1E( أو ،)1F إلى حيوان في حاجة إلى هذا العالج. في )

تجسيدات معينة، تعالج أو تمنع تلك المركبات بفعالية 

اضطراب نوم لدى الحيوان، مع إنتاج آثار جانبية منخفضة 

 كبات متاحة مسبقًا.مقارنة بمر

 

(57) Abstract 

The disclosure relates to methods for 

treating or preventing a sleep disorder by 

administering a compound of formula (1) 

 

(1) , 

or a compound of formula (1A), (1B), (1C), 

(1D), (1E), or (1F)  to an animal in need of 

such treatment.  In certain embodiments, such 

compounds effectively treat or prevent a sleep 

disorder in the animal, while producing 

reduced side effects compared to previously 

available compounds. 
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نغ ; كو، بونس، جوم ; سيم، بانغ جانيت ; وان، هو

شين ; كودر، ستيفن إليوت ; هاريمان ، وليام -تريسي شيا

 دون ; إيزكويردو، شيلي 

(72) Inventors:  

PONS, Jaume ; SIM, Bang Janet ; WAN, 

Hong ; KUO, Tracy Chia-Chien ; KAUDER, 

Steven Elliot ; HARRIMAN, William Don ; 

IZQUIERDO, Shelley 
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 ( عنوان االختراع:54)

أجسام مضادة ضد بروتين ألفا منظم لإلشارات وطرق 

 استخدامها

(54) Invention Title: 

ANTIBODIES AGAINST SIGNAL-

REGULATORY PROTEIN ALPHA AND 

METHODS OF USE 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي، ضمن أشياء اخرى، بأجسام مضاد 

 معزولة تربط نطاق خارج الخلية لبولي ببتيد
 SIRP- alpha v1  على سبيل المثال، نطاق( بشريD1 ،)

بشري،  SIRP- alpha v2نطاق خارج الخلية لبولي ببتيد 

ط األجسام المضادة أيضاً أو كالهما. في بعض النماذج، ترب

قرد، نطاق  SIRP- alphaنطاق خارج الخلية لبولي ببتيد 

فأري، نطاق  SIRP- alphaخارج الخلية لبولي ببتيد 

بشري، و/ أو نطاق  SIRP-betaخارج الخلية لبولي ببتيد 

بشري. في بعض SIRP--gama خارج الخلية لبولي ببتيد 

تربط بين نطاق خارج  النماذج، تمنع األجسام المضادة أو ال

 IgSFبشري ونطاق  SIRP- alphaالخلية لبولي ببتيد 

بشري، بينما في بعض النماذج، تخفض  CD47لبولي ببتيد 

بشري  SIRP- alphaاألجسام المضادة ألفة بولي ببتيد 

بشري. يتم في هذه  CD47لبولي ببتيد  IgSFلربط نطاق 

ً تقديم طرق، بولي نيوكليوتيدا ، ت، نواقلالوثيقة أيضا

 وخاليا مضيفة متعلقة بها.
 

(57) Abstract 
Provided herein, inter alia, are isolated antibodies 

that bind an extracellular domain of a human 

SIRP-alpha v1 polypeptide (e.g., the D1 domain), 

an extracellular domain of a human SIRP- alpha 

v2 polypeptide, or both. In some embodiments, the 

antibodies also bind an extracellular domain of a 

monkey SIRP-alpha polypeptide, an extracellular 

domain of a mouse SIRP-alpha polypeptide, an 

extracellular domain of a human SIRP-beta 

polypeptide, and/or an extracellular domain of a 

human SIRP-gama polypeptide. In some 

embodiments, the antibodies block or do not 

binding between an extracellular domain of a 

human SIRP-alpha polypeptide and an IgSF 

domain of a human CD47 polypeptide, while in 

some embodiments, the antibodies reduce the 

affinity of a human SIRP-alpha polypeptide for 

binding an IgSF domain of a human CD47 

polypeptide. Further provided herein are methods, 

polynucleotides, vectors, and host cells related 

thereto. 
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ANTI-TIM-3 ANTIBODIES 

 ( الملخص57)

 3-ي بأجسام مضادة تربط بروتين يرتبط االختراع الحال

يحتوي على جلوبولين المناعي بالخلية التائية البشري 

(، وقد تكون مفيدة لعالج 3-ونطاق ميوسين )تي اي ام

أورام الدم الصلبة بمفردها وفي توليفة مع المعالجة 

 .الكيميائية واإلشعاع المؤين

(57) Abstract 

The present invention relates to antibodies 

that bind human T-cell immunoglobulin- and 

mucin-domain-containing protein-3 (Tim-3), 

and may be useful for treating solid and 

hematological tumors alone and in 

combination with chemotherapy and ionizing 

radiation. 
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(54) Invention Title: 

Stable ibuprofen injectable composition 

 ( الملخص57)

لصيغة  compositionيتعلق اإلختراع الحالي بتركيب 

، يشتمل for injectable formulationقابلة للحقن 

 التركيب:

من إبوبروفين  aqueous solutionمحلول مائي  -

ibuprofen نين وأرجيarginine  بنسبة موالرية

و  1.1:  1لإلبوبروفين : األرجينين يتم إشتمالها ما بين 

 ؛2.1:  1

 diureticمحلول مائي من مركب مدر للبول  -

compound  4.35و  %3.9يشتمل بين% 

 بالوزن/بالحجم من المركب المدر للبول.

يتعلق اإلختراع الحالي أيضا بتركيب صيدالني 

pharmaceutical composition  يشتمل التركيب

واإلستخدام للتركيب  said compositionالمذكور 

والتركيب  use of said compositionالمذكور 

 said pharmaceuticalالصيدالني المذكور 

composition. 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to a composition 

for injectable formulation, the composition 

comprising: 

-An aqueous solution of ibuprofen and 

arginine with a molar ratio of 

ibuprofen:arginine comprised between 1:1.1 

and 1:2.1; 

-An aqueous solution of a diuretic compound 

comprising between 3.9 % and 4.35 % w/v of 

the diuretic compound. 

The present invention also concerns a 

pharmaceutical composition comprising said 

composition and the use of said composition 

and said pharmaceutical composition. 
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عدوى فيروس االلتهاب الكبدي ل (ار ان ايه آي)عوامل 

 الوبائي ب

(54) Invention Title: 

RNAi AGENTS FOR HEPATITIS B VIRUS 

INFECTION 

 ( الملخص57)

يصف هذه االختراع التركيبات والطرق الخاصة بتثبيط 

التعبير عن جين فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي ب. فضالً 

))ار ان ايه عن هذا ورد وصف لعوامل تداخل ار ان ايه 

آي(( لتثبيط التعبير عن جين فيروس االلتهاب الكبدي 

الوبائي ب. وقد تستهدف عوامل )اتش بي في( )ار ان ايه 

آي( التي كشف عنها هذا االختراع خاليا مثل الخاليا 

الكبدية، وذلك عن طريق استخدام لجينات االستهداف 

 تالمقترنة على سبيل المثال. وتم أيًضا وصف التركيبا

الصيدالنية التي تشتمل على واحد أو أكثر من عوامل 

)اتش بي في( )ار ان ايه آي( مع واحد أو أكثر من 

العالجات اإلضافية. ويوفر حقن عوامل )اتش بي في( )ار 

ان ايه آي( في كبد مصاب بعدوى في جسم الكائن الحي 

تثبيًطا للتعبير عن جين )اتش بي في( وعالج األمراض 

 (رتبطة بعدوى )اتش بي فيوالحاالت الم

(57) Abstract 

Described are compositions and methods for 

inhibition of Hepatitis B virus gene expression. 

RNA interference (RNAi) agents for inhibiting 

the expression of Hepatitis B virus gene are 

described. The HBV RNAi agents disclosed 

herein may be targeted to cells, such as 

hepatocytes, for example, by using conjugated 

targeting ligands. Pharmaceutical 

compositions comprising one or more HBV 

RNAi agents optionally with one or more 

additional therapeutics are also described. 

Delivery of the described HBV RNAi agents to 

infected liver in vivo provides for inhibition of 

HBV gene expression and treatment of 

diseases and conditions associated with HBV 

infection. 
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 نياً منهصيدال

(54) Invention Title: 

SYNTHESIS OF (S)-2-AMINO-4-METHYL-

1-((R)-2-METHYLOXIRANE-2-YL)-

PENTAN-1-ONE AND 

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE 

SALTS THEREOF 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتقديم طرق جديدة لتحضير المركب 

نية. صورة المركب ، وأمالح مقبولة صيدالنياً منه، بالب5

، أو ملح مقبول صيدالنياً منه، عبارة 5يكون المركب  5

عن مركب وسيط مهم في تخليق الكارفيلزوميب. يقدم 

االختراع أيضاً طرق لتحضير محفز منجنيز مفيد يمكن 

استخدامه في خطوة إدخال اإليبوكسيد وفقاً لالختراع 

 .الحالي

(57) Abstract 

The present invention provides new methods 

for preparing compound 5, and 

pharmaceutically acceptable salts thereof, of 

structure image of Compound 5; Compound 

5, or a pharmaceutically acceptable salt 

thereof, is an important intermediate in the 

synthesis of carfilzomib. The invention further 

provides methods of making a useful 

manganese catalyst that may be used in the 

epoxidation step of the present invention. 
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(71) Applicant:  

AMGEN INC. 

  ( المخترعون:72)

يا فين سيلف-ديفد دبليو. برانكو ; هسينج سين لو ; شاو

، جيه ار ; هيو ; ثوماس سي. بوون ; كولين في. جيج

 شادويك تي. كينج  ; ليشينج شي ; سين اكسو

(72) Inventors:  

David W. BRANKOW ; Hsieng Sen LU ; 

Shaw-Fen Sylvia HU ; Thomas C. BOONE ; 

Colin V. GEGG, Jr ; Chadwick T. KING ; 

Licheng SHI ; Cen XU 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية  الوكيل:( 74)

Property  

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)
 بشري CGRPأجسام مضادة ترتبط مع مستقبل 

(54) Invention Title: 

HUMAN CGRP RECEPTOR BINDING 

ANTIBODIES 

 ( الملخص57)

 ديتعلق االختراع الحالي بتوفير بروتينات ربط مولد ض

. تم أيضاً (CGRP R)بشري   CGRPترتبط بمستقبل 

توفير أحماض امينية تشفر بروتين ربط مولد ضد ونواقل 

وخاليا تشفره أيضاً. يمكن أن تثبط بروتينات ربط مولد 

وتكون مفيدة في  CGRPمع  CGRP Rالضد ارتباط 

بما في ذلك  CGRP Rعدد من االضطرابات المتعلقة بــ 

 اية من انواع الصداع النصفيالمعالجة و/أو الوق

(57) Abstract 

Antigen binding proteins that bind to human 

CGRP receptor (CGRP R) are provided. 

Nucleic acids encoding the antigen binding 

protein, vectors, and cells encoding the same 

are also provided. The antigen binding 

proteins can inhibit binding of CGRP R to 

CGRP, and are useful in a number of CGRP 

R related disorders, including the treatment 

and/or prevention of migraine headaches. 
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(33) Country: 
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(72) Inventors:  
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 ( عنوان االختراع:54)

 نمو يحتوي علىتركيبة صيدالنية لعالج نقص في هرمون 

 (hGHبروتين اندماجي لهرمون نمو بشري )

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR 

TREATING GROWTH HORMONE 

DEFICIENCY CONTAINING hGH FUSION 

PROTEIN 

 ( الملخص57)

اندماجي بروتين  إلعطاءيتعلق الكشف الحالي بطريقة 

الج نقص هرمون ( لعGX-H9بشري ) نموهرمون ل

يتعلق الكشف الحالي بتركيبة  التحديد،النمو. على وجه 

 على والتي تشتمل النمو،لعالج نقص هرمون  ةصيدالني

وحامل مقبول   hGH (GX-H9) يبروتين اندماج

-GX) يبروتين االندماجالصيدالنياً ، حيث يتم إعطاء 

H9 1.6إلى  0.4( مرة واحدة في األسبوع بجرعة من 

، أو يتم طفلمريض ل الجسموزن كيلو جرام من  م لكلجمل

 0.8مرة واحدة كل أسبوعين بجرعة تتراوح بين  ئهإعطا

. طفلمريض ل الجسموزن كيلو جرام من لكل  جممل 3.2و 

يتعلق الكشف الحالي بطريقة لعالج  ذلك،باإلضافة إلى 

 إعطاءعلى خطوة  والتي تشتمل النمو،نقص هرمون 

إلى مريض يعاني   hGH (GX-H9بروتين اندماجي )

من نقص هرمون النمو مرة واحدة في األسبوع بجرعة 

وزن كيلو جرام من لكل  جممل 1.6إلى  0.4تتراوح من 

 0.8أو مرة واحدة كل أسبوعين بجرعة  للمريض،جسم ال

 المريض.وزن جسم كيلو جرام من لكل  جممل 3.2إلى 

(57) Abstract 
The present disclosure relates to a method for 

administering a human growth hormone fusion 

protein (GX-H9) for treating growth hormone 

deficiency.  Specifically, the present disclosure 

relates to a pharmaceutical composition for 

treating growth hormone deficiency, which 

comprises an hGH fusion protein (GX-H9) and a 

pharmaceutically acceptable carrier, wherein the 

fusion protein (GX-H9) is administered once a 

week at a dose of 0.4 to 1.6 mg per body weight kg 

of a pediatric patient, or administered once every 

two weeks at a dose of 0.8 to 3.2 mg per body 

weight kg of a pediatric patient.  In addition, the 

present disclosure relates to a method for treating 

growth hormone deficiency, which comprising a 

step of administering an hGH fusion protein (GX-

H9) to a patient with growth hormone deficiency 

once a week at a dose of 0.4 to 1.6 mg per body 

weight kg of the patient, or once every two weeks 

at a dose of 0.8 to 3.2 mg per body weight kg of the 

patient. 
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نظم وطرق إلزالة مائع من صينية في حجرة تنمية خط 

 تجميع

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR 

REMOVING FLUID FROM A TRAY IN AN 

ASSEMBLY LINE GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتجهيز نظام إزالة مائع من أجل 

. يتضمن نظام إزالة المائع مساًرا، غرفة تنمية خط تجميع

مركبة مؤلفة للتحرك على المسار، مجمع إزالة مائع 

مجهز فوق المسار، ومتحكم. تتضمن المركبة خلية واحدة 

أو أكثر. يتضمن مجمع إزالة المائع جسًما، ومنفثًا واحًدا 

أو أكثر ملحق بالجسم. يحدد المتحكم ما إذا كان المائع 

يحتاج لإلزالة، يشغل مجمع إزالة  الموجود في المركبة

المائع لكي يحاذي المنفث الواحد أو أكثر مع الخلية 

الواحدة أو أكثر من المركبة استجابةً لتحديد إن المائع 

الموجود في المركبة يحتاج لإلزالة، ويعطي تعليمات 

لمجمع إزالة المائع لكي يزيل المائع من الخلية الواحدة أو 

 منفث الواحد أو أكثر.خالل ال أكثر من المركبة من

 

(57) Abstract 

A fluid removal system for an assembly line 

grow pod is provided. The fluid removal 

system includes a track, a cart configured to 

move on the track, a fluid removal manifold 

provided over the track, and a controller. The 

cart includes one or more cells. The fluid 

removal manifold includes a body, and one or 

more nozzles attached to the body. The 

controller determines whether fluid in the cart 

needs to be removed, operates the fluid 

removal manifold to align the one or more 

nozzles with the one or more cells of the cart 

in response to determination that the fluid in 

the cart needs to be removed, and instructs the 

fluid removal manifold to remove fluid from 

one or more cells of the cart through the one 

or more nozzles. 
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(74) Agent : UNITED TRADEMARK & PATENT 
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 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)
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 نظير-إلى-تحميل الفيديو لشبكة خادم نظيرنظام موازنة 

(54) Invention Title: 

VIDEO LOAD BALANCING SYSTEM FOR A 

PEER-TO-PEER SERVER NETWORK 

 ( الملخص57)
 live-feed video balancingيشتمل نظام موازنة الفيديو المباشر 

system  على شبكة خادم نظير إلى نظيرpeer-to-peer server 

network يتصل كل خادم .server  من شبكة الخوادم بالخوادم المتبقية

the remaining servers   ويرصد معايير األداء المقابلةmonitors 

corresponding performance criteria   لخادم مخصص

dedicated server  لشبكة الخادمthe server network  لتحديد سعة

 the dedicatedادم المخصص للخ hosting capacityاالستضافة 

server يتم إرسال سعة االستضافة .hosting capacity   إلى الخوادم

 serversوتقوم الخوادم بشكل تعاوني  remaining serversالمتبقية 

cooperatively  بتقييم قدرات االستضافة المقابلةthe 

corresponding hosting capacities  من خوادم المراقبةthe 

monitoring servers  لتحديد خادم استضافة محتملdetermine a 

potential hosting server  يمتلك سعة استضافة أولىfirst hosting 

capacity  والخوادم المتبقيةthe remaining servers  التي تتمتع

. يتم وضع خادم second hosting capacitiesبقدرات استضافة ثانية 

، استجابةً لطلب potential hosting serverاالستضافة المحتمل 

 in، في اتصال in response to a hosting requestاالستضافة 

communication  مع جهاز التقاط الصورan image capturing 

device  الذي يوفر تغذية الفيديو المباشرةdelivers the live video 

feed يضع خادم االستضافة .hosting server ز التقاط الصور جها

image capturing device  في اتصال انتقائيselective 

communication  مع خادم االستضافة المحتملthe potential 

hosting server  لتقديم تغذية الفيديو المباشرةdeliver the live 

video feed  إلى محطة العميلthe customer terminal  لتحديد خادم

 .active hosting serverاستضافة نشط 

(57) Abstract 
A live-feed video balancing system includes a peer-to-peer 

server network.  Each server of the server network 

communicates with the remaining servers and monitors 

corresponding performance criteria of a dedicated server of 

the server network to define a hosting capacity for the 

dedicated server.  The hosting capacity is communicated to 

the remaining servers and the servers cooperatively assess 

the corresponding hosting capacities from the monitoring 

servers to determine a potential hosting server having a first 

hosting capacity and the remaining servers having second 

hosting capacities. The potential hosting server, in response 

to a hosting request, is placed in communication with an 

image capturing device that delivers the live video feed.  The 

hosting server places the image capturing device in selective 

communication with the potential hosting server to deliver 

the live video feed to the customer terminal to define an 

active hosting server.  
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 C21-Nبه استبدال ثنائي لـ  -C3 ،3نور  -19ستيرويد 

 ليل بلوريبيرازو

(54) Invention Title: 

A CRYSTALLINE 19-NOR C3,3-

DISUBSTITUTED C21-N-PYRAZOLYL 

STEROID 

 ( الملخص57)
به  -C3 ،3نور -19 ستيرويديتعلق االختراع الحالي ب

بيرازوليل بلوري له الصيغة  -C21-Nاستبدال ثنائي لـ 

(I،) 

 
 (Iالصيغة )

وأشكال صلبة بلورية وتركيبات منه. يتم كذلك الكشف في 

هذا الطلب عن طرق لصنع األشكال الصلبة البلورية من 

 -C21-Nبه استبدال ثنائي لـ  -C3 ،3نور  -19 ستيرويد

 ستيرويد( وطرق استخدام Iبيرازوليل بلوري له الصيغة )

بيرازوليل  -C21-Nبه استبدال ثنائي لـ  -C3 ،3نور  -19

( أو األشكال الصلبة البلورية، Iوري الذي له الصيغة )بل

واألمالح المقبولة صيدالنيًا، والتركيبات المقبولة صيدالنيًا 

 منه.

 

(57) Abstract 

This invention relates to a 19-nor C3,3-

disubstituted C21-pyrazolyl steroid of 

Formula (I), 

      
Formula (I) 

and crystalline solid forms and compositions 

thereof. Also disclosed herein are methods of 

making crystalline solid forms of the 19-nor 

C3,3-disubstituted C21-pyrazolyl steroid of 

Formula (I) and methods of using the 19-nor 

C3,3-disubstituted C21-pyrazolyl steroid of 

Formula (I) or crystalline solid forms, 

pharmaceutically acceptable salts, and 

pharmaceutically acceptable compositions 

thereof.  

 

 



44 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2019/0023 (21) 2019/23الطلب:( رقم 21)

 Filed: 19/02/2019 (22) 19/02/2019الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

160.8 116 2016 10  

873.0 102 2017 10 

(31) No. :  

10 2016 116 160.8 

10 2017 102 873.0 

 ( التاريخ:32)

30/08/2016 

14/02/2017 

(32) Date: 

30/08/2016 

14/02/2017 

  :( الدولة33)

 مانياأل

 المانيا

(33) Country: 

GERMANY 

GERMANY 

  :ون( المالك71)

 جيليتا ايه جي

(71) Applicant:  

GELITA AG 

  ( المخترعون:72)

أولريش ; هاوسمانز ، -اوسير، ستيفن ; فريش،  هانز

 ستيفان

(72) Inventors:  

OESSER, Steffen ; FRECH, Hans-Ulrich ; 

HAUSMANNS, Stephan 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) سابا وشركاهم للملكيه الفكريه الوكيل:( 74)

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

استخدام ناتج تحلل كوالجين لتحسين أداء تحمل ولتحفيز 

 األيض الهدمي للدهون

(54) Invention Title: 

USE OF COLLAGEN HYDROLYSATE FOR 

IMPROVING ENDURANCE 

PERFORMANCE AND FOR 

STIMULATING LIPOCATABOLISM 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحااالي باااسااااااتخاادام ناااتج تحلاال كوالجين 

لتحساااااين أداء التحمل بواساااااطة زيادة نشااااااط المتقدرات. 

ناااتج تحلال عالوة على ذلااك، يتعلق االختراع باااسااااااتخاادام 

كوالجين لحاااث األيض الهااادمي للااادهون، وعلى وجاااه 

الخصاااااوص لتقليل وزن الجسااااام، بواساااااطة زيادة نشااااااط 

 /سي1المتقدرات. الشكل 
 

 

 
 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to the use of 

collagen hydrolysate for improving endurance 

performance by increasing mitochondrial 

activity. Further, the invention relates to the 

use of collagen hydrolysate for stimulating 

lipid catabolism, and in particular for 

reducing body weight, by increasing 

mitochondrial activity.Fig. 1/c 

 

 



45 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) رقم البراءة:( 11)

 Appl. No. 2019/24 (21) 2019/24الطلب:( رقم 21)

 Filed: 19/02/2019 (22) 19/02/2019الطلب:( تاريخ 22)

 :Priority Data (23) األسبقية:( بيانات 30)

 ( الرقم:31)

380,063/62 

416,020/62 

(31) No. :  

62/380,063 

62/416,020 
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(32) Date: 
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01/11/2016 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة

 الواليات المتحدة

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 جيليد ساينسيز، انك.

(71) Applicant:  

Gilead Sciences, Inc. 

  ( المخترعون:72)

جونغ ; دو ،  -ميدلي ، جوناثان وليام ; بيون، هيونغ 

جينفا ; سكويرز، نيل اتش. ; شيفيك ، صوفيا ال. ; كابالن 

يتسويا ; كيرسبيرج ، ، جوشوا ايه. ; كوباياشي ، ت

ثورستن ايه. ; لي ، ريك أندرو ; ليزرويذ، سكوت اي. ; 

مورغانلي ، فيليب أنتوني ; ميتشل ، مايكل ال. ; واتكنز ، 

 وليام جيه.

(72) Inventors:  

MEDLEY, Jonathan William ; PYUN, Hyung-

Jung ; DU, Jinfa ; SQUIRES, Neil H. ; 

SHEVICK, Sophia L. ; KAPLAN, Joshua A. ; 

KOBAYASHI, Tetsuya ; KIRSCHBERG, 

Thorsten A. ; LEE, Rick Andrew ; 
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 مركبات بيروليزين بها استبدال واستخداماتها

(54) Invention Title: 

SUBSTITUTED PYRROLIZINE 

COMPOUNDS AND USES THEREOF 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي ببعض مركبات بيروليزين بها 

(، وتركيبات صيدلية تثبط انتساخ Iالصيغة )استبدال  من 

HBV.وطرق تحضيرها واستخدامها ، 

 
 

 

(57) Abstract 

This application relates to substituted fused 

pyrrole compounds of formula I, and 

pharmaceutical compositions comprising them 

which inhibit HBV replication, and methods 

of making and using them. Formula (I) image 
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 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزالة للملكية الفكرية الوكيل:( 74)

Property 

 : .INT. CL (51) التصنيف الدولي:( 51)

 ( عنوان االختراع:54)

 طرق وتركيبة لتوقع نشاط إنزاستورين

(54) Invention Title: 

METHODS AND COMPOSITION FOR THE 

PREDICTION OF THE ACTIVITY OF 

ENZASTAURIN 

 ( الملخص57)

يصف االختراع الحالي مؤشرات حيوية تم اكتشافها لكي 

ترتبط باالستجابات الفردية المتنوعة )على سبيل المثال، 

الفعالية، والتأثير الضار، ونقاط النهاية األخرى( 

يمفوما الخاليا إلنزاستورين، في عالج أمراض مثل ل

(، والورم األرومي DLBCLالبائية المتوسعة االنتشار )

(، وأنواع سرطان أخرى. يمكن استخدام GBMالدبقي )

المؤشرات الحيوية المكتشفة حديثًا وغيرها في اختالل 

التوازن االرتباطي معهم في االختبارات التشخيصية 

المصاحبة التي يكون من شأنها المساعدة في توقع 

ستجابات للعقار واستخدام العقاقير فقط على أولئك الذين اال

سوف يستفيدون، أو استبعاد أولئك الذين من الممكن أال 

 يستفيدوا، من العالج.

 

(57) Abstract 

The present invention describes biomarkers 

that have been discovered to correlate with 

varied individual responses (e.g., efficacy, 

adverse effect, and other end points) to 

enzastaurin, in treating diseases such as, 

DLBCL, GBM, and other cancer types. The 

newly discovered biomarkers and others in 

linkage disequilibrium with them can be used 

in companion diagnostic tests which can help 

to predict drug responses and apply drugs 

only to those who will be benefited, or exclude 

those who might not be beneficial, by the 

treatment. 
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 تايلور جون

(72) Inventors:  

MILLAR, Gary Bret ; BENTLEY, Alan Ray ; 

TUELLER, Todd Garrett ; STOTT, Mark Gerald ; 

HURST, Michael Stephen ; WOODBURY, Taylor 

John 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 قة مسار لتوفير مسار لعربة صناعيةنظام و طري

(54) Invention Title: 

TRACK SYSTEM AND METHOD FOR 

PROVIDING A TRACK FOR AN INDUSTRIAL 

CART 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بنظام مسار لعربة يشتمل على قطاعات 

مسار تركيبي منحني للعربة. يشمل كل من مجموعة قطاعات 

يبي المنحني واحداً أو أكثر من القضبان المصممة المسار الترك

لتتعشق مع العربة على المسار، وواحداً أو أكثر من قطاعات 

مستودع مصممة الستقبال السائل من العربة. ويكون كل من 

قطاعات المسار التركيبي المنحني مائلة بالنسبة لألرض بزاوية 

ً بحيث يتم تصميم واحد أو أكثر من ق طاعات محددة مسبقا

المستودع لتوجيه السائل إلى منطقة محددة مسبقاً. ويشمل كل 

من مجموعة قطاعات المسار التركيبي المنحني نظام تروس 

 /ب3سرعة مصمماً ليتعشق مع ترس سرعة بالعربة. الشكل 

 

(57) Abstract 

A track system for a cart includes a plurality of curved 

modular track sections for the cart. Each of the 

plurality of curved modular track sections includes one 

or more rails configured to engage with the cart on the 

track, and one or more reservoir sections configured to 

receive liquid from the cart. Each of the plurality of 

curved modular track is tilted relative to ground by a 

predetermined angle such that the one or more 

reservoir sections are configured to direct the liquid to 

a predetermined area. Each of the plurality of curved 

modular track sections includes a gear system 

configured to engage with a gear of the cart. FIG.3/B 
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 ( عنوان االختراع:54)

 ترس انزالق لعربة صناعية

(54) Invention Title: 

A SLIP GEAR FOR AN INDUSTRIAL CART 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق لتوفير ترس انزالق لعربة 

صناعية. يتضمن إحدى التجسيدات ترس انزالق والذي يتضمن 

ترس مسار للتعشيق بالعربة، قضيب اتزان، وترس محرك 

س للتعشيق مع محرك الدفع وترس المسار. قد يتضمن تر

ً قضيب اتزان والذي يقترن بشكل قابل للدوران  االنزالق أيضا

بترس المسار وترس المحرك. ببعض التجسيدات، عندما يقوم 

محرك الدفع بتدوير عمود المحرك، يدور ترس الُمحرك مع عمود 

الُمحرك مما يتسبب في دوران ترس المسار لتسيير العربة 

ول عربة الصناعية بطالصناعية. في استجابة لجسم يقوم بدفع ال

المسار، يدور قضيب االتزان لفصل تعشيق ترس المسار من 

المسار، بالتالي يتم تخفيض االحتكاك بين العربة الصناعية 

 /ج5والمسار.الشكل 

 

(57) Abstract 

Described herein are systems and methods providing a 

slip gear for an industrial cart. One embodiment 

includes a slip gear that includes a track gear for 

engaging with the track, a stabilizing bar, and a motor 

gear for engaging with a drive motor and the track gear. 

The slip gear may also include a stabilizing bar that is 

rotatably coupled to the track gear and the motor gear. 

In some embodiments, when the drive motor rotates the 

motor shaft, the motor gear rotates with the motor shaft 

to cause rotation of the track gear to propel the 

industrial cart. In response to an object pushing the 

industrial cart along the track, the stabilizing bar rotates 

to disengage the track gear from the track, thereby 

reducing friction between the industrial cart and the 

track.FIG.5/C 
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(72) Inventors:  
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 االختراع: ( عنوان54)

مشتقات إيميدازول واستخدامها في عالج أمراض مناعية ذاتية 

 أو التهابية أو أورام خبيثة

(54) Invention Title: 

IMIDAZOLE DERIVATIVES AND THEIR USE IN 

THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE OR 

INFLAMMATORY DISEASES OR CANCERS 

 ( الملخص57)

( وأمالح Iفير مركب له الصيغة )يتعلق االختراع الحالي بتو

 منه:

 
هى كما تم تحديدها هنا. وجد أن  aو R1 ،R2 ،R3حيث إن 

( وأمالح منها تقوم بتثبيط ارتباط عائلة Iمركبات الصيغة )

BET  لنطاق برومو يحتوي على بروتينات، على سبيل

المثال، بالوحدات البنائية من الليسين المتأستل وبالتالي يمكن 

ا في العالج، على سبيل المثال، في عالج األمراض استخدامه

لِّ ذاتية المناعة واألمراض االلتهابية، مثل،  اْلتِّهاُب الَمفاصِّ

وماتويدي    ات.والسرطان الرُّ
 

 

(57) Abstract 

Compounds of formula (I) and salts thereof: 

 
 (I) wherein R1, R2, R3¬ and a are as defined herein. 

Compounds of formula (I) and salts thereof have been 

found to inhibit the binding of the BET family of 

bromodomain containing proteins to, for example, 

acetylated lysine residues and thus may have use in 

therapy, for example in the treatment of autoimmune 

and inflammatory diseases, such as rheumatoid 

arthritis; and cancers. Please check formula (I) from 

accompanying files. 
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رؤوس وسيلة وضع بذور دقيقة ومكونات وسيلة وضع 

 بذور والتي تتضمن رؤوس وسيلة وضع بذور دقيقة

(54) Invention Title: 

PRECISION SEEDER HEADS AND SEEDER 

COMPONENTS THAT INCLUDE PRECISION 

SEEDER HEADS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن رؤوس وسيلة بذر 

دقيقة ومكونات وسيلة بذر والتي تتضمن رؤوس وسيلة 

بذر دقيقة. وفقاً لبعض التجسيدات، تتضمن رأس وسيلة بذر 

لي والذي يتم تحديد دقيقة أنبوب صف بذور له محيط داخ

حجمه للتوافق ومالئمة بذور معينة بأي موقع رأسي، حاجز 

بذور أول والذي يُعيق بشكل انتقائي أنبوب صف البذور 

عندما يكون موجود بالوضع األصلي ويقوم بشكل انتقائي 

بعدم إعاقة أنبوب صف البذور عندما يكون موجوداً بوضع 

 ضعه بوضع رأسياإلطالق، ومستشعر ضوئي يتم تحديد مو

أسفل حاجز البذور األول، يتم تهيئة وضبط المستشعر 

الضوئي الكتشاف البذور المنثورة من أنبوب صف البذور. 

 6الشكل 

 

(57) Abstract 

Disclosed herein are precision seeder heads and 

seeder components that include precision seeder 

heads. According to some embodiments,  a precision 

seeder head includes a seed queue tube having an 

inside circumference that is sized to accommodate 

one seed at any vertical location, a first seed hold that 

selectively blocks the seed queue tube when located in 

a default position and selectively unblocks the seed 

queue tube when located in the release position, and 

an optical sensor positioned at a vertical position 

below the first seed hold, the optical sensor adapted 

to detect seeds dispensed from the seed queue tube. 

FIG.6 
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 ( عنوان االختراع:54)

 أنظمة وطرق لتوفير عربة صناعية لحجيرة نمو

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING AN 

INDUSTRIAL CART FOR A GROW POD 

 ( الملخص57)
د(، 222-أ222أ( لها عجلة )104يتعلق االختراع الحالي بعربة )

أ( مقترن بالعجلة بحيث يتسبب خرج ُمحرك الدفع 226حرك دفع )مُ 

د( تدور لدفع وتسيير العربة 222-أ222أ( بجعل العجلة )226)

أ( مقترنة بشكل صريح بُمحرك 228أ(، وسيلة حساب عربة )104)

أ( مقترنة بشكل صريح 234أ، 232أ(؛ ومستشعرات )226الدفع )

أ( 234أ، 232تشعرات )أ(، تولد المس228بوسيلة حساب العربة )

واحدة أو أكثر من اإلشارات في استجابة للحدث الذي تم اكتشافه. 

أ( إشارة اتصال وقدرة كهربائية 228تستقبل وسيلة حساب العربة )

د(. تكون إشارة االتصال 222-أ222( عبر العجلة )102من المسار )

ة بمناظرة لواحدة أو أكثر من التعليمات للتحكم بعمل وتشغيل العر

أ( واحدة أو أكثر من 228أ(. تستقبل وسيلة حساب العربة )104)

أ(. تولد وسيلة حساب 234أ، 232اإلشارات من المستشعرات )

أ( لجعل ُمحرك 226أ( وتنقل إشارة تحكم لُمحرك الدفع )228العربة )

أ( يقوم بالعمل اعتماداً على واحدة أو أكثر من اإلشارات 226الدفع )

 أ( أو إشارة االتصال. 234 أ،232لمستشعرات )المتولدة بواسطة ا

 

(57) Abstract 
A cart (104a) having a wheel (222a-222d), a drive motor (226a) 

coupled to the wheel such that an output of the drive motor 

(226a) causes the wheel (222a-222d) to rotate and propel the 

cart (104a), a cart-computing device (228a) communicatively 

coupled to the drive motor (226a); and sensors (232a, 234a) 

communicatively coupled to the cart-computing device (228a), 

the sensors (232a, 234a) generating one or more signals in 

response to a detected event. The cart-computing device 

(228a) receives a communication signal and electrical power 

from the track (102) via the wheel (222a-222d). The 

communication signal corresponds to one or more 

instructions for controlling an operation of the cart (104a). 

The cart-computing device (228a) receives the one or more 

signals from the sensors (232a, 234a). The cart-computing 

device (228a) generates and transmits a control signal to the 

drive motor (226a) to cause the drive motor (226a) to operate 

based on at least one of the one or more signals generated by 

the sensors (232a, 234a) or the communication signal.  
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 ( التاريخ:32)

15/03/2018 

14/06/2017 

14/06/2017 

14/06/2017 

(32) Date: 

15/03/2018 

14/06/2017 

14/06/2017 

14/06/2017 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 سولوشنز تيك ال ال سيجرو 

(71) Applicant:  

Grow Solutions Tech LLC 

  ( المخترعون:72)

 ميالر ، غاري بريت

(72) Inventors:  

MILLAR, Gary Bret 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 أنظمة وطرق لوضع بذور في حجيرة نمو

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR DEPOSITING 

SEEDS IN A GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير وسائل، أنظمة، وطرق لوضع بذور 

 لتينبات. تتضمن بعض التجسيدات وسيلة رأس وضع بذور وا

تتضمن جسم له طرف مجاور وطرف بعيد متباعد بمسافة عن 

الطرف القريب، وثقب يمتد عبر الجزء الداخلي من الجسم من 

الطرف البعيد إلى الطرف القريب، ذراع إمساك أولى ُمثبتة بداخل 

الثقب ومقترن بُمشغل أول، وذراع إمساك ثاني ُمثبت بداخل الثقب 

 ثقب فتحة قريبة عند الطرف القريبومقترن بُمشغل ثاني. يتضمن ال

وفتحة بعيدة عن الطرف البعيد، ويتم تحديد شكله وحجمه الستقبال 

البذور عند الفتحة القريبة. تكون ذراع اإلمساك األولى وذراع 

اإلمساك الثانية قابلتين للحركة للسماح بشكل انتقائي لواحدة أو 

 رى( إلىقوة أخ أكثر من البذور بالسقوط تحت تأثير الجاذبية )أو

 .الفتحة البعيدة من الثقب

(57) Abstract 

Devices, systems, and methods for depositing plant seeds 

are provided herein.  Some embodiments include a 

seeder head device that includes a body having a 

proximal end and a distal end spaced a distance from the 

proximal end, a bore extending through an interior of 

the body from the proximal end to the distal end, a first 

hold arm disposed within the bore and coupled to a first 

actuator, and a second hold arm disposed within the 

bore and coupled to a second actuator.  The bore 

includes a proximal opening at the proximal end and a 

distal opening at the distal end, and is shaped and sized 

to receive seeds at the proximal opening.  The first hold 

arm and the second hold arm are movable to selectively 

allow one or more of the seeds to fall under force of 

gravity (or other force) to the distal opening of the bore. 
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16/12/2011 

(32) Date: 

14/07/2011 

16/12/2011 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 ايسكو كوربوريشن

(71) Applicant:  

ESCO Corporation 

  ( المخترعون:72)

سكوت إتش. زينير ; مايكل بي. روسكا ; مارك ايه. تشاين ;  نواه 

 كاوغيل ; دونالد أم. كونكلين ; كريس جيه. هاينلي

(72) Inventors:  

Scott H. Zenier ; Michael B. Roska ; Mark A. Cheyne ; 

Noah Cowgill ; Donald M. Conklin ; Chris J. Hainley  

  Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مجموعة بطانه

(54) Invention Title: 

WEAR ASSEMBLY 

 ( الملخص57)

خدامها على العديد من أنواع يتعلق االختراع بتجميعة تآكل الست

األجهزة التي تعمل في التربة تشتمل التجميعة على قاعدة مع جزء 

حمل، وعضو تآكل مع فجوة يتم بها استقبال جزء الحمل، وقُفل لكي 

يتم التثبيت القابل للتحرير لعضو التآكل بالقاعدة. تم تشكيل جزء 

روزات ل البالحمل باستخدام تجويفات علوية وسفلية والتي تستقب

المتممة من عضو التآكل. تشتمل تلك التجويفات والبروزات على 

ثقوب متوازية الستقبال وتثبيت القفل بشكل مركزي بداخل تجميعة 

التآكل وإبعاده عن سطح التآكل. يتم تحديد الثقب في عضو التآكل 

من خالل جدار يشتمل على بنية حاجزة تم تزويدها بسطح حامل 

سفلي لمالمسة واحتجاز القفل في مقابل  علوي وسطح حامل

الحركة العلوية والسفلية في الثقب. يشتمل القفل على مكون تركيب 

الذي يحدد فتحة مسننة خاصة باستقبال المسمار المسنن الذي يتم 

استخدامه لكي يثبت على نحو قابل للتحرير عضو التآكل بالقاعدة. 

عضو  وتثبيته بداخليمكن تصنيع مكون التركيب المنفصل بسهولة 

ننة األجزاء المس بالمقارنة بتشكيلالتآكل بتكلفة أقل وبجودة أعلى 

 بشكل مباشر في عضو التآكل. 

(57) Abstract 

A wear assembly for use on various kinds of earth 

working equipment that includes a base with a 

supporting portion, a wear member with a cavity into 

which the supporting portion is received, and a lock to 

releasably secure the wear member to the base.  The 

supporting portion is formed with top and bottom 

recesses that receive complementary projections of the 

wear member.  These recesses and projections include 

aligned holes so as to receive and position the lock 

centrally within the wear assembly and remote from the 

wear surface.  The hole in the wear member is defined 

by a wall that includes a retaining structure provided 

with an upper bearing surface and a lower bearing 

surface for contacting and retaining the lock against 

upward and downward movement in the hole.  The lock 

includes a mounting component that defines a threaded 

opening for receiving a threaded pin that is used to 

releasably hold the wear member to the base.  The 

separate mounting component can be easily 

manufactured and secured within the wear member for 

less expense and higher quality than forming the threads 

directly in the wear member.   
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 كوريا

(33) Country: 

KOREA 

  :ون( المالك71)

 ال جي شيم، ليمتد.

(71) Applicant:  

LG CHEM, LTD. 

  ( المخترعون:72)

 جي, هون سونج. ; كيم, تي هين.

(72) Inventors:  

JEH, Hoon Sung. ; KIM, Tae Hyun. 

الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات  الوكيل:( 74)

 االختراع

(74) Agent : UNITED TRADEMARK & PATENT 

SERVICES 

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

تركيب اقتراني من السكر المتعدد لكبسولة بكتيريا المكورات 

 الرئوية وبروتين حامل واستخداماته

(54) Invention Title: 

A composition of multivalent pneumococcal capsular 

polysaccharide-carrier protein conjugates and use 

thereof 

 ( الملخص57)

يتعلق هذا االختراع بتركيب لقاح لمنع األمراض التي تحدث بسبب 

منشااااااط للمناعة موجه ضااااااد  الرئوية وتركيببكتيريا المكورات 

يا،سااااااتربتوكوكس  لذي يحتوي على عدد  بنيومون  14أو  13وا

-ريةالبكتيالكبسولة  نوعا من اقتران يتكون من سكر متعدد يخص

 حامل. وبروتين

(57) Abstract 

The present invention relates to a vaccine composition 

for preventing pneumococcal diseases and an 

immunogenic composition against Streptococcus 

pneumoniae, which contains 13 or 14 types of 

capsular polysaccharide-carrier protein conjugates. 
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(71) Applicant:  
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منشط لناشر  مساعدة لمستقبلأشكال بلورية وملحية لمركبات 

 PPARلجسيمات تأكسدية 

(54) Invention Title: 

CRYSTALLINE AND SALT FORMS OF PPAR 

AGONIST COMPOUNDS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بصور أمالح لمركبات قادرة على تنشيط 

PPARδ لالستخدام في استحداث مادة عقار ومنتج عقار،  

 وتركيبات وطرق ذات صلة

(57) Abstract 

This disclosure relates to salt forms of compounds 

capable of activating PPARδ for use in drug substance 

and drug product development, and related 

compositions and methods. 
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(31) No. :  
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 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 
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(71) Applicant:  
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  ( المخترعون:72)
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 FXRتوليفة من ناهضات  

(54) Invention Title: 

COMBINATION OF FXR AGONISTS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتركيبات صيدالنية تتضمن ناهض مستقبل 

X ( فارنسيويدFXR وعامل عالجي آخر، على وجه الخصوص )

 لعالج أو الوقاية من أمراض أو اضطرابات الكبد.

 

(57) Abstract 

The invention provides pharmaceutical compositions 

comprising a farnesoid X receptor (FXR) agonist and 

another therapeutic agent, in particular for treating or 

preventing liver diseases or disorders. 
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 وميةإندوس

(54) Invention Title: 

COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AS 

INHIBITORS OF ENDOSOMAL TOLL-LIKE 

RECEPTORS 

 ( الملخص57)

-رباعي هيدرو-7، 6، 5، 4يتعلق االختراع الحالي بمركبات 

1H-[3، 4بيرازولو-cبيريدينيل و]رباعي -7، 6، 5، 4

(، Aغة )[بيريدينيل ذو الصيc-3، 4بيرازولو]-2H-هيدرو

تركيبات صيدالنية تشمل هذة المركبات واستخدام هذة 

 المركبات في عالج أمراض ذاتية المناعة.

 (Aصورة الصيغة ) 

 

(57) Abstract 

The invention disclosed herein relates to 4,5,6,7-

tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridinyl 

compounds and 4,5,6,7-tetrahydro-2H-

pyrazolo[4,3-c]pyridinyl compounds of Formula 

(A), pharmaceutical compositions comprising 

such compounds and the use of such compounds 

in the treatment of autoimmune diseases. Image 

of formula A 
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ل  وطرق للعالج، وعملية لتصنيع الُمعد ِّ

(54) Invention Title: 

Modulator of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator, Pharmaceutical Compositions, Methods of 

Treatment, and Process for Making the Modulator 

 ( الملخص57)

 

 

 (I), 

 أمالح مقبولة صيدليًا منها،(، I)مركبات لها الصيغة يتم الكشف عن 

مشتقات معالجة بالديوتيريوم من أيٍ مما سبق، ونواتج أيض أليٍ مما 

 تركيبات صيدلية تشتمل عليها، طرق لعالج . كما يتم الكشف عن سبق

 التليف الكيسي باستخدامها، وطرق لتصنيعه

(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. 

Please check accompanying specification fro the full abstract. 
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 جهاز إدخال حرف

(54) Invention Title: 

CHARACTER INPUT APPARATUS 

 ( الملخص57)

 character input يتعلق االختراع الحالي بجهاز إدخال حرف

 apparatus تمل على: وحدة إدخال حرفيش character input 

unit  إلدخال حرف ووحدة عرض حرف character display 

unit  لعرض الحرف الذي تم إدخاله على شاشة العرض display. 

يتألف جهاز إدخال الحرف من واحدة أو أكثر من وحدات إدخال 

ُمجمعة بواسطة وحدة إلدخال  character input units الحرف

 language input unit ف، يتم تقسيمها إلى وحدة إدخال لغةحر

إلدخال ُمدخالت من حرف لغة ووحدة إدخال عناصر أخرى فيما يتعلق 

بالوظيفة وُمقسمة إلى جزء إدخال حرف أيمن، جزء إدخال حرف 

أيسر، جزء إدخال حرف علوي، جزء إدخال حرف سفلي، وجزء 

الذي يسمح بإدخال متزامن إدخال حرف مركزي فيما يتعلق بالمواضع 

للحروف من اثنتين أو أكثر من اللغات، واثنتين أو أكثر من وحدات 

وواحدة أو أكثر من وحدات  language input units إدخال اللغة

إدخال عناصر أخرى تكون دائماً موجودة بوحدة إدخال الحرف 

وحروف من مجموعة من اللغات يتم دائماً عرضها بوحدة إدخال 

ليتم بشكل متزامن إدخال الحروف من اثنتين أو أكثر من  الحرف

 ب3اللغات بدون تفعيل تحويل اللغة.الشكل 

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to a character input apparatus 

comprising: a character input unit for inputting of a 

character and a character display unit for displaying the 

inputted character on a display. The character input 

apparatus consists of one or more character input units 

assembled by a unit of a character input, is divided into a 

language input unit for inputting an input of a language 

character and a miscellaneous input unit in terms of a 

function and divided into a right character input part, a left 

character input part, an upper character input part, a lower 

character input part, and a central character input part in 

terms of a layout allowing a simultaneous inputting of 

characters of two or more languages, and two or more 

language input units and one or more miscellaneous input 

units are at all times arranged in the character input unit 

and characters of a plurality of languages are at all times 

displayed in the character input unit to simultaneously input 

the characters of two or more languages without an 

operation of language conversion. Fig.3B 
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كربوكسيليك مستبدلة -3-نفثيريدين-أريل -1مركبات أميد حمض 

 .واستخدامها 7في الموضع 

(54) Invention Title: 

7-SUBSTITUTED 1-ARYL-NAPHTHYRIDINE-3-

CARBOXYLIC ACID AMIDES AND USE 

THEREOF 

 ( الملخص57)

-arylnaphthyridine-3-1يتعلق االختراع الحالي بمركبات 

carboxamides  وبطريقة إلنتاجها، 7مستبدلة في الموضع ،

وباستخدامها سواء لوحدها أو في توليفة في المعالجة و/أو 

الوقاية من أمراض واستخدامها إلنتاج أدوية للمعالجة و/أو 

عالجة و/أو الوقاية من الوقاية من أمراض، وبصورة خاصة للم

 األمراض القلبية الوعائية وأمراض الكلى.

(57) Abstract 

The present application relates to novel 7-

substituted 1-arylnaphthyridine-3-carboxamides, 

to processes for their preparation, to their use, 

alone or in combinations, for the treatment and/or 

prevention of diseases, and to their use for the 

production of medicaments for the treatment 

and/or prevention of diseases, in particular for the 

treatment and/or prevention of cardiovascular 

disorders and/or renal disorders. 

 



61 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan الهاشمية المملكة األردنية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/46 (21) 2019/46( رقم الطلب : 21)

 Filed: 14/03/2019 (22) 14/03/2019ريخ الطلب : ( تا22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

0121856-2016-10 

(31) No. :  

10-2016-0121856 

 ( التاريخ:32)

23/09/2016 

(32) Date: 

23/09/2016 

  :( الدولة33)

 كوريا

(33) Country: 

KOREA 

  :ون( المالك71)

 ، غانغ سيون ; دايسان بيوتيك ; لي، غيو هونغ يو

(71) Applicant:  

YU, Gang Seon ; Daesan Biotech ; LEE, Gyu Hong 

  ( المخترعون:72)

 لي، غيو هونغ ; يو ، غانغ سيون

(72) Inventors:  

LEE, Gyu Hong ; YU, Gang Seon 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51) ( التصنيف الدولي:51)

 ( عنوان االختراع:54)

 أداة إدخال حرف

(54) Invention Title: 

CHARACTER INPUT DEVICE 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أداة إدخال حرف

character input device. ال الحرف على ويشتمل أداة إدخ

، إلدخال حرف character input unit 10 وحدة إدخال حرف

خاصة بالعرض على  display unit 20 أو رمز، ووحدة عرض

وسيلة العرض للحرف أو الرمز اإلدخال من خالل وحدة إدخال 

لتخزين مدخالت  storage unit 40 الحرف، ووحدة التخزين

معلومات أو البيانات البيانات من خالل وحدة إدخال الحرف وال

 control unit 30 المرتبطة مع إدخال الحرف، ووحدة التحكم

للتحكم بوحدة إدخال الحرف، ويتم في وحدة العرض، ووحدة 

 التخزين، تقسيم وحدة إدخال الحرف إلى منطقة مجموعة الحرف

character group region 200  لكي يتم تشكيل وحدة

ووحدة مدخالت  language input unit 11 مدخالت اللغة

 auxiliary input ووحدة مدخالت مساعدة 12لعناصر أخرى 

unit 13  ويتم تقسيم مناطق الحرف إلى واحدة أو أكثر من مناطق

والتي يكون بها الحرف أو الرمز قد تم ترتيبه  210حرف فردية 

بحيث يتم وضع األحرف لكل لغة معروضة في وحدة مدخالت اللغة 

 أ2المفتاح مرة واحدة كما هي. الشكلعند الضغط على 

 

(57) Abstract 

Disclosed is a character input device. The character input 

device includes a character input unit 10 for inputting a 

character or a symbol, a display unit 20 for displaying on a 

display the character or symbol input via the character input 

unit, a storage unit 40 for storing data input via the character 

input unit and information or data related to character input, 

and a control unit 30 for controlling the character input unit, 

the display unit, and the storage unit, in which the character 

input unit is divided into one or more character group region 

200 to form a language input unit 11, a miscellaneous input 

unit 12, and an auxiliary input unit 13, the character group 

regions are divided into one or more individual character 

regions 210 in which the character or the symbol is arranged 

to input characters for each language displayed in the 

language input unit by pressing a key once as it is. FIG. 2ª 
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 أداة إدخال حرف للغات متعددة

(54) Invention Title: 

MULTILINGUAL CHARACTER INPUT DEVICE 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أداة إدخال حرف متعددة اللغات

multilingual character input device. شتمل أداة إدخال ت

لعرض  keyboard unit حرف متعددة اللغات على وحدة لوحة مفاتيح

حرف أصوات لغوية محولة من حروف بحسب اللغة في دولة منتقاة 

ببرنامج على مفتاح وتلقي بطريقة انتقائية إدخال حرف األصوات 

لعرض رمز اإلدخال  display unit اللغوية المعروضة؛ وحدة عرض

لتخزين  storage unit شاشة عرض؛ وحدة تخزين المتلقى على

 حرف األصوات اللغوية، قائمة بيانات وبرنامج؛ و، وحدة تحكم

control unit  ،للتحكم في وحدة لوحة المفاتيح ووحدة العرض، حيث

 تشتمل وحدة لوحة المفاتيح على: قسم مفاتيح عددي/رمزي

numeric/symbol keys section ضوعة لعرض أعداد ورموز مو

موضوع أسفل قسم المفاتيح  F عند جزء علوي؛ قسم مفاتيح

العددي/الرمزي لعرض وظائف، او رموز أو وظائف معدة مسبقا 

 تكون قابلة لإلضافة؛ قسم مفاتيح رموز F ومجموعة من مفاتيح

character keys section موضوع أسفل قسم مفاتيح F  لعرض

عة من مفاتيح إضافية في أصوات لغوية أساسية من كل لغة، و؛ ومجمو

قسم مفاتيح الحرف لعرض أصوات لغوية مغايرة أو رموز مسبقة 

اإلعداد، حيث إذا كان يتم إجراء تحويل لغة من خالل مفتاح تحويل لغة 

وحدة لوحة المفاتيح، يتم تعيين اللغة التي تتجاوز عدد األصوات اللغوية 

من المفاتيح والمجموعة  F لقسم مفاتيح الحرف إلى قسم مفاتيح

اإلضافية لعرض جميع حرف أصوات لغوية، بحيث يتم تلقي إدخال 

 .حروف لكل لغة بضغطة مفتاح واحد

 

(57) Abstract 

The present invention relates to a multilingual character input 

device comprising: a keyboard unit for conversion into 

phonemic characters of a language selected by means of a 

software and displaying of the phonemic characters on keys, and 

for selecting and inputting the displayed phonemic characters; a 

display unit for outputting input characters to a screen; a 

storage unit for storing phonemic characters, a data list and a 

program; and a control unit for controlling the keyboard unit 

and the display unit. The keyboard unit comprises: a 

number/symbol key portion disposed on the top and for 

displaying numbers and symbols; an F-key portion which is 

disposed after the number/symbol key portion, is for displaying 

functions, characters or set functions, and can have multiple 

additional keys; a character key portion, after the F-key portion, 

for displaying basic phonemes of each language; and a plurality 

of additional keys for displaying set symbols or variable 

phonemes in the character key portion. Therefore, when 

languages are converted, a language of which the number of 

phonemes exceeds the number of the phonemes in the character 

key portion can have all relevant phonemic characters displayed 

by means of assigning the same to the F-key portion and the 

plurality of additional keys, and thus characters of each 

language can be input by means of a single key manipulation. 

Fig. 

4ª 
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SYSTEMS AND METHODS FOR SELF-LEARNING IN A 

GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتجسيدات تم توضيحها هنا تتضمن أنظمة وطرق للتعلم 

الذاتي بحجيرة نمو. يتضمن احد التجسيدات عربة تحتوي على نبات يراد نموه، 

مو خط ن مسار يستقبل العربة، حيث يتسبب المسار بجعل العربة تجتاز حجيرة

التجميع بطول مسار ُمحدد ُمسبقاً، ومؤثر بيئي لتوفير التغذية للنبات. تتضمن 

بعض التجسيدات مستشعر لمراقبة مخرجات النبات ووسيلة حساب. من الممكن 

أن تُخزن وسيلة الحساب منطق يجعل حجيرة نمو خط التجميع تستقبل بيانات 

ارنة مخرجات النبات مع النمو من المستشعر لتحديد مخرجات النبات ومق

مخرجات نبات ُمتوقعة. في بعض التجسيدات، يدفع المنطق بحجيرة نمو خط 

التجميع لتقوم بتحديد تعديل بطريقة النمو من أجل تحسين وتعزيز مخرجات 

 النبات وتغيير طريقة النمو من أجل تحسين مخرجات النبات.

 

(57) Abstract 

Embodiments described herein include systems and methods 

for self-learning in a grow pod.  One embodiment includes a cart 

that houses a plant for growth, a track that receives the cart, 

where the track causes the cart to traverse the assembly line 

grow pod along a predetermined path, and an environmental 

affecter for providing sustenance to the plant.  Some 

embodiments include a sensor for monitoring an output of the 

plant and a computing device.  The computing device may store 

logic that causes the assembly line grow pod to receive growth 

data from the sensor to determine the output of the plant and 

compare the output of the plant against an expected plant 

output.  In some embodiments, the logic causes the assembly line 

grow pod to determine an alteration to a grow recipe to improve 

the output of the plant and alter the grow recipe for improving 

the output of the plant. FIG.6 
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 ( الملخص57)

، R1 ،R4) مع  Iaيتعلق هذا االختراع بـ: )أ( مركبات لها الصيغة 

R5 ،R6 ،n وA  تكون كما هي محددة في هذا الطلب( وأمالح أو

يًا منها والتي تعد مفيدة في صورة مثبطات ذوابات مقبولة صيدل

هيدروكسيالز؛ )ب( تركيبات صيدلية تشتمل على تلك -?-دوبامين

المركبات، األمالح أو الذوابات؛ )ج( استخدام المركبات المذكورة، 

األمالح أو الذوابات في العالج؛ )د( طرق عالجية للمعالجة باستخدام 

و)ه( عمليات ومركبات وسيطة  تلك المركبات، األمالح أو الذوابات؛

 مفيدة لتخليق تلك المركبات.

(57) Abstract 

This invention relates to: (a) compounds of formula Ia 

(with R1, R4, R5, R6, n and A as defined herein) and 

pharmaceutically acceptable salts or solvates thereof that 

are useful as dopamine-?-hydroxylase inhibitors; (b) 

pharmaceutical compositions comprising such compounds, 

salts or solvates; (c) the use of such compounds, salts or 

solvates in therapy; (d) therapeutic methods of treatment 

using such compounds, salts or solvates; and (e) processes 

and intermediates useful for the synthesis of such 

compounds. 
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HYDROXYLASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

، R5إلى  R1( ) مع Iيتعلق هذا االختراع بـ: )أ( مركبات لها الصيغة )

n وA ي محددة في هذا الطلب( وأمالح أو ذوابات مقبولة تكون كما ه

-صيدليًا منها والتي تعد مفيدة في صورة مثبطات دوبامين

هيدروكسيالز؛ )ب( تركيبات صيدلية تشتمل على تلك المركبات، األمالح 

أو الذوابات؛ )ج( استخدام المركبات المذكورة، األمالح أو الذوابات في 

الجة باستخدام تلك المركبات، األمالح أو العالج؛ )د( طرق عالجية للمع

 الذوابات؛ و)ه( عمليات ومركبات وسيطة مفيدة لتخليق تلك المركبات.

(57) Abstract 

This invention relates to: (a) compounds of formula I (with 

R1 to R5, n and A as defined herein) and pharmaceutically 

acceptable salts or solvates thereof that are useful as 

dopamine-hydroxylase inhibitors; (b) pharmaceutical 

compositions comprising such compounds, salts or solvates; 

(c) the use of such compounds, salts or solvates in therapy; 

(d) therapeutic methods of treatment using such compounds, 

salts or solvates; and (e) processes and intermediates useful 

for the synthesis of such compounds. 
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 ( عنوان االختراع:54)

 -ثنائي هيدرو – 3،2-[يال-5-ثيازول 3،1-(يالمينو -2-بيريدين - [2 – 5

1H-  مشتق واحد واستخدامها كمثبطات مزدوجة للدلتا --1إيزوإندول

 كيناز-3وغاما فوسفاتيديلينوسيتول 

(54) Invention Title: 

5-[2-(PYRIDIN-2-YLAMINO)-1,3-THIAZOL-5-YL]-2,3-

DIHYDRO-1 H-ISOINDOL-1 -ONE DERIVATIVES AND 

THEIR USE AS DUAL INHIBITORS OF 

PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE DELTA & 

GAMMA 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمركبات جديدة معينة )تتضمن أمالح منهم مقبولة 

 (PI3K) كايناز جاما-3إنوسيتول  تُثبط نشاط فوسفاتيديل (I)، (صيدالنيًا

، كما يتعلق باستخدامهم (PI3K) كايناز جاما-3وفوسفاتيديل إنوسيتول 

في عالج و/ أو الوقاية من ظروف إكلينيكية تتضمن أمراض تنفسية، مثل 

، استخدامهم في العالج، (COPD) رئوي مزمن انسدادالربو ومرض 

 هذه أيًضا بعمليات لتحضيرتركيبات صيدالنية تحتوي عليهم وكما يتعلق 

 المركبات.صورة

(57) Abstract 

There are disclosed certain novel compounds (including 

pharmaceutically acceptable salts thereof) (I) that inhibit 

phosphatidylinositol 3-kinase gamma (PI3K) and 

phosphatidylinositol 3-kinase gamma )PI3K) activity, to their 

utility in treating and/or preventing clinical conditions 

including respiratory diseases, such as asthma and chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD), to their use in 

therapy, to pharmaceutical compositions containing them 

and to processes for preparing such compounds.Fig. 
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أو  /مركبات أزا إندازول لالستخدام في إصابات األوتار و

 الرباط

(54) Invention Title: 

AZA-INDAZOLE COMPOUNDS FOR USE 

IN TENDON AND/OR LIGAMENT 

INJURIES 

 ( الملخص57)

(  في صورة Iيوفر االختراع الحالي مركب له الصيغة )

حرة أو في صورة ملح مقبول صيدالنيا طريقة لتصنيع 

مركبات االختراع، واستخداماتها العالجية. يوفر االختراع 

توليفة لعوامل فعالة صيدالنيا وتركيبة  الحالي أيضا

 صيدالنية.صورة

 

(57) Abstract 

The present invention provides a compound of 

formula (I) in free form or in 

pharmaceutically acceptable salt form , a 

method for manufacturing the compounds of 

the invention, and its therapeutic uses.  The 

present invention further provides a 

combination of pharmacologically active 

agents and a pharmaceutical composition. 

Image 

 
 

 

 

 

 



68 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/54 (21) 2019/54( رقم الطلب : 21)

 Filed: 21/03/2019 (22) 21/03/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

398,869/62 

(31) No. :  

62/398,869 

 ( التاريخ:32)

23/09/2016 

(32) Date: 

23/09/2016 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:72)

لريتش ، توماس ; بترسي ، هانك أوسيلمان ، بيجي ; أو

مايكل جيمس ; بورسواليا ، بادري ; رمازاني ، فرشاد ; 

كاثرين ; فانغريفلينغي، اريك ; فيش ، -ريموند ، آن 
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 الرباط

(54) Invention Title: 

INDAZOLE COMPOUNDS FOR USE IN 

TENDON AND/OR LIGAMENT INJURIES 

 ( الملخص57)

في صورة  (I) ي مركب له الصيغةيوفر االختراع الحال

طريقة لتصنيع  (I) حرة أو في صورة ملح مقبول صيدالنيا

مركبات االختراع، واستخداماتها العالجية. يوفر االختراع 

الحالي أيضا توليفة من العوامل النشطة دوائيًا وتركيبة 

 صيدالنية. صورة

 

(57) Abstract 

The present invention provides a compound of 

formula (I) in free form or in 

pharmaceutically acceptable salt form , a 

method for manufacturing the compounds of 

the invention, and its therapeutic uses. The 

present invention further provides a 

combination of pharmacologically active 

agents and a pharmaceutical 

composition.image 
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 CD27أجسام مضادة ضد 

(54) Invention Title: 

ANTI-CD27 ANTIBODIES 
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، باإلضافة إلى 27CDيتعلق االختراع الحالي بأجسام مضادة ضد 

ادة في عالج أمراض مثل السرطان استخدام هذه األجسام المض

 ومرض ُمعدي.

(57) Abstract 

The present invention relates to anti-CD27 antibodies, as 

well as use of these antibodies in the treatment of diseases 

such as cancer and infectious disease. 
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يعاني من إصابة  لعالج مريض بشري يتعلق االختراع الحالي بطرق

 كلى حادة.

 

(57) Abstract 

The present invention is directed to methods of treating a 

human patient with acute kidney injury. 
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 ذات صلة دوائية

(54) Invention Title: 

LIPOIC ACID CHOLINE ESTER COMPOSITIONS AND 

METHODS TO STABILIZE INTO PHARMACEUTICALLY 

RELEVANT DRUG PRODUCTS 

 ( الملخص57)

يصف االختراع الحالي تركيبات إستر كولين حمض الليبويك العينية 

والعمليات الخاصة إلنتاج تركيبات مالئمة حيويا من التركيبة المذكورة 

 1مناسبة للعين. الشكل 

 

(57) Abstract 

The present invention describes ophthalmic lipoic acid choline 

ester compositions and specific processes to produce 

biocompatible formulations of said compositions suitable for 

the eye.Fig.1 
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  ( المخترعون:72)

اشوك اراسابان ; دواين ديمونغ ; روبرت ار. ويلكينينغ ; سكوت بي. 

 هويت ; ياسو كاي. سيبهات

(72) Inventors:  

Ashok ARASAPPAN ; Duane DEMONG ; Robert R. 

WILKENING ; Scott B. HOYT ; Iyassu K. SEBHAT 

 Agent : Cedar White Bradley Consulting/Jordan Ltd (74) ردن ذ م ماأل/ ( الوكيل : سيدر وايت برادلي لالستشارات74)

 : .INT. CL (51)   ة:( التصنيف الدول51)

 ( عنوان االختراع:54)

مشتقات كرومان، أيزوكرومان وداي هيدرو أيزو بنزوفوران كُمعدالت 

 ، تركيبات، واستخدامهاmGluR2تفارغية سالبة 

(54) Invention Title: 

CHROMANE, ISOCHROMANE AND 

DIHYDROISOBENZOFURAN DERIVATIVES AS 

mGluR2-NEGATIVE ALLOSTERIC MODULATORS, 

COMPOSITIONS, AND THEIR USE 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات كرومان، أيزوكرومان، وداي 

قبول أو ملح م (I) هيدرو أيزو بنزوفوران مستبدلة معينة من الصيغة

 :عبارة عن شطر تم اختياره من A صيدالنياً منها، حيث تكون الحلقة

(II)،(III)،(IV)،(V) وتكون الحلقة B ،n ،R1 ،R2 ،R2A ،R3 ،

R3A كما تحدد هنا. تكون مركبات االختراع مفيدة بوصفها مثبطات 

mGluR2أو ُمعدالت تفارغية سالبة ، mGluR2 (NAMs) وقد ،

ج مريض من أمراض أو اضطرابات يتدخل تكون مفيدة في طرق لعال

، مثال مرض الزهايمر، الخلل mGluR2-NAM فيها المستقبل

اإلدراكي، الخلل اإلدراكي البسيط، الفصام واضطرابات مزاجية أخرى، 

اضطرابات األلم واضطرابات النوم، عن طريق إعطاء المريض كمية 

نياً منه. يتعلق فع الة عالجياً من مركب االختراع، أو ملح مقبول صيدال

االختراع أيضاً بتركيبات صيدالنية تشتمل على مركب من االختراع، أو 

ً في توليفة مع واحد أو أكثر من  ً منه )اختياريا ملح مقبول صيدالنيا

المقومات النشطة اإلضافية(، ومادة حاملة مقبولة صيدالنياً، واستخدام 

 .عالج هذه األمراض المركبات والتركيبات الصيدالنية من االختراع في

(57) Abstract 

The present invention provides certain substituted 

chromane, isochromane, and dihydroisobenzofuran 

compounds of formula (I) or a pharmaceutically acceptable 

salt thereof, wherein ring A is a moiety selected from (II), 

(III), (IV), and (V), and ring B, n, R1, R2, R2A, R3, and R3A 

are as defined herein. The compounds of the invention are 

useful as mGluR2 inhibitors, or mGluR2 negative allosteric 

modulators (NAMs), and may be useful in methods of 

treating a patient for diseases or disorders in which the 

mGluR2-NAM receptor is involved, such as Alzheimer's 

disease, cognitive impairment, mild cognitive impairment, 

schizophrenia and other mood disorders, pain disorders and 

sleep disorders, by administering to the patient a 

therapeutically effective amount of a compound of the 

invention, or a pharmaceutically acceptable salt thereof. The 

invention is also directed to pharmaceutical compositions 

comprising a compound of the invention, or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, (optionally in 

combination with one or more additional active ingredients), 

and a pharmaceutically acceptable carrier, and the use of 

the compounds and pharmaceutical compositions of the 

invention in the treatment of such diseases. 
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طريقة إلنتاج قالب لعنصر تغليف، و قالب وتغليف مصنوع من 

 القالب

(54) Invention Title: 

METHOD FOR PRODUCING A BLANK FOR A PACKAGING 

ITEM, BLANK AND PACKAGING MADE FROM A BLANK 

 ( الملخص57)

( لعنصر تغليف 48يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج قالب )

يكون لها  ز(، يشتمل على مادة أساس تحتوي على السليلو10)

، 66، 64، 62، 60، 56، 54، 52 ،50خط واحد على األقل )

من مجموعة  (92، 82، 80، 78، 76، 74، 72، 70، 68

طوط طي، و/أو خطوط التجعد، و/أو خطوط القطع، و/أو من خ

الخطوط المحززة، و/أو خطوط الحني، حيث يتم تحديد خط واحد 

، 68، 66، 64، 62، 60، 56، 54، 52 ،50على األقل )

على األقل في أقسام  (92، 82، 80، 78، 76، 74، 72، 70

من خالل استخدام الماء و/أو مادة ماصة للرطوبة واحدة على 

( 48األقل على مادة األساس. يتعلق االختراع كذلك بقالب )

(، يشتمل على مادة أساس تحتوي 10إلنتاج عنصر تغليف )

، 54، 52 ،50على السليلوز يكون لها خط واحد على األقل )

56 ،60 ،62 ،64 ،66 ،68 ،70 ،72 ،74 ،76 ،78 ،80 ،

من مجموعة من خطوط طي، و/أو خطوط التجعد،  (92، 82

و خطوط القطع، و/أو الخطوط المحززة و/أو خطوط الحني، و/أ

، 60، 56، 54، 52 ،50حيث يتم تحديد خط واحد على األقل )

62 ،64 ،66 ،68 ،70 ،72 ،74 ،76 ،78 ،80 ،82 ،92) 

على األقل في أقسام من خالل استخدام الماء و/أو مادة ماصة 

ألساس. للرطوبة واحدة على األقل يتم استخدامها على مادة ا

من قالب  10يتعلق االختراع كذلك بطريقة إلنتاج عنصر تغليف 

( لتخزين 10( من هذا النوع، وكذلك بعنصر تغليف مناظر )48)

 السلع.

 

(57) Abstract 

The invention relates to a method for producing a blank (48) for 

a packaging item (10), comprising a cellulose-containing base 

material having at least one line (50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 

70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 92) from the group of folding lines, crease 

lines, cutting lines, scored lines and/or bending lines, wherein the 

at least one line (50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 

80, 82, 92) is defined at least in sections by the application of water 

and/or of at least one hygroscopic substance to the base material. 

The invention also relates to a blank (48) for producing a 

packaging item (10), comprising a cellulose-containing base 

material having at least one line (50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 

70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 92) from the group of folding lines, crease 

lines, cutting lines, scored lines and/or bending lines, wherein the 

at least one line (50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 

80, 82, 92) is defined at least in sections by water and/or by at least 

one hygroscopic substance applied to the base material. The 

invention further relates to a method for producing a packaging 

item (10) from a blank (48) of this type, as well as to a 

corresponding packaging item (10) for storing goods. 
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(72) Inventors:  

OGURI, Kyoko ; OGAWA, Hiroko ; AOKI, 

Masahide ; TANIDA, Satoshi ; TSUCHIYA, 
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 مشتق بيرازولو بيريدين له تأثير مساعد لمستقبل

 GLP-1 

(54) Invention Title: 

PYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVE 

HAVING GLP-1 RECEPTOR AGONIST 

EFFECT 
 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمركب له البنية األساسية المبينة 

ندول وبنية البيرازولو حيث ترتبط حلقة اإل (I) في الصيغة

بيريدين من خالل مجموعة استبدال، أو ملح منها أو ذوابة 

من إما المركب أو ملح المركب، بَجانب عامل وقائي أو 

عامل عالجي لمرض السكري غير المعتمد على األنسولين 

( أو السِّ منة والذي يحتوي 2)مرض السكري من النوع 

ن فعال. على مثل هذا المركب أو الملح أو الذ وابة كمكو 

 صورة
 

(57) Abstract 

The present invention provides a compound 

represented by formula (I) in which an indole ring 

or a pyrrolo[2,3-b]pyridine ring and a 

pyrazolopyridine skeleton are bonded using a 

substituent, or a salt of the compound; solvates 

thereof; and prophylactic or therapeutic agents for 

non-insulin-dependent diabetes mellitus (type 2 

diabetes mellitus), obesity, and the like in which 

said compound, salt, or solvate is used as an active 

ingredient. (In the formula, X, Y, Q1, Q2, R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, n1, n2, Z1, and Z2 

represent substances indicated in the present 

specification. Image 
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(54) Invention Title: 

BETA-LACTAMASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

 ( Aيتعلق هذا االختراع بمركبات الصيغة )

 

 
 

  

 

كما تم وصفها هنا، والتي تعمل في صورة , (Aصورة)

الكتاماز، وأمالح، وأشكال بلورية وصيغ من -مثبطات بيتا

. يتعلق االختراع في جوانب معينة، بطرق استخدام ذلك

الكتام -هذه المركبات في توليفة مع مضاد حيوي بيتا

لمعالجة العدوى التي تسببها البكتيريا سالبة الجرام، التي 

 تشتمل على سالالت مقاومة للعقار.

(57) Abstract 

This invention pertains generally to 

compounds of Formula (A),  

 

 
  ( image of A) 

as further described herein, which act as beta-

lactamase inhibitors, and salts, crystalline 

forms and formulations thereof.  In certain 

aspects, the invention pertains to methods of 

using such compounds in combination with a 

beta-lactam antibiotic to treat infections 

caused by Gram-negative bacteria, including 

drug-resistant strains. 
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سقف خرساني، أدوات إلنتاج سقف خرساني وطريقة إلنتاج 

 سقف خرساني

(54) Invention Title: 

CONCRETE CEILING, KIT FOR PRODUCING A 

CONCRETE CEILING, AND METHOD FOR 

PRODUCING A CONCRETE CEILING 

 ( الملخص57)

( له شبكة تسليح 1يتعلق االختراع الحالي بسقف خرساني )

(، والتي يتم ترتيب مجموعة 2( وشبكة تسليح علوية )5سفلية )

، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10من أجسام اإلزاحة بينها )

( 5، 2) وية(، حيث يتم ترسيخ شبكة التسليح السفلية والعل80

( 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10وأجسام اإلزاحة )

، 40، 30، 20، 10بالخرسانة ويتم إحاطة كل جسم إزاحة )

( على األقل بشكل جزئي بقناة واحدة على 80، 70، 60، 50

(، والتي تُنشئ 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11األقل )

( والخرسانة 5ة )اتصال بين الخرسانة عند شبكة التسليح السفلي

، 10(، حيث تمتد أجسام اإلزاحة )2عند شبكة التسليح العلوية )

( في مواجهة بعضها البعض 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20

على األقل ببعض المناطق على ثالث جوانب على األقل بمنطقة 

ً بطريقة إلنتاج  المركز للسقف الخرساني. يتعلق االختراع أيضا

 صائص تحمل الحمولة الُمحددة.له خ( 1سقف خرسانة )

 1الشكل 

 

(57) Abstract 

The invention relates to a concrete ceiling (1) comprising a 

lower reinforcing mesh (5) and an upper reinforcing mesh 

(2), between which a plurality of displacement bodies (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80) is arranged, wherein the lower and 

upper reinforcing meshes (2, 5) and the displacement bodies 

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) are embedded in concrete and 

each displacement body (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) at least 

partially extends around at least one channel (11, 21, 31, 41, 

51, 61, 71, 81), which establishes a connection between the 

concrete at the lower reinforcing mesh (5) and the concrete 

at the upper reinforcing mesh (2), wherein the displacement 

bodies (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) lie against each other at 

least in some regions on at least three sides in a center region 

of the concrete ceiling. The invention further relates to a 

method for producing a concrete ceiling (1) having defined 

load-bearing properties. Fig. 1  
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 أنظمة وطرق لبرمجة حجيرة نمو

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR PROGRAMMING A 

GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير أنظمة وطرق لبرمجة حجيرة نمو. 

يتضمن إحدى تجسيدات حجيرة النمو مجموعة من العربات لنمو 

نباتات، مجموعة من المؤثرات البيئية للحجيرة، ووسيلة حساب 

ال ، تتسبب في استقبحجيرة والتي، عند استخدامها بواسطة ُمعالج

حجيرة النمو لبرنامج الطريقة. من الُممكن أن يُحدد برنامج 

الطريقة طريقة النمو لحجيرة النمو ومن الممكن أن يتسبب في 

تشغيل جزء على األقل من المجموعة من المؤثرات البيئية 

للحجيرة لتسهيل النمو للمجموعة من النباتات الُمحددة. من 

ء برنامج الطريقة من خالل لغة كتابة نص الممكن أن يتم إنشا

والتي تتضمن مجموعة من األوامر للتحكم بحجيرة النمو. ببعض 

التجسيدات، تكون المجموعة من األوامر ُمخصصة لحجيرة النمو. 

من الممكن عالوة على ذلك أن تُمثل تجسيدات لحجيرة النمو 

 مجموعة من حاالت برنامج الطريقة التي تتوافق مع كل من

 المجموعة من العربات.

 

 

(57) Abstract 

Systems and methods for programming a grow pod are 

provided herein.  One embodiment of a grow pod includes a 

plurality of carts for growing plants, a plurality of pod 

environment affecters, and a pod computing device that, when 

executed by a processor, causes the grow pod to receive a 

recipe program.  The recipe program may define a grow 

recipe for the grow pod and may cause actuation of at least a 

portion of the plurality of pod environment affecters to 

facilitate growth for the plurality of respective plants.  The 

recipe program may be created via a scripting language that 

includes a plurality of commands for controlling the grow pod.  

In some embodiments, the plurality of commands are specific 

to the grow pod.  Embodiments of the grow pod may 

additionally instantiate a plurality of instances of the recipe 

program that correspond with each of the plurality of carts. 

fig.3 
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(54) Invention Title: 

SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING WATER 

DOSAGE IN A GROW POD 

 لملخص( ا57)

يتعلق االختراع بالكشف عن تجميعة حجيرات نمو خطية تتضمن 

محطات ري موضوعة لتزويد الماء إلى مادة نباتية عند أيام 

محددة سلفا للنمو وطرق تزويده. تتضمن تجميعة حجيرة نمو 

خطية مسار ممتد على طول بين مكون وسيلة بذر ومكون وسيلة 

ر المسار عند حصاد، مجموعة من محطات ري مجهزة بجوا

مجموعة من المواضع على طول المسار بين مكونات وسيلة البذر 

ووسيلة الحصاد، وعربة مدعومة على وقابلة للتحرك على طول 

المسار من مكون وسيلة البذر إلى مكون وسيلة الحصاد بحيث 

يتم وضع البذور بواسطة مكون وسيلة البذر في عربة النمو داخل 

ا عند مكون وسيلة الحصاد. يتم وضع كل مادة نباتية يتم حصاده

من مجموعة محطات الري بين مكونات وسيلة البذر ووسيلة 

الحصاد بحيث يتم تزويد الماء بواسطة محطة الري إلى العربة 

 عند مقياس نمو محدد سلفا.

 

(57) Abstract 

Assembly line grow pods that include watering stations 

positioned to provide water to plant material at 

predetermined days of growth and methods of supplying the 

same are disclosed.  An assembly line grow pod includes a 

track extending a length between a seeder component and a 

harvester component, a plurality of watering stations 

arranged adjacent to the track at a plurality of locations along 

the length of the track between seeder and harvester 

components, and a cart supported on and movable along the 

track from the seeder component to the harvester component 

such that seeds that are placed by the seeder component 

within the cart grow into plant material that is harvested at 

the harvester component.  Each one of the plurality of 

watering stations is positioned between the seeder and 

harvester components such that water is provided by the 

watering station to the cart at a predetermined growth metric. 

FIG. 2 
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 TAUمركبات وطرق لتقليل التعبير عن 

(54) Invention Title: 

COMPOUNDS AND METHODS FOR 

REDUCING TAU EXPRESSION 

 خص( المل57)

يتم تقديم مركبات، طرق، وتركيبات صيدلية لتقليل مقدار أو نشاط 

Tau mRNA  في خلية أو حيوان، وفي حاالت معينة تقليل

في خلية أو حيوان. هذه المركبات، الطرق،  Tauمقدار بروتين 

والتركيبات الصيدلية مفيدة في تخفيف عرض واحد على األقل 

فقد الذاكرة، فقد  لمرض تنكسي عصبي. تتضمن هذه األعراض

الوظيفة الحركية، وزيادة في عدد و/أو حجم حاالت التضمين 

الليفي العصبي. تتضمن هذه األمراض التنكسية العصبية أمراض 

tau مرض ألزهايمر، العته الجبهي الصبغي ،(FTD) ،FTDP-

(، اعتالل دماغي رضحي PSP، الشلل فوق النووي المتقدم )17

(، CBDقدي القشري القاعدي )(، التدهور العCTEمزمن )

 الصرع، ومتالزمة درافيت.

(57) Abstract 

Provided are compounds, methods, and 

pharmaceutical compositions for reducing the 

amount or activity of Tau mRNA in a cell or 

animal, and in certain instances reducing the 

amount of Tau protein in a cell or animal.  Such 

compounds, methods, and pharmaceutical 

compositions are useful to ameliorate at least one 

symptom of a neurodegenerative disease.  Such 

symptoms include loss of memory, loss of motor 

function, and increase in the number and/or 

volume of neurofibrillary inclusions. Such 

neurodegenerative diseases include tauopathies, 

Alzheimer’s Disease, Fronto-temporal Dementia 

(FTD), FTDP-17, Progressive Supranuclear Palsy 

(PSP), Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE), 

Corticobasal Ganglionic Degeneration (CBD), 

Epilepsy, and Dravet’s Syndrome. 
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CYCLIC DINUCLEOTIDE COMPOUNDS 

 ( الملخص57)

 ،Iيتعلق االختراع الحالي بمركبات بالصيغة العامة 

 
    

تكون كما تم تعريفها  R3و R1 ،R2المجموعات  ث، حيIصورة 

، حيث يكون لها خواص عقاقيرية مفيدة، 1في عنصر الحماية 

 .STINGبالتحديد كمعدالت لـ 

(57) Abstract 

The present invention relates to compounds of general 

formula I,  

 
 

Image  I, wherein the groups R1, R2 and R3 are defined as 

in claim 1, which have valuable pharmacological 

properties, particularly are modulators of STING. 
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 الهرمون القشري السكري-لمقاوم أو الحساس ألبيراتيرون أسيتاتوا

(54) Invention Title: 

METHODS OF DIAGNOSING AND TREATING 

ABIRATERONE ACETATE- GLUCOCORTICOID -

RESISTANT OR -SENSITIVE METASTATIC 

CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER 

 ( الملخص57)

الحيوية المبتكرة لرصد المقاَومة والحساسية نبي ن هنا المؤشرات 

الهرمون القشري السكري  -تجاه عالج أبيراتيرون أسيتات 

(abiraterone acetate-glucocorticoid في المرضى )

المصابين بسرطان البروستاتا المقاوم لإلخصاء. تُقَدم كذلك ُطُرق 

 لتشخيص وعالج سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم لإلخصاء

(metastatic castration resistant prostate cancer )

الهرمون القشري السكري. -والمقاوم والحساس ألبيراتيرون أسيتات

 صورة

 

(57) Abstract 

Disclosed herein are novel biomarkers for detecting resistance 

and sensitivity to abiraterone acetate-prednisone treatment in 

a patient having metastatic castration resistant prostate 

cancer.  Also provided are methods of diagnosing and treating 

abiraterone acetate-prednisone resistant and abiraterone 

acetate-prednisone sensitive metastatic castration resistant 

prostate cancer.Fig. 
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في خاضع بشري يعاني من طرق لتقليل البول البروتيني 

 الناتج عن الجلوبيولين المناعي Aاالعتالل الكلوي 

(54) Invention Title: 

METHODS FOR REDUCING 

PROTEINURIA IN A HUMAN SUBJECT 

SUFFERING FROM IMMUNOGLOBULIN 

A NEPHROPATHY 

 ( الملخص57)

في أحد الجوانب، يتعلق االختراع بطرق لتقليل البول 

يني في خاضع بشري يعاني من أو عُرضة لخطر البروت

الناتج عن الجلوبيولين  Aاإلصابة باالعتالل الكلوي 

(. وتشتمل الطرق على خطوة إعطاء، إلى IgANالمناعي )

خاضع محتاج إليها، كمية من الجسم المضاد المثبط الفعال 

لتثبيط التنشيط التكميلي المعتمد على  MASP-2لـ 

MASP-2. 

(57) Abstract 

In one aspect, the invention provides methods 

for reducing proteinuria in a human subject 

suffering, or at risk of developing 

Immunoglobulin A Nephropathy (IgAN). The 

methods comprise the step of administering, to 

a subject in need thereof, an amount of a 

MASP-2 inhibitory antibody effective to 

inhibit MASP-2-dependent complement 

activation. 
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 قابلة للتلف

(54) Invention Title: 

DEVICE FOR SELECTING GASES FOR A 

CONTAINER FOR STORING 

PERISHABLE PRODUCTS 

 ( الملخص57)

( لوعاء 1يتعلق االختراع الحالي بجهاز اختيار الغاز )

عدل أو متحكم به. ( بوسط غازي مُ 100تخزين محكم السد )

( 3( وفتحة أولى )2يتميز بأنه يشتمل على جسم مجوف )

(، تصل الفتحتان 5( وغشاء أول )4على األقل، فتحة ثانية )

( المذكورتان الجزء الداخلي من 4، 3األولى والثانية )

( المذكور بالجزء الخارجي، ويتم وضع الغشاء 2الجسم )

ين الفتحتين األولى ( المذكور ب2( داخل الجسم )5األول )

( المذكورتان، بحيث تمر الغازات المتدفقة 4، 3) والثانية

(، أو العكس، 4( إلى الفتحة الثانية )3من الفتحة األولى )

( المذكور، وبأن 5بالضرورة وفقط عبر الغشاء األول )

( مرتب بحيث يتم تثبيته بإحكام بأحد جدران 1الجهاز )

بتدفق الغاز من فتحته ( بحيث يسمح 100( العبوة )101)

 ( ، أو العكس101( من خالل الجدار )4الثانية )

(57) Abstract 

The present invention relates to a gas-selection 

device (1) for a sealed storage container (100) 

with modified or controlled atmosphere, 

remarkable in that it comprises a hollow body 

(2) and at least one first orifice (3), a second 

orifice (4) and a first membrane (5), said first 

and second orifices (3, 4) connecting the inside 

of said body (2) to the outside, said first 

membrane (5) being disposed inside said body 

(2) between said first and second orifices (3, 4) 

so that the gases flowing from the first orifice 

(3) to the second orifice (4), or vice versa, 

necessarily and solely pass through said first 

membrane (5), and in that the device (1) is 

arranged so as to be secured sealingly to one 

(101) of the walls of the container (100), so as 

to allow a flow of gas from its second orifice 

(4) through the wall (101), or vice versa. 
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اندرو م. هايدل ; براندون د. كاش ; بينجامين ويسلي 

تروتر ; تيموثي ج. هندرسون ; جاريد ن. كومينغ ; 

جايمس ب. جويل ; جونغون ليم ; راين د. أوتيه ; روي 

ليانغ ; سريرام تياجاراجان ; طوني سيو ; ماثيو أ. الرسن 

 ; مايكل د. التمان ; مين لو ; ونسوك تشانغ

(72) Inventors:  

Andrew M. HAIDLE ; Brandon D. CASH ; 

Benjamin Wesley TROTTER ; Timothy J. 

HENDERSON ; Jared N. CUMMING ; James 

P. JEWELL ; Jongwon LIM ; Ryan D. OTTE 

; Rui LIANG ; Sriram TYAGARAJAN ; Tony 

SIU ; Matthew A. LARSEN ; Michael D. 

ALTMAN ; Min LU ; Wonsuk CHANG 

األردن ذ / ( الوكيل : سيدر وايت برادلي لالستشارات74)

 م م

(74) Agent : Cedar White Bradley 

Consulting/Jordan Ltd 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
ثيوفين كناهضات محفزة لبروتين جينات  [b]مركبات بنزو

 اإلنترفيرون

(54) Invention Title: 

BENZO[b]THIOPHENE COMPOUNDS AS 

STING AGONISTS 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات من الصيغة العامة
(Ia)مركبات من الصيغة العامة ، (Ia’) مركبات من ،

، (’Ib) ، مركبات من الصيغة العامة(Ib) الصيغة العامة

ة ، مركبات من الصيغ(I) مركبات من الصيغة العامة

، وأمالح منها مقبولة صيدالنياً، حيث يتم هنا (’I) العامة

، R1 ،R2 ،R3 ،R4 ،R5 ،R6 ،R8 ،R9 ،X1 تحديد

X2و ،X3 والتي قد تكون مفيدة بوصفها ُمحثات إلنتاج ،

، بصفة خاصة كعوامل نشطة 1إنترفيرون من النوع 

محفزة لبروتين جينات اإلنترفيرون. يتم أيضاً توفير 

 .واستخدام مركبات الكشفعمليات لتصنيع 

 

(57) Abstract 

Compounds of general formula (Ia), 

compounds of general formula (Ia’), 

compounds of general formula (Ib), 

compounds of general formula (Ib’), 

compounds of general formula (I), compounds 

of general formula (I’), and their 

pharmaceutically acceptable salts, wherein 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, X1, X2, and 

X3 are defined herein, that may be useful as 

inductors of type I interferon production, 

specifically as STING active agents, are 

provided. Also provided are processes for the 

synthesis and use of compounds of the 

disclosure. 
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 الواليات المتحدة  

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 باير أو واي

(71) Applicant:  

BAYER OY 

  ( المخترعون:72)

تاينا تيجايدر ; تيرو جالكانين ; جوناز ميكونين ; كريم 

 السيد ; ميكو فيرتانين

(72) Inventors:  

Taina TJAEDER ; Tero JALKANEN ; Joonas 

MIKKONEN ; Karym EL SAYED ; Mikko 

VIRTANEN 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) ( الوكيل : سماس للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 ترتيبة لنظام رحمي لمنع الحمل ووليجة خاصة به

(54) Invention Title: 

AN ARRANGEMENT FOR AN 

INTRAUTERINE SYSTEM AND ITS 

INSERTER 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بترتيبة تشتمل على نظام رحمي لمنع 

الحمل، وليجة للنظام الرحمي لمنع الحمل وعبوة للوليجة، 

بحيث تشتمل الوليجة على ممساك به طرف أول وطرف 

، وسيلة إمساك  ، أنبوب إيالج به طرف أول وطرف ثانِّ ثانِّ

ي لمنع الحمل داخل أنبوب اإليالج أولى لسحب النظام الرحم

ووسيلة امساك ثانية إلخراج النظام الرحمي لمنع الحمل من 

أنبوب اإليالج؛ وتشتمل العبوة على وعاء، غطاء مرتب 

إلغالق الوعاء ووسيلة لتفعيل وسيلة اإلمساك األولى 

 للوليجة.

(57) Abstract 

The present invention relates to an 

arrangement comprising an intrauterine 

system, an inserter for the intrauterine system 

and a package for the inserter, wherein the 

inserter comprises a handle having a first end 

and a second end, an insertion tube having a 

first end and a second end, first handling 

means for withdrawing the intrauterine 

system inside the insertion tube and second 

handling means for expulsing the intrauterine 

system from the insertion tube; and the 

package comprises a container, a cover 

arranged to close the container and means for 

actioning the first handling means of the 

inserter. 
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(32) Date: 
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 الواليات المتحدة  

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

UNITED STATES 

World Intellectual Property Organization 

  ( المالكون:71)

 نت ليمتديلوبميجالكسوسميثكالين انتيليكتشوال بروبيرتي ديف

(71) Applicant:  

GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 

  ( المخترعون:72)

تومسون ، ستيفن أندرو ; ديتون ، ديفيد نورمان ; سميث ، 

إميلي ديسبانييت ; غو ، يو ; هانكوك ، اشلي بول ; شولت ، 

 جين ال.كريستي ; شيرر ، باري جورج ; ستيوارت ، يو

(72) Inventors:  

THOMSON, Stephen Andrew ; DEATON, David 

Norman ; SMITH, Emilie Despagnet ; GUO, Yu ;  

HANCOCK, Ashley Paul ;  SCHULTE, Christie ;  

SHEARER, Barry George ; STEWART, Eugene L 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
سيكلوبوتان ثنائي االستبدال أو آزيتيدين كمثبطات  3، 1مشتقات 

 المكون للدم Dلإلنزيم المخلق للبروستاجالندين 

(54) Invention Title: 

1,3 DI-SUBSTITUTED CYCLOBUTANE OR 

AZETIDINE DERIVATIVES 

 AS HEMATOPOIETIC PROSTAGLANDIN D 

SYNTHASE INHIBITORS 

 

 ( الملخص57)

 (:Iيتعلق االختراع الحالي بمركب له الصيغة )

 
(I) 

، Rحيااث تكون 
1

R ،
2

R ،
3

R ،Y ،1Y ،aو ،Z  كمااا تم

 تعريفها عرف في الوصف التفصيلي.

الختراع الحالي هي عبارة عن مثبطات لإلنزيم إن مركبات ا

( H-PGDSالمكون للدم ) Dالمخلق للبروسااااااتاجالندين 

. Duchenneوتكون مفيدة في عالج الضاااامور العضاااالي 

طبقاً لذلك، يتعلق االختراع أيضاً بتركيبات صيدلية متضمنة 

على مركب االختراع. ويتعلق االختراع أيضااااً بطرق لتثبيط 

ج االضاااااطرابات المصااااااحبة له وعال H-PGDSنشااااااط 

باسااتخدام مركب االختراع أو تركيب صاايدلي متضاامن على 

 مركب االختراع.
 

(57) Abstract 

A compound of formula (I) 

(I) 

wherein R, R1, R2, R3, Y, Y1, a, X, and Z are as 

defined herein. The compounds of the present 

invention are inhibitors of hematopoietic 

prostaglandin D synthase (H-PGDS) and can be 

useful in the treatment of Duchenne Muscular 

Dystrophy.  Accordingly, the invention is further 

directed to pharmaceutical compositions 

comprising a compound of the invention.  The 

invention is still further directed to methods of 

inhibiting H-PGDS activity and treatment of 

disorders associated therewith using a compound 

of the invention or a pharmaceutical composition 

comprising a compound of the invention. 
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(33) Country: 
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 تايهو فارماسيوتيكال كو.، ال تي دي.

(71) Applicant:  

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

  ( المخترعون:72)

 أوياجي، يوشيمي ; مياديرا، كازوتاكا ; هاساكو، شينيتشي

(72) Inventors:  

AOYAGI, Yoshimi ; MIYADERA, Kazutaka ; 

HASAKO, Shinichi 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) غزالة للملكية الفكرية ( الوكيل : أبو74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
  (EGFR)مثبط انتقائي لمستقبل عامل نمو بشروي 

 EXON 20لطافر إدخال 

(54) Invention Title: 

SELECTIVE INHIBITOR OF EXON 20 

INSERTION MUTANT EGFR 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بعامل مضاد للورم يشتمل على 

مركب مختار من المجموعة المتكونة من المركبات )أ( إلى 

)د( موصوف في المواصفة، أو ملح منه، لمعالجة مريض 

 .20به طفرة إدخال إكسون  EGFR بورم خبيث يعبر عن

(57) Abstract 

An antitumor agent comprising a compound 

selected from the group consisting of 

Compounds A to D described in the 

specification, or a salt thereof, for treating a 

malignant tumor patient expressing EGFR 

having exon 20 insertion mutation. 

 



88 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية
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27/10/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 المتحدة الواليات 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 انفانت تيربل ديزاين ايه بي

(71) Applicant:  

ENFANT TERRIBLE DESIGN AB 

  ( المخترعون:72)

 فروالند ، ليزا

(72) Inventors:  

FURULAND, Lisa 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 نظام مراقبة

(54) Invention Title: 

MONITORING SYSTEM 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بنظام مراقبة لديه مجسات لمراقبة 

ممكن أن يقوم راحة المستخدم. على سبيل المثال، من ال

مجس حركة بتحديد الحركات في نظام المراقبة عند رقود 

المستخدم أو لعبه. ويعد مجس الحركة حساسا لتحديد 

انبساط وانقباض تجويف الصدر، وبذلك يقوم بمراقبة حالة 

تنفس المستخدم. من الممكن أن تقوم المجسات األخرى 

، رطوبةبتحديد بيانات بيئية أخرى، مثل درجة الحرارة، ال

وحتى صوت المستخدم. وإجماالً، من الممكن استخدام 

المجسات لالستدالل على راحة/ حالة المستخدم. من الممكن 

أن يقوم نظام المراقبة بتجميع البيانات ثم استنتاج راحة 

المستخدم. من الممكن أن يقوم أيضا نظام المراقبة بإرسال 

 ، هاتف ذكي،تلك البيانات لجهاز آخر للتحليل، مثل حاسوب

أو حتى خادم يقوم بتوفير خدمة مستندة إلى السحابة. الشكل 

1 

 

 

 

(57) Abstract 

A monitoring system (100) has sensors for 

monitoring a comfort of a user (102). For 

example, a motion sensor (112) may detect 

movements as the user lies or plays in the 

monitoring system. The motion sensor is 

sensitive to detect expansion and contraction 

of a chest cavity, thus monitoring the user's 

breathing status. Other sensors may detect 

other environmental data, such as 

temperature, humidity, and even the user's 

voice. Collectively, the sensors may be used to 

infer the user's status/comfort. The 

monitoring system may collect the data and 

then infer the user's comfort. The monitoring 

system may also send the data to another 

device for analysis, such as a computer, 

smartphone, or even a server providing a 

cloud-based service.fig.1 
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 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 
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 الواليات المتحدة 

(33) Country: 
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  ( المالكون:71)

 اراي بايوفارما انك.

(71) Applicant:  
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(72) Inventors:  
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 RETبيريدين بها استبدال كمثبطات كيناز [A-5، 1]مركبات بيرازولو 

(54) Invention Title: 

SUBSTITUTED PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE 

COMPOUNDS AS RET KINASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

 : Iيوفر االختراع الحالي مركبات لها الصيغة 

 
 

 

 Iصورة  

وأيزومرات تجاسمية وأمالح مقبولة صيدليًا أو ذوابات مما سبق، حيث 

المعاني المحددة  E، وDة ، الحلقA ،B ،X1 ،X2 ،X3 ،X4يكون لـ 

وتكون  RETفي المواصفات، والتي تكون عبارة عن مثبطات لكيناز 

مفيدة في عالج والوقاية من األمراض التي يمكن عالجها بمثبط كيناز 

RET والتي تتضمن األمراض واالضطرابات المصاحبة لـ ،RET. 

(57) Abstract 

Provided herein are compounds of the Formula I: 

 
Image I 

and stereoisomers and pharmaceutically acceptable salts 

or solvates thereof, in which A, B, X1, X2, X3, X4, Ring 

D, and E have the meanings given in the specification, 

which are inhibitors of RET kinase and are useful in the 

treatment and prevention of diseases which can be 

treated with a RET kinase inhibitor, including RET-

associated diseases and disorders. 
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Julia ; RAMANN, Ginelle A. ; COLLIER, James ; 

WALLS, Shane M. 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
 RETبيريدين بها استبدال كمثبطات كيناز [A-5، 1]مركبات بيرازولو 

(54) Invention Title: 

SUBSTITUTED PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE 

COMPOUNDS AS RET KINASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

  :I يوفر االختراع الحالي مركبات لها الصيغة

 

 
 , I  صورة

، A ،B ،X1 أو ملح مقبول صيدليًا أو ذوابة مما سبق، حيث يكون لـ

X2 ،X3 ،X4الحلقة ، D ،E ،Ra ،Rb ،n وm  المعاني المحددة في

وتكون مفيدة في العالج  RET المواصفات، والتي تكون مثبطات لكيناز

، والتي RET ن األمراض التي يمكن عالجها بمثبط كينازوالوقاية م

 .RET تتضمن األمراض واالضطرابات المصاحبة لـ

(57) Abstract 

Provided herein are compounds of the Formula I:  
 

 
 

image I, 

 or pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, 

wherein A, B, X1, X2, X3, X4, Ring D, E, Ra, Rb, n and 

m have the meanings given in the specification, which 

are inhibitors of RET kinase and are useful in the 

treatment and prevention of diseases which can be 

treated with a RET kinase inhibitor, including RET-

associated diseases and disorders. 
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(71) Applicant:  
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تاينا تيجايدر ; تيرو جالكانين ; جوناز ميكونين ; كريم 

 السيد ; ميكو فيرتانين

(72) Inventors:  

Taina TJAEDER ; Tero JALKANEN ; Joonas 

MIKKONEN ; Karym EL SAYED ; Mikko 

VIRTANEN 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) ( الوكيل : سماس للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 وليجة معدة لوسيلة رحمية لمنع الحمل

(54) Invention Title: 

AN INSERTER FOR AN INTRAUTERINE 

SYSTEM 
 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الراهن بوليجة وطقم إيالج معدين لوسيلة 

رحمية لمنع الحمل. وتشتمل الوليجة على أنبوب إيالج له 

طرف أول وطرف ثاٍن مقابل، حيث يكون الطرف األول 

قابالً لالستخدام بحيث يستقبل الوسيلة الرحمية لمنع الحمل 

ء من طرف أول بشكل قابل لإلزالة وأداة إمساك لها جز

وجزء من طرف ثاٍن مقابل، ويقترن جزء الطرف األول 

ألداة اإلمساك بالطرف الثاني ألنبوب اإليالج. وتشتمل أداة 

اإلمساك على آلية إمساك للتحكم بحركة أنبوب اإلدخال 

بالنسبة للوسيلة الرحمية لمنع الحمل. وتشتمل الوليجة 

ج قاً ألنبوب اإليالكذلك على آلية دالـ ة مرتبة بشكل فعال وف

وأداة اإلمساك، وتقترن اآللية الدالة بشكل قابل للنقل بآلية 

اللية  د إشارات دِّ اإلمساك وتكون قابلةً لالستخدام بحيث تزو 

مرتبطة بالمراحل التشغيلية للوليجة. وتشتمل اإلشارات 

اللية على إشارة ضوئية واحدة على األقل وتشتمل  الدِّ

 للقدرة. اآللية الدالة على مصدر

 1الشكل 

(57) Abstract 

Disclosed are an inserter and an inserter kit for an 

intrauterine system.  The inserter comprises an 

insertion tube having a first end and an opposite 

second end, wherein the first end is operable to 

removably receive the intrauterine system and a 

handle having a first end portion and an opposite 

second end portion, the first end portion of the 

handle is coupled to the second end of the insertion 

tube.  The handle comprises a handling mechanism 

for controlling movement of the insertion tube with 

respect to the intrauterine system.  The inserter 

also comprises an indicating mechanism 

operatively arranged in connection with the 

insertion tube and the handle, the indicating 

mechanism is communicably coupled to the 

handling mechanism and is operable to provide 

indicative signals corresponding to operational 

stages of the inserter. The indicative signals 

comprise at least one light signal and the indicating 

mechanism comprises a power source. 

FIG. 1 
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(71) Applicant:  

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  ; 

BAYER PHARMA 
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توماس مولر ; كارل كولينز ; أنجا جيز ; جورغن كالر ; 
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نيرت ; أليكسي غروموف ; فيليب ديسكاو ; أنتجي كاه

كارستن ستشميك ; نيلز ليندنر ; آنا لينا أندريفسكي ; جان 

 دريهير

(72) Inventors:  

Thomas MULLER ; Karl COLLINS  ; Anja 

GIESE  ; Jürgen KLAR  ; Alexander 

EHRMANN  ; Jens WILLWACHER  ; David 
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KAHNERT  ; Alexey GROMOV ; Carsten 
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 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
-بيريميدين (يل-1-بيرازول-1H)-6مركبات مشتقة من 

 أمين مستبدل واستخداماتها -4

(54) Invention Title: 

SUBSTITUTED 6-(1H-PYRAZOL-1-

YL)PYRIMIDIN-4-AMINE DERIVATIVES 

AND USES THEREOF 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي بـمركبات

6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin-4-amine 

وصف وعرف هنا، كما  (I) مستبدلة من الصيغة العامة

وطرق لتحضير المركبات المذكورة، ومركبات وسيطة 

مفيدة لتحضير المركبات المذكورة، وتركيبات صيدلية 

وتوليفات تشمل المركبات المذكورة، واستخدام المركبات 

المذكورة لتصنيع تركيبات صيدلية للمعالجة أو الوقاية من 

قلبية  أمراض، تحديدا للمعالجة و/أو الوقاية من أمراض

عائية وكلوية، كعامل منفرد أو في توليفة مع مكونات 

 .فعالة أخرى

(57) Abstract 

The present invention covers substituted 6-

(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin-4-amine 

compounds of general formula (I) as described 

and defined herein, methods of preparing said 

compounds, intermediate compounds useful 

for preparing said compounds, 

pharmaceutical compositions and 

combinations comprising said compounds, 

and the use of said compounds for 

manufacturing pharmaceutical compositions 

for the treatment or prophylaxis of diseases, in 

particular for the treatment and/or 

prophylaxis of cardiovascular and renal 

diseases, as a sole agent or in combination 

with other active ingredients. 
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 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

ق أوكسازين لالستخدام في عالج أو الوقاية من مشت

 اعتالل وعائي دماغي نشواني

(54) Invention Title: 

AN OXAZINE DERIVATIVE FOR USE IN 

THE TREATMENT OR PREVENTION OF 

CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY 

 ( الملخص57)

مشتق أوكسازين   BACE-1يتعلق االختراع الحالي بمثبط 

يدالنية تشمل مشتق األوكسازين لالستخدام في وتركيبات ص

عالج أو الوقاية من اعتالل وعائي دماغي نشواني، وبشكل 

خاص، حيث يحمل المريض نسخة أو اثنين من آليل 

ApoE4 

(57) Abstract 

The present invention relates to an oxazine 

derivative BACE-1 inhibitor and 

pharmaceutical compositions comprising such 

oxazine derivative for use in the treatment or 

prevention of cerebral amyloid angiopathy 

and, in particular, wherein the patient carries 

one or two copies of the ApoE4 allele. 
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 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 ديريك كوربوريشن

(71) Applicant:  

Dirrick Corporation 

  ( المخترعون:72)

 كولجروف ، جيمس آر. ; بيريسان ، مايكل أل

(72) Inventors:  

COLGROVE, James R. ; PERESAN, Michael 
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التجارية  ( الوكيل : الخدمات المتحدة للعالمات74)

 وبراءات االختراع

(74) Agent : UNITED TRADEMARK & 

PATENT SERVICES 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 أجهزة وطرق وأنظمة للفرز اإلهتزازي 

(54) Invention Title: 

APPARATUS , METHODS , AND SYSTEMS 

FOR VIBRATORY SCREENING   

 ( الملخص57)

تم إعداد ماكينة فرز اهتزازي تشمل مجموعات سطح الفرز 

المتراصة. في بعض النماذج، واحد على القل من ماكينات 

الفرز االهتزازي تشمل إطار خارجي، إطار داخلي متصل 

باإلطار الخارجي، ومجموعة محرك اهتزاز مثبت على 

مجموعات اإلطار الداخلي لهز اإلطار الداخلي. عدد كبير من 

أسطح الفرز يمكن ربطها باإلطار الداخلي في الترتيب 

المتراص، كل منها مصمم الستقبال مجموعات الفرز القابلة 

لالستبدال. يمكن تأمين مجموعات الفرز بكل من العدد الكبير 

من مجموعات أسطح الفرز المناظرة بشد مجموعات الفرز 

ات الفرز. باتجاة تدفق المادة الالزم فرزها عبر مجموع

يمكن تصميم مجموعة تفريغ المادة األصغر من الحجم 

الطبيعي الستقبال المواد التي تمر خالل مجموعات الفرز 

ويمكن تصميم مجموعة تفريغ المادة األكبر من الحجم 

 الطبيعي الستقبال المواد التي تمر على مجموعات الفرز. 

 

(57) Abstract 

Vibratory screening machines that include 

stacked screening deck assemblies are 

provided. In some embodiments, at least one 

of the vibratory screening machines can 

include an outer frame, an inner frame 

connected to the outer frame, and a vibratory 

motor assembly secured to the inner frame for 

vibrating the inner frame. A plurality of 

screen deck assemblies can be attached to the 

inner frame in a stacked arrangement, each 

configured to receive replaceable screen 

assemblies. The screen assemblies can be 

secured to respective ones of the plurality of 

the screen deck assemblies by tensioning the 

screen assemblies in a direction that a 

material to be screened flows across the screen 

assemblies. An undersized material discharge 

assembly can be configured to receive 

materials that pass through the screen 

assemblies, and an oversized material 

discharge assembly can be configured to 

receive materials that pass over the screen 

assemblies. 
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 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 
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 امجين إنك.

(71) Applicant:  

AMGEN INC. 

  ( المخترعون:72)

غ ; شين-، اجنيس ايفا ; لي، يوياكسو، جينغ ; هامبيرغير

صن، جيونجهون ; بيلوسكي، إدوارد جون ; مايكلز، مارك 

 ليو ; ايليسون، موريلي ماري ; هيشت، راندي آيرا

(72) Inventors:  

XU, Jing ; HAMBURGER, Agnes Eva ; LI, 
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 واستخداماتها FGF21 بولي ببتيدات اندماجية طافرة لـ

(54) Invention Title: 

FGF21 MUTANT FUSION POLYPEPTIDES 

AND USES THEREOF 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير جزيئات حمض نووي ترمز 

 ، وبولي ببتيدات طافرFGF21 بولي ببتيدات طافر

FGF21وتركيبات صيدالنية مشتملة على ببتيدات طافر ، 

FGF21م مثل ، وطرق لعالج اضطرابات أيضية باستخدا

هذه األحماض النووية، أو البولي ببتيدات، أو التركيبات 

 .الصيدالنية

(57) Abstract 

The invention provides nucleic acid molecules 

encoding FGF21 mutant polypeptides, FGF21 

mutant polypeptides, pharmaceutical 

compositions comprising FGF21 mutant 

polypeptides, and methods for treating 

metabolic disorders using such nucleic acids, 

polypeptides, or pharmaceutical compositions. 
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AND USES THEREOF 
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يتعلق االختراع الحالي بوصف مركبات ترابطية إنتجرين 

ويتم  .αvβ6ذات ثبات في المصل وألفة لمركبات ترابطية 

أيًضا وصف التركيبات التي تشتمل على مركبات ترابطية 

ذات ثبات في المصل وألفة للمركبات  αvβ6إلنتجرين 

 وطرق استخدامها αvβ6 الترابطية

(57) Abstract 

Integrin ligands having serum stability and 

affinity for αvβ6 integrins are described. 

Compositions comprising αvβ6 integrin 

ligands having serum stability and having 

affinity for αvβ6 integrins and methods of 

using them are also described. 
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طرق عالج الضمور العضلي ومرض العظام باستخدام 

هجين ACTRIIB بروتينات احتجاز مركب ترابطي 

 حديثة

(54) Invention Title: 

METHODS FOR TREATING MUSCLE 

WASTING AND BONE DISEASE USING 

NOVEL HYBRID ACTRIIB LIGAND TRAP 

PROTEINS 

 ( الملخص57)

  يتعلق االختراع الحالي بوصف بولي ببتيدات

 ActRIIB-ECD  قابلة للذوبان هجينة جديدة. يوفر

الكشف الحالي طرق لعالج أو منع الضمور العضلي، 

وأمراض العظام، والتليف المتأيض، ومرض مناعة ذاتية/ 

ي وعائي، وسرطان أو السرطان، التهابي، ومرض قلب

، والتهاب المفاصل، وفقد (CKD) ومرض الكلى المزمن

الشهية، ومرض الكبد، ورفض الجسم للعضو أو النسيج 

المزروع، وفقر الدم، واأللم، و/أو الشيخوخة لدى خاضع 

للعالج في حاجة إليه. عالوة على ذلك، يوفر الكشف الحالي 

صالح النسيج أو تجديد طرق لحث نمو الخلية الجذعية إل

العضو في خاضع للعالج. وتشتمل الطرق السابق ذكرها 

على إعطاء الخاضع للعالج كمية فعالة عالجيًا من بولي 

هجين. كما يوفر  ActRIIB ببتيد احتجاز مركب ترابطي

الكشف الحالي تركيبات صيدلية تشتمل على بولي ببتيدات 

 .هجين ActRIIB احتجاز مركب ترابطي

(57) Abstract 

The present disclosure describes novel hybrid 

soluble ActRIIB-ECD polypeptides which 

fully retain binding affinity for myostatin and 

activin A but demonstrate significantly 

reduced binding to BMPs, especially BMP-9. 

The novel compositions described herein can 

be used to prepare novel hybrid ActRIIB 

ligand trap proteins, which can be used for 

modulating the growth of muscle, bone, 

cartilage, fat, fibroblast, blood and neuronal 

tissue to counteract muscle wasting, bone loss, 

anemia, inflammation and fibrosis in a 

therapeutically meaningful manner. Because 

these novel next-generation myostatin/activin 

inhibitors are safer and more effective 

molecules than the currently available 

myostatin inhibitors, they are useful in a wide 

variety of clinical indications. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/86 (21) 2019/86( رقم الطلب : 21)

 Filed: 18/04/2019 (22) 18/04/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

410,930/62 

413,292/62 

 سي إن/بي سي تي 102928/2016

(31) No. :  

62/410,930 

62/413,292 

PCT/CN2016/102928 

 ( التاريخ:32)

21/10/2016 

26/10/2016 

21/10/2016 

(32) Date: 

21/10/2016 

26/10/2016 

21/10/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الصين

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

CHINA 

  ( المالكون:71)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

NOVARTIS AG 

  ( المخترعون:72)

بي، غيلوم ; باركر، ديفيد توماس ; بنغ ، يونشان ; بويكرت بار

، ستيفان ; بيبرنيتز، غريغوري ريموند ; غولغزه إفثيميو، 

هاتيجه بلغن ; غينغ، سيكونغ ; لياو، إل في ; ما، فوبنغ ; مو، 

 رووي ; ياسوشيما، كايو ; يامادا، كين

(72) Inventors:  

BARBE, Guillaume ; PARKER, David Thomas ; 

PENG, Yunshan ; PEUKERT, Stefan ; 

BEBERNITZ, Gregory Raymond ; GULGEZE 

EFTHYMIOU, Hatice Belgin ; GENG, Sicong ; 

LIAO, Lv ; MA, Fupeng ; MO, Ruowei ; 

YASOSHIMA, Kayo ; YAMADA, Ken 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

مشتقات نافثيريدينون جديدة واستخدامها في معالجة عدم انتظام 

 ضربات القلب

(54) Invention Title: 

NAPHTHYRIDINONE DERIVATIVES AND 

THEIR USE IN THE TREATMENT OF 

ARRHYTHMIA 

 لملخص( ا57)

أو ملح مقبول صيدالنياً  (I) يقدم االختراع الحالي مركب بالصيغة

هي كما تم تعريفها في هذه  X3و R1 ،R3-R6 ،X2 منها؛ حيث

الوثيقة، طريقة لتصنيع مركبات االختراع، واستخداماتها 

العالجية. يقدم االختراع الحالي أيضاً توليفة من عوامل فع الة 

 نية. صورةصيدالنيًاً وتركيبة صيدال

 

(57) Abstract 

The present invention provides a compound of 

formula (I) or a pharmaceutically acceptable salt 

thereof; (I) Wherein R1, R3-R6, X2and X3 are as 

defined herein, a method for manufacturing the 

compounds of the invention, and its therapeutic 

uses. The present invention further provides a 

combination of pharmacologically active agents 

and a pharmaceutical composition.Fig 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/87 (21) 2019/87( رقم الطلب : 21)

 Filed: 18/04/2019 (22) 18/04/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 الرقم: (31)

 سي يو -0171-2016

(31) No. :  

 CU-2016-0171 

 ( التاريخ:32)

15/11/2016 

(32) Date: 

15/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 كوبا 

(33) Country: 

CUBA 

  ( المالكون:71)

 سنترو دي انمونولوجيا موليكيوالر

(71) Applicant:  

CENTRO DE INMUNOLOGIA 

MOLECULAR 

  ( المخترعون:72)

يون مونزون، كاليت ; كارميناتي بورتيال، تانيا ; روجاس ل

 دورانتيس، جيرترودس

(72) Inventors:  

LEON MONZON, Kalet ; CARMENATE 

PORTILLA, Tania ; ROJAS DORANTES, 

Gertrudis 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

والبروتينات  2طريقة لزيادة مستويات إفراز اإلنترلوكين 

 المشتقة منه

(54) Invention Title: 

METHOD FOR INCREASING THE 

SECRETION LEVELS OF INTERLEUKIN 2 

AND PROTEINS DERIVED FROM IT 

 ( الملخص57)

الختراع الحالي بمجال التكنولوجيا الحيوية، وخاصةً يتعلق ا

بطريقة قائمة على إدخال طفرة فردية في الجينات المشفرة 

الميوتينات المشتقة منه حيث ينتج عن البشري و IL-2لـ 

ذلك زيادة مستويات اإلفراز في مضيفات مختلفة بدون 

التأثير على وظائفها الحيوية. وبصفة خاصة، تعتمد هذه 

رات على تغير غير تحفظي في الحمض األميني الطف

 IL-2في المتوالية األولية من  35الموجود في الموضع 

، K35Eالبشري، ويُفضَّل أن تكون االستبداالت عبارة عن 

. ويتمثل موضوع آخر في االختراع K35Q، وK35Dو

الحالي في أنظمة التعبير المستخدمة للحصول على كٍل من 

IL-2 والميوتينات المشتقة منه باستخدام  البشري المأشوب

الطريقة الموصوفة في هذا االختراع. والطريقة المذكورة 

البشري المأشوب  IL-2أعاله مفيدة لتحسين كفاءة إنتاج 

والميوتينات المشتقة منه في المختبر ومجال الصناعة. 

ويمكن استخدام البروتينات التي يتم الحصول عليها 

ألغراض العالجية وكذلك في تكاثر باستخدام هذه الطريقة ل

 الخاليا التائية في المختبر لعالجات نقل الخاليا المتبناة.

(57) Abstract 

The present invention relates to the field of 

Biotechnology, particularly to a method based 

on the introduction of a single mutation in the 

genes encoding the human IL-2 and the 

muteins derived thereof that results in 

increased secretion levels in different hosts 

without affecting their biological functions. In 

particular, these mutations are based on a 

non-conservative change in the amino acid 

located in position 35 in the primary sequence 

of human IL-2, preferably the substitutions 

are K35E, K35D and K35Q. Another object of 

the present invention are the expression 

systems used to obtain both the recombinant 

human IL-2 and the muteins derived thereof 

using the method described in this invention. 

The above-mentioned method is useful to 

improve the production efficiency of the 

recombinant human IL-2 and the muteins 

derived thereof both at laboratory and 

industrial scales. The proteins obtained using 

this method can be used for therapeutic 

purposes as well as in the in vitro expansion of 

T cells for adoptive transfer therapies. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/88 (21) 2019/88( رقم الطلب : 21)

 Filed: 21/04/2019 (22) 21/04/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

410,885/62 

(31) No. :  

62/410,885 

 ( التاريخ:32)

21/10/2016 

(32) Date: 

21/10/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة  

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

الواليات المتحدة األمريكية ، ممثلة بوزير الزراعة ; 

 بوهرينغر انغلهيم انيمال هيلث يو اس ايه انك.

(71) Applicant:  

The United States of America, as represented 

by the Secretary of Agriculture ; Boehringer 

Ingelheim Animal Health USA Inc. 

  ( المخترعون:72)

 بريتشارد ، جويس ; سوين ، ديفيد ; مباتسيون ، تيشوم

(72) Inventors:  

PRITCHARD, Joyce ; SWAYNE, David ; 

MEBATSION, Teshome 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

نواقل مؤتلفة للتعبير عن مولدات مضاد فيروس انفلونزا 

 الطيور و استخداماتها

(54) Invention Title: 

RECOMBINANT VECTORS EXPRESSING 

ANTIGENS OF AVIAN INFLUENZA VIRUS 

AND USES THEREOF 

 ( الملخص57)

يوفر االختراع الحالي ناقالت فيروسية مؤتلفة تحتوي على 

مستضدات لمسببات أمراض الطيور وتعبر عنها ، وهي 

تركيبات تشتمل على ناقالت فيروسية مؤتلفة ، لقاحات 

فؤ تشتمل على ناقالت فيروسية مؤتلفة. يوفر متعددة التكا

االختراع الحالي كذلك طرق التطعيم ضد مجموعة متنوعة 

اقالت من مسببات أمراض الطيور وطريقة إنتاج الن

 1الفيروسية المؤتلفة. الشكل

 

(57) Abstract 

The present invention provides recombinant 

viral vectors that contain and express antigens 

of avian pathogens, compositions comprising 

the recombinant viral vectors, polyvalent 

vaccines comprising the recombinant viral 

vectors. The present invention further 

provides methods of vaccination against a 

variety of avian pathogens and method of 

producing the recombinant viral vectors. Fig 1 
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ماجاجي، ابهيجيت ; موهيت، بريجراج اوتام ; موهيت، جايبال 
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(71) Applicant:  
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موهيت، بريجراج اوتام ; موهيت، جايبال اوتام ; موهيت، 

 مريناليني جايبال

(72) Inventors:  
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 ( عنوان االختراع:54)

 اجراء بديل لتشغيل محرك االحتراق الداخلي

(54) Invention Title: 

AN ALTERNATE PROCEDURE FOR 

OPERATING AN INTERNAL COMBUSTION 

ENGINE 

 ( الملخص57)

ً يعمل على د ورة جايبال. المحرك يتصور الكشف الحالي محركا

يشمل مصدر الهواء المضغوط. توجد غرفة احتراق في اتصال 

السوائل مع مصدر الهواء المضغوط ومصدر للوقود، حيث يتم 

تكوين غرفة االحتراق للسماح بإحتراق شحنة الوقود إلنتاج 

شحنة الوقود المحترق. خزان التخزين األول في اتصال السوائل 

يتم تكوين أول خزان التخزين  لتخزين  مع غرفة االحتراق، حيث

الوقود المحترق، وهو غاز عالي الضغط ودرجة الحرارة عالية 

 ألداء العمل حسب متطلبات التطبيق.

 

(57) Abstract 

The present disclosure envisages an engine 
operating on Jaypal cycle. The engine 
comprises a compressed air source. A 
combustion chamber is in fluid 
communication with the compressed air 
source and a fuel source, wherein the 
combustion chamber is configured to allow 
combustion of a fuel charge to produce 
combusted fuel charge. A first storage tank is 
in fluid communication with the combustion 
chamber, wherein the first storage tank is 
configured to store the combusted fuel 
charge, which is high pressure high 
temperature gas to perform work as per 
application requirements. 

 
 



102 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/90 (21) 2019/90( رقم الطلب : 21)

 Filed: 23/04/2019 (22) 23/04/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

411,799/62 

435,159/62 

(31) No. :  
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(32) Date: 
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16/12/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 استرازينيكا ايه بي

(71) Applicant:  

ASTRAZENECA AB 

  ( المخترعون:72)

أودونوفان ، دانيال ، هيلبراند ; بارالم، برنارد ، 

كريستوف ; سكوت ، جيمس ، ستيوارت ; موس ، 

، ماريا توماس ، أندرو ; نيسنك ، جوهانس ، ويلهلموس 
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(72) Inventors:  
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 ( عنوان االختراع:54)
 بيرازولو -3H-رابع هيدرو-6،7،8،9مشتقات 

[4,3-Fأيزوكينولين مفيدة في عالج السرطان] 

(54) Invention Title: 

6,7,8,9-TETRAHYDRO-3H-PYRAZOLO[4,3-

F]ISOQUINOLINE DERIVATIVES USEFUL IN 

THE TREATMENT OF CANCER 

 ( الملخص57)

( واألمالح المقبولة Iتتعلق المواصفة بمركبات الصيغة )

صيدالنياً منها، والعمليات والوسائط المستخدمة إلعدادها، 

والتركيبات الصيدالنية التي تحتوي عليها واستخدامها في 

 الج اضطرابات تكاثر الخاليا.ع

: يوضح نمط حيود مسحوق أشعة إكس للصورة أ 1شكل 

 -6-يل(-3-فلورو بروبيل(أزيتيدين-3)-1)-Nمن 

((6S،8R)-8- ثالث فلورو اثيل( -2،2،2)-7-مثيل-

[ f-4،3بيرازولو] -3H-رابع هيدرو -6،7،8،9

 أمين-3-يل(بيريدين-6-أيزوكينولين

 (Iصورة)

 

(57) Abstract 

The specification relates to compounds of 

Formula (I) and to pharmaceutically 

acceptable salts thereof, to processes and 

intermediates used for their preparation, to 

pharmaceutical compositions containing them 

and to their use in the treatment of cell 

proliferative disorders. Fig. 1 
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جوينت ستوك كومباني "إكسبيريمينتال أند ديزاين 

اورغنيزيشين "جيدروبريس" اوارديد ذا اوردير اوف ذا 

 ريد بانر اوف اليبور أند سي زد إس آر اوردير اوف ليبر"

(71) Applicant:  

Joint stock company "Experimental and 

design organization "Gidropress" awarded 

the order of the Red Banner of Labour and 

CZSR Order of Labour" 

  ( المخترعون:72)

جافريلين، فيكتور اليكسيفيتش ; ستريبنيف ، ألكسندر 

 نيكوالييفيتش

(72) Inventors:  

GAVRILIN, Viktor Alekseevich ; 

STREBNEV, Aleksandr Nikolaevich 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 جهاز تسخين الحمام كهربائيا إلزالة التلوث

(54) Invention Title: 

ELECTRICAL HEATING DEVICE FOR A 

DECONTAMINATION BATH 

 ( الملخص57)
نضم الجهاز إلى الطاقة النووية، خاصة إلى المعدات الكهربائية 

المائي )لوحدة المفاعل -لوحدة المفاعل مع مفاعل الطاقة المائي

المائي(. بشكل عام جهاز تسخين -مع مفاعل الطاقة المائي

الحمام كهربائيا إلزالة التلوث مخصص لتدفئة الحمام الزالة 

لوث ومحلول ازالة التلوث الموجود فيه قبل اجراء عملية الت

ازالة التلوث لمعدات وحدة المفاعل و ضمان إزالة الحرارة 

الزائدة أثناء ازالة التلوث لمعدات وحدة المفاعل. النتيجة الفنية 

لالختراع الحالي هي تحسين الموثوقية وتقليل سعة المواد 

إصالحه. النتيجة الفنية للجهاز وتبسيط عملية تركيب الجهاز و

األخرى هي توفير امكانية من ازالة التلوث من الجهاز. يتم 

تحقيق النتيجة التقنية من خالل ان في جهاز تسخين الحمام 

كهربائيا إلزالة التلوث للتصميم العمودي و الذي يحتوي على 

المدفأة القائمة على السطح الخارجي لخط االنابيب من سلك ذي 

كهربائية العالية مع االسالك التيارية و المواصالت المقاومة ال

الرابطة و كتل العزل الحراري، من المتوقع تصنيع الجهاز على 

االقل من ثالث كتل العزل الحراري بشكل الشاشات المعدنية 

المحورية و التي تم تثبيتها مع وجود فجوة الهواء من المدفأة، 

سالك التيارية في عالوة على ذلك يتم تصنيع المدفأة مع اال

التصميم محكم السد، و يتم تزويد كل كتلة من العزل الحراري 

بغالف الحماية المعدني المحوري المثبت مع فجوة الهواء، ويتم 

إغالق فجوة الهواء في الجزء العلوي بغطاء مع حافة القبعة، و 

قطرها أكبر من القطر الخارجي لغالف الحماية، حيث تم تثبيت 

ابط محكم السد على غطاء كامل لغالف الحماية الواصل الر

العلوي، باإلضافة إلى ذلك، يتم توفير في الجزء العلوي والسفلي 

 من السطح الجانبي لغالف الحماية ثقوب مساحته

(57) Abstract 

The invention relates to nuclear power 

engineering. An electrical heating device for a 

vertical decontamination bath comprises, on 

the outer surface of a decontamination bath, a 

heater made of a cable with high electrical 

resistivity and having current leads and 

coupling sleeves, and further comprises heat 

insulation units. The heat insulation units are 

in the form of coaxial metal screens mounted 

with an air gap from the heater. The heater 

and current leads are sealed. Each heat 

insulation unit additionally comprises a 

coaxial metal protective case. An air gap 

between heat insulation unit and protective 

case is closed at the top by a cover with a lip. 

A sealed coupling sleeve is mounted on a 

continuous cover of the upper protective case. 

Through openings are provided in the upper 

and lower parts of the side surface of the 

protective case. The invention provides a 

device which is more reliable, less material-

intensive, and easier to assemble and repair. 
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وأمالح  بيريميدين[a-1,5] بيرازولوعملية لتحضير مركبات 

 منها

(54) Invention Title: 

PROCESS FOR THE PREPARATION OF 

PYRAZOLO[1,5-a]PYRIMIDINES AND SALTS 

THEREOF 

 ( الملخص57)

في بعض التجسيدات، يتم هنا توفير عمليات لتحضير مركب له 

أو ملح منه، كما تم الكشف عنه هنا. في بعض  Cالصيغة 

أو ملح مقبول  Iالتجسيدات، يتم هنا توفير مركب له الصيغة 

بة أو هيدرات. في بعض التجسيدات، يتم هنا صيدليًا منه، ذوا

توفير صورة صلبة من المركب، مثل صورة بلورية من الصورة 

 .Iالبلورية للمركب 

 Cصورة الصيغة 

 Iصورة الصيغة 

 

(57) Abstract 

In some embodiments, provided herein are 

processes for preparing a compound of Formula C 

or a salt thereof, as disclosed herein. In some 

embodiments, provided herein is a compound of 

Formula I or a pharmaceutically acceptable salt, 

solvate or hydrate thereof. In some embodiments, 

provided herein is a solid form of the compound, 

such as a crystalline form of the compound 

crystalline Form I. 

Image of formula C 

Image of formula I 
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THEREOF 
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يتعلق االختراع الحالي بتقديم أجسام مضادة تربط وتعادل 

، وطرق استخدامها، تكون األجسام بشري 33IL-بروتين 

المضادة المذكورة مفيدة كعوامل لعالج الحاالت المرتبطة 

 بمرض حساسية بما في ذلك عالج التهاب الجلد التأتبي.

(57) Abstract 

Antibodies which bind and neutralize human 

IL-33, and methods of using same, are 

provided, said antibodies are useful as agents 

for treating conditions associated with allergic 

disease including treating atopic dermatitis. 
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، 2تريازولون تحمل ثالثة بدائل عند المواقع -4، 2، 1مركبات 

مفيدة كمثبطات لديهيدروجيناز ثنائي هيدرو أوروتات  5، 4

(DHODH) 

(54) Invention Title: 

2,4,5-TRISUBSTITUTED 1,2,4-TRIAZOLONES 

USEFUL AS INHIBITORS OF DHODH 

 ( الملخص57)

الملخص يتعلق االختراع الحالي بتزويد مركبات تريازولون بالصيغة 

كما هي محددة هنا،  R5 ، وR1 ،R2 ،R3 ،R4 ، بحيث(I) :(I) العامة

ت الوسيطة المفيدة وطريق لتحضير المركبات المذكورة، المركبا

لتحضير المركبات المذكورة، التراكيب الصيدلية وتوليفات تشتمل على 

المركبات المذكورة واستخدام المركبات المذكورة لتصنيع التراكيب 

الصيدلية لعالج أو الوقاية من االمراض، بالتحديد اضطرابات فرط 

 .التكاثر، كعامل وحيد أو في توليفة مع مكونات فعالة أخرى

 

(57) Abstract 

ABSTRACT The present invention provides triazolone 

compounds compounds of general formula (I) : (I), in 

which R1, R2, R3, R4 and R5 are as defined herein, 

methods of preparing said compounds, intermediate 

compounds useful for preparing said compounds, 

pharmaceutical compositions and combinations 

comprising said compounds and the use of said 

compounds for manufacturing pharmaceutical 

compositions for the treatment or prophylaxis of 

diseases, in particular of hyperproliferative disorders, as 

a sole agent or in combination with other active 

ingredients. 
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تيروسين الحلقية كمعدالت -مركبات ببتيد تيروسين

 yلمستقبالت الببتيد العصبي 

(54) Invention Title: 

CYCLIC PEPTIDE TYROSINE TYROSINE 

COMPOUNDS AS MODULATORS OF 

NEUROPEPTIDE Y RECEPTORS 

 ( الملخص57)

حيث: يتم  I الصيغة .I يتضمن االختراع مركبات بالصيغة

 Z26و Z23و Z22و Z11و Z9و Z7و Z4 تعريف

في  BRIDGEو qو nو mو pو Z35و Z34و Z30و

المواصفات. يتعلق هذا االختراع أيًضا بالتركيبات 

تكرة مفيدة الصيدالنية وطرق استخدامها. والمركبات المب

لمنع أو عالج أو تخفيف أمراض واضطرابات، مثل السمنة 

ومتالزمة األيض ومقاومة  2وداء السكري من النوع 

 .األنسولين وعسر شحميات الدم وغير ذلك

 

(57) Abstract 

The present invention comprises compounds 

of Formula I. Image of Formula I wherein: 

Z4, Z7, Z9, Z11, Z22, Z23, Z26, Z30, Z34, Z35, 

p, m, n, q, and BRIDGE are defined in the 

specification. The invention also relates to 

pharmaceutical compositions and methods for 

use thereof. The novel compounds are useful 

for preventing, treating or ameliorating 

diseases and disorders, such as obesity, type 2 

diabetes, the metabolic syndrome, insulin 

resistance, and dyslipidemia, among others. 
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 yمضاد كمعدالت لمستقبالت الببتيد العصبي 

(54) Invention Title: 

ANTIBODY-COUPLED CYCLIC PEPTIDE 

TYROSINE TYROSINE COMPOUNDS AS 

MODULATORS OF NEUROPEPTIDE Y 

RECEPTORS 

 ( الملخص57)

يشتمل االختراع الحالي على متقارنات تشتمل على جسم 

حلقي. يتعلق هذا  PYY مضاد أحادي النسيلة مقترن بببتيد

االختراع أيًضا بالتركيبات الصيدالنية وطرق استخدامها. 

المتقارنات المبتكرة مفيدة لمنع أو عالج أو تخفيف 

 .األمراض واالضطرابات التي تم اإلفصاح عنها هنا

(57) Abstract 

The present invention comprises conjugates 

comprising a monoclonal antibody conjugated 

to a cyclic PYY peptide. The invention also 

relates to pharmaceutical compositions and 

methods for use thereof. The novel conjugates 

are useful for preventing, treating or 

ameliorating diseases and disorders disclosed 

herein. 
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(54) Invention Title: 

IMMUNOGLOBULINS AND USES 

THEREOF 

 ( الملخص57)

  يتعلق االختراع الحالي بمنصة جسم مضاد وحيد النسيلة
(monoclonal antibody)   مصممة لتكون مقترنة

بالببتيدات العالجية لزيادة عمر النصف للببتيد العالجي في 

ختراع أيًضا مريض )كائن خاضع للدراسة(. ويتعلق اال

 .بتركيبات صيدالنية وطرق استخدامها

(57) Abstract 

The present invention relates to a monoclonal 

antibody platform designed to be coupled to 

therapeutic peptides to increase the half-life of 

the therapeutic peptide in a subject. The 

invention also relates to pharmaceutical 

compositions and methods for use thereof. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/0100 (21) 2019/100( رقم الطلب : 21)

 Filed: 01/05/2019 (22) 01/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

 يو إس 448,644/62

 يو إس 497,428/62

(31) No. :  

US62/448,644 

US62/497,428 

 ( التاريخ:32)

20/01/2017 

19/11/2016 

(32) Date: 

20/01/2017 

19/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 بوتنزا ثيرابيتكس، إنك.

(71) Applicant:  

POTENZA THERAPEUTICS, INC. 

  ( المخترعون:72)

غارسيا ، خوسيه اندريس ; -برودكين، هيذر ; سالميرون

كليفيل، سونجا ; نيلسن، نيلز، بيه. ; هيكلين، دانيال ; 

 دوغان-وينستون، ويليام ; سينثيا سيدل

(72) Inventors:  

BRODKIN, Heather ; SALMERON-

GARCIA, Jose-Andres ; KLEFFEL, Sonja ; 

NIELSEN, Nels, P. ; HICKLIN, Daniel ; 

WINSTON, William ; Cynthia SEIDEL-

DUGAN 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
وطرق  GITRلـ  بروتينات ربط مولد ضد مضاد

 استخدامها

(54) Invention Title: 

ANTI-GITR ANTIGEN-BINDING 

PROTEINS AND METHODS OF USE 

THEREOF 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي ببروتينات رابطة لمولد ضد
(ABPs) ترتبط بانتقائية بـ GITR  وصوره المتماثلة

ضا تقديم ويتم أي .ABPs ونظائره، وتركيبات تشتمل على

 .، مثل الطرق العالجية والتشخيصيةABPs طرق استخدام

(57) Abstract 

Provided herein are antigen-binding proteins 

(ABPs) that selectively bind to GITR and its 

isoforms and homologs, and compositions 

comprising the ABPs. Also provided are 

methods of using the ABPs, such as 

therapeutic and diagnostic methods. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/101 (21) 2019/101( رقم الطلب : 21)

 Filed: 05/05/2019 (22) 05/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

1618532.4 

541,133/62 

(31) No. :  

1618532.4 

62/541,133 

 ( التاريخ:32)

03/11/2016 

04/08/2017 

(32) Date: 

03/11/2016 

04/08/2017 

 ( الدولة: 33)

 بريطانيا 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED KINGDOM 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

NOVARTIS AG 

  ( المخترعون:72)

سكوت ; برودرل، اندرياس ; روثر ، راسل ; رولينز ، 

 ستوكر ، جوناثان

(72) Inventors:  

BRUEDERLE, Andreas ; ROTHER, Russell ; 

ROLLINS, Scott ; STOCKER, Jonathan 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 االختراع: ( عنوان54)

 أنظمة عالج

(54) Invention Title: 

TREATMENT REGIMENS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بعالج أو الوقاية من اضطرابات 

-P سيليكتين، وباألجسام المضادة لـ-P يتوسط فيها

سيليكتين أو شظايا ربط منها، لالستخدام في عالج أو 

يتعلق االختراع  الوقاية من هذه االضطرابات. تحديدا،

بعالج أو الوقاية من حاالت األلم المرتبطة بمرض الخلية 

سيليكتين أو شظايا -P المنجلية، وباألجسام المضادة لـ

ربط منها، لالستخدام في عالج أو الوقاية من حاالت األلم 

 /أ1المرتبطة بمرض الخلية المنجلية . الشكل 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to the treatment 

or prevention of P-selectin mediated 

disorders, and to anti-P-selectin antibodies or 

binding fragments thereof, for use in the 

treatment or prevention of such disorders. In 

particular, the invention relates to the 

treatment or prevention of pain crises 

associated with sickle cell disease, and to anti-

P-selectin antibodies or binding fragments 

thereof, for use in the treatment or prevention 

of pain crises associated with sickle cell 

disease. Fig. 1A 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/103 (21) 2019/103( رقم الطلب : 21)

 Filed: 06/05/2019 (22) 06/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

224811-2016 
(31) No. :  

2016-224811 

 ( التاريخ:32)

18/11/2016 

(32) Date: 

18/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 اليابان 

(33) Country: 

JAPAN 

  ( المالكون:71)

 أستيالس فارما انك.

(71) Applicant:  

Astellas Pharma Inc. 

  ( المخترعون:72)

أكيفومي موريناكا ; كازونوري هيراياما ; ناومي 

 هوسوجاي ; هيتوشي دويهارا ; هيروكي شيراي

(72) Inventors:  

Akifumi Morinaka ; Kazunori Hirayama ; 

Naomi Hosogai ; Hitoshi Doihara ; Hiroki 

Shirai 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) : سماس للملكية الفكرية ( الوكيل74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 بشري MUC1 جديدة لجسم مضاد ضد Fab شدفة

(54) Invention Title: 

NOVEL ANTI-HUMAN MUC1 ANTIBODY 

FAB FRAGMENT 

 ( الملخص57)

لجسم  Fab ة المراد حلها في تزويد شدفةتتمثل المشكل

بشري حيث يكون من المتوقع أن  MUC1 مضاد ضد

تكون مفيدةً في تشخيص و/أو معالجة السرطان، بالتحديد، 

تشخيص و/أو معالجة سرطان الثدي أو سرطان المثانة، 

وطريقة تشخيص و/أو طريقة معالجة باستخدام مادة اقتران 

 ويتمثل الحل في شدفة .Fab حيث تشتمل على الشدفة

Fab لجسم مضاد ضد MUC1  بشري حيث تشتمل على

شدفة لسلسلة ثقيلة تشتمل على منطقة متغيرة لسلسلة ثقيلة 

مكونة من سياق األحماض األمينية الممثل بسياق برقم 

، وسلسلة خفيفة حيث تشتمل على منطقة 10أو  8تعريف: 

ية ألمينمتغيرة لسلسلة خفيفة مكونة من سياق األحماض ا

، ومادة اقتران تشتمل على 12الممثل بسياق برقم تعريف: 

 .Fab الشدفة

(57) Abstract 

The problem to be solved is to provide an anti-

human MUC1 antibody Fab fragment that is 

expected to be useful in the diagnosis and/or 

treatment of a cancer, particularly, the 

diagnosis and/or treatment of breast cancer or 

bladder cancer, and a diagnosis approach 

and/or a treatment approach using a 

conjugate comprising the Fab fragment. The 

solution is an anti-human MUC1 antibody 

Fab fragment comprising a heavy chain 

fragment comprising a heavy chain variable 

region consisting of the amino acid sequence 

represented by SEQ ID NO: 8 or 10, and a 

light chain comprising a light chain variable 

region consisting of the amino acid sequence 

represented by SEQ ID NO: 12, and a 

conjugate comprising the Fab fragment. 
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/104 (21) 2019/104( رقم الطلب : 21)

 Filed: 07/05/2019 (22) 07/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

420,294/62 

(31) No. :  

62/420,294 

 ( التاريخ:32)

10/11/2016 

(32) Date: 

10/11/2016 

  :الدولة( 33)

 الواليات المتحدة  

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 ايونيس فارماسيوتيكالز، انك.

(71) Applicant:  

IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 

  ( المخترعون:72)

 كورداسيويز، هولي ; فريير ، سوسان ، ام.

(72) Inventors:  

KORDASIEWICZ, Holly ; FREIER, Susan, 

M. 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
 ATXN3مركبات وطرق لتقليل التعبير عن 

(54) Invention Title: 

COMPOUNDS AND METHODS FOR 

REDUCING ATXN3 EXPRESSION 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمركبات، وطرق، وتركيبات 

في  ATXN3 mRNA صيدلية لتقليل كمية أو نشاط

 خلية أو حيوان، وفي حاالت معينة تقليل كمية بروتين
Ataxin-3   في خلية أو حيوان. تُعد مثل تلك المركبات

 أو والطرق والتركيبات الصيدلية مفيدة في الوقاية من

تخفيف عرض أو عالمة مميزة واحدة على األقل لمرض 

تنكسي عصبي. تتضمن مثل هذه األعراض والعالمات 

المميزة الترنح، االعتالل العصبي، وتكوين التجمعات. 

 وتشتمل مثل هذه األمراض التنكسية العصبية على
SCA3. 

(57) Abstract 

Provided are compounds, methods, and 

pharmaceutical compositions for reducing the 

amount or activity of ATXN3 mRNA in a cell 

or animal, and in certain instances reducing 

the amount of Ataxin-3 protein in a cell or 

animal. Such compounds, methods, and 

pharmaceutical compositions are useful to 

prevent or ameliorate at least one symptom or 

hallmark of a neurodegenerative disease. Such 

symptoms and hallmarks include ataxia, 

neuropathy, and aggregate formation. Such 

neurodegenerative diseases include SCA3. 
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 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

 يو إس 423,095/62

(31) No. :  

US62/423,095 

 ( التاريخ:32)

16/11/2016 

(32) Date: 

16/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

  ريسيرتش سنتر، إنكلوندبيك ال جوال

(71) Applicant:  

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

  ( المخترعون:72)

بوزارد ، دانيال جيه. ; غريس، شيريل ايه. ; هرتزوغ ، 

 دونالد ال. ; وايت، نيكول اس.

(72) Inventors:  

BUZARD, Daniel J. ; GRICE, Cheryl A. ; 

HERTZOG, Donald L. ; WHITE, Nicole S. 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
 (MAGL)مثبطات أحادي أسيل جليسرول ليباز 

(54) Invention Title: 

MAGL INHIBITORS 

 ( الملخص57)

تعلق االختراع الحالي بتوفير كربامات ببرازين وتركيبات ي

صيدالنية تشتمل على المركبات الوارد ذكرها. تكون 

المركبات والتركيبات موضوع الطلب مفيدة بوصفها 

((. MAGLمعدالت ألحادي أسيل جليسرول الليباز )

عالوةً على ذلك، تكون المركبات والتركيبات موضوع 

 األلم. االختراع مفيدة لعالج

(57) Abstract 

Provided herein are piperazine carbamates 

and pharmaceutical compositions comprising 

said compounds. The subject compounds and 

compositions are useful as modulators of 

MAGL. Furthermore, the subject compounds 

and compositions are useful for the treatment 

of pain. 
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 يو إس 423,099/62

(31) No. :  

 US62/423,099 

 ( التاريخ:32)

16/11/2016 

(32) Date: 

16/11/2016 

 لة: ( الدو33)

 الواليات المتحدة  

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 لوندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك

(71) Applicant:  

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

  ( المخترعون:72)

بوزارد ، دانيال جيه. ; غريس، شيريل ايه. ; شاغافي، 

 مايكل بي.

(72) Inventors:  

BUZARD, Daniel J. ; GRICE, Cheryl A. ; 

SHAGHAFI, Michael B. 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
 (MAGL)مثبطات أحادي أسيل جليسرول ليباز 

(54) Invention Title: 

MAGL INHIBITORS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير كربامات بيبيرازين 

وتركيبات صيدالنية تشتمل على المركبات الوارد ذكرها. 

تكون المركبات والتركيبات موضوع الطلب مفيدة بوصفها 

((. MAGLمعدالت ألحادي أسيل جليسرول الليباز )

ن المركبات والتركيبات موضوع عالوةً على ذلك، تكو

 االختراع مفيدة لعالج ألم.

 

(57) Abstract 

Provided herein are piperazine carbamates 

and pharmaceutical compositions comprising 

said compounds. The subject compounds and 

compositions are useful as modulators of 

MAGL. Furthermore, the subject compounds 

and compositions are useful for the treatment 

of pain. 

 



116 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/107 (21) 2019/107( رقم الطلب : 21)

 Filed: 09/05/2019 (22) 09/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

 يو إٍس 423,102/62

(31) No. :  

US62/423,102 

 يخ:( التار32)

16/11/2016 

(32) Date: 

16/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 لوندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك

(71) Applicant:  

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

  ( المخترعون:72)

يل ايه. ; شاغافي، بوزارد ، دانيال جيه. ; غريس، شير

 مايكل بي.

(72) Inventors:  

BUZARD, Daniel J. ; GRICE, Cheryl A. ; 

SHAGHAFI, Michael B. 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
 (MAGL)مثبطات أحادي أسيل جليسرول ليباز 

(54) Invention Title: 

MAGL INHIBITORS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير كربامات ثنائية الحلقات 

حلقية ملتوية ومنصهرة وتركيبات صيدالنية تشتمل على 

المركبات الوارد ذكرها. تكون المركبات والتركيبات 

ة بوصفها معدالت ألحادي أسيل موضوع الطلب مفيد

((. عالوةً على ذلك، تكون MAGLجليسرول الليباز )

 المركبات والتركيبات موضوع االختراع مفيدة لعالج األلم.

 

(57) Abstract 

Provided herein are spirocyclic and fused 

bicyclic carbamates and pharmaceutical 

compositions comprising said compounds. The 

subject compounds and compositions are 

useful as modulators of MAGL. Furthermore, 

the subject compounds and compositions are 

useful for the treatment of pain. 
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/108 (21) 2019/108( رقم الطلب : 21)

 Filed: 09/05/2019 (22) 09/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   قية:( بيانات األسب30)

 ( الرقم:31)

 يو إس 62/ 423,124

 يو إس 545,857/62

(31) No. :  

US62/423,124 

US62/545,857 

 ( التاريخ:32)

16/11/2016 

15/08/2017 

(32) Date: 

16/11/2016 

15/08/2017 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 لوندبيك ال جوال ريسيرتش سنتر، إنك

(71) Applicant:  

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

  ( المخترعون:72)

غريس، شيريل ايه. ; وايت، نيكول اس. ; تيريفي، 

هيبرنيغوس ; زنجرمان، جويل بيه. ; غيبري سيالسي، 

 إسحاق

(72) Inventors:  

GRICE, Cheryl A. ; WHITE, Nicole S. ; 

TEREFE, Hibreniguss ; ZINGERMAN, Joel 

P. ; GHEBRE-SELLASSIE, Isaac 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 تراع:( عنوان االخ54)

 تركيبات صيدالنية

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL FORMULATIONS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير مستحضرات صيدالنية 

تشتمل على مثبط أحادي أسيل جليسرول ليباز 

(MAGL أو ملح مقبول صيدالنيًا منه، وسواغ مقبول ،)

 صيدالنيًا واحد على األقل.

(57) Abstract 

Provided herein are pharmaceutical 

formulations comprising a monoacylglycerol 

lipase (MAGL) inhibitor, or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, and 

at least one pharmaceutically acceptable 

excipient. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/109 (21) 2019/109( رقم الطلب : 21)

 Filed: 09/05/2019 (22) 09/05/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

 يو إس 423,126/62

(31) No. :  

US62/423,126 

 ( التاريخ:32)

16/11/2016 

(32) Date: 

16/11/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 ال جوال ريسيرتش سنتر، إنكلوندبيك 

(71) Applicant:  

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

  ( المخترعون:72)

غريس، شيريل ايه. ; بالنكمان ، جاكلين لوراين ; بيلز، 

 تشانينج رودني ; جريم، كيرت جي. ; جونز، تود كيه.

(72) Inventors:  

GRICE, Cheryl A. ; BLANKMAN, Jacqueline 

Lorayne ; BEALS, Channing Rodney ; 

GRIMM, Kurt G. ; JONES, Todd K. 
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Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

سرول ليباز أشكال بلورية من مثبط أحادي أسيل جلي

(MAGL) 

(54) Invention Title: 

CRYSTALLINE FORMS OF A MAGL 

INHIBITOR 

 ( الملخص57)

، 1، 1، 1وهو  MAGLيتعلق االختراع الحالي بمثبط 

)بيروليدين -2)-4يل  -2-هكسا فلورو بروبان  -3، 3، 3

 -1-)تراي فلورو ميثيل( بنزيل( ببرازين -4-يل( -1-

بلورية وأمالح مقبولة  كربوكسيالت، يتضمن صور

 صيدالنياً وذوابات منه.

 

(57) Abstract 

Described herein is the MAGL inhibitor 

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-(2-

(pyrrolidin-1-yl)-4-

(trifluoromethyl)benzyl)piperazine-1-

carboxylate, including crystalline forms and 

pharmaceutically acceptable salts and solvates 

thereof. 
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(33) Country: 
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  ( المالكون:71)

 أمجين انك.
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  ( المخترعون:72)

سكوت ، روبرت أندرو ، دونالد ; سوماراتني ، رانسى ; نيكولز ، 
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(72) Inventors:  

SCOTT, Robert Andrew, Donald ; SOMARATNE, 
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 ( عنوان االختراع:54)

 عالجات مدمجة لتصلب الشرايين، شاملة مرض قلبي وعائي تصلبي

(54) Invention Title: 

COMBINED THERAPIES FOR 

ATHEROSCLEROSIS, INCLUDING 

ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR 

DISEASE 

 ( الملخص57)

لتي تقوم بتوفير العالج، شاملة تم هنا توفير توليفات من عالجات ا

انحسار، تصلب الشرايين و/أو تحسين نواتج قلبية وعائية. تم هنا 

 PCSK9 غير LDL-C بشكل عام شرح، يتضمن أوال، عامل خفض

، مدمجة (PCSK9 غير LDL-C مثل ستاتين أو عالج آخر لخفض)

 أو مضاد PCSK9 ثاني )مثل جسم مضاد لـ PCSK9 بعالج مثبط

RNA).  تحديد استخدام كال العالجين، عند مستويات مرتفعة بشكل تم

للخاضع إلى مستويات  LDL-C مساوي بحيث تقوم بتقليل مستوى

منخفضة، لفترة زمنية مناسبة، لتوفير فائدة مضافة للمزيد من الحماية 

 2من تصلب الشرايين وتحسين النواتج القلبية الوعائية للخاضع.شكل 

 

(57) Abstract 

Provided herein are combinations of therapies that 

provide for the treatment, including regression, of 

atherosclerosis and/or improvement of cardiovascular 

outcomes. Generally described, this includes a first, non-

PCSK9 LDL-C lowering agent (such as a statin or other 

non-PCSK9 LDL-C lowering therapy), combined with a 

second, PCSK9 inhibitor therapy (such as a PCSK9 

antibody or anti-RNA). The application of both 

therapies, at adequately elevated levels so as to reduce 

the LDL-C level of the subject to very low levels, for an 

adequate period of time, has been determined to provide 

an added benefit of further protection from 

atherosclerosis and improve a subject’s cardiovascular 

outcomes.FIG.2 
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 ( عنوان االختراع:54)

 مثبطات بروتون تيروزين كيناز

(54) Invention Title: 

INHIBITORS OF BRUTON’S TYROSINE KINASE 

 ( الملخص57)

 : Iيتعلق االختراع الحالي بمركب جديد له الصيغة 

 حيث: أو ملح مقبول صيدالنيا، تذاوب أو أيزومير فراغي منه، 
1V  عبارة عنC  أوN ،2V  2(عبارة عنC(R  أوN ، 1حيث إذا كانV  عبارة عنC  2فإنV  عبارة عنN ، 

 ؛ 2С(R(عبارة عن  2Vفإن  Nعبارة عن  1Vإذا كان  ، أو R)2С(عبارة عن  2Vفإن  Cعبارة عن  1Vإذا كان 

، ’’H ،D ،Hal ،CN ،NR’Rتمثل على حدة  2R ،11Rكل من ؛ 1، 0تمثل على حدة  n ،kكل من  
C(O)NR’R’’ ،6C-1C  ألكوكسي؛ 

3R  عبارة عنH ،D ،6الكيل، هيدروكسيC-1С(O)C  ،6الكينيلС-2С(О)С، 6С-2С(О)С1-الكيل، الكاينيلC

6C 4؛R عبارة عن H ،Hal ،CN ،CONR’R’’ ،6 الكيل، هيدروكسيC-1C 6، ألكوكسيC-1C ؛ 

L  2عبارة عنCH ،NH ،О  1أو رابطة كيميائية؛R  ،متضمنةيتم اختيارها من مجموعة أجزاء : 

، 5А ،6Аكل من  ؛ СН ،N ،СHalتمثل على حدة  1А ،2А ،3А ،4Аكل من ,3الجزء ، 2الجزء ، 1الجزء 
7А ،8А ،9А  تمثل على حدةС ،СH  أوN ؛ 

5R  عبارة عنH ،СN ،Hal ،CONR’R’’ ،6الكيلC-1C من ، غير مستبدل أو مستبدل بواحد أو أكثر
6C-1C ، 6C-1Cالكيل، H، المتضمنة المجموعة من حدة على اختيارها يتم ’’Rو  ’Rكل من  هالوجينات؛ال

تمثل على حدة فينيل، مثيل  7R ،8R ،9R ،10Rكل من يتم اختيارها من المجموعة:  6R؛ أريل، الكيل حلقي
 أسيتيلين؛ 

Hal  عبارة عنCl ،Br ،I ،F. التي لها خواص مثبطات بروتون تيروزين كيناز(Btk)  للتركيبات الصيدالنية ,
 التي تحتوي على هذه المركبات, واستخدامها كأدوية لعالج األمراض واالضطرابات.

 

(57) Abstract 

The present invention relates to a new compound of 
formula I: or pharmaceutically acceptable salt, solvate or 
stereoisomer thereof, wherein: V1 is C or N, V2 is C(R2) or 
N, whereby if V1 is C then V2 is N, if V1 is C then V2 is 
C(R2), or if V1 is N then V2 is C(R2); each n, k is 
independently 0, 1; each R2, R11 is independently H, D, 
Hal, CN, NR'R", C(O)NR'R", C1-C6 alkoxy; R3 is H, D, 
hydroxy, C(O)C1-C6 alkyl, C(O)C2-C6 alkenyl, C(O)C2-
C6 alkynyl, C1-C6 alkyl; R4 is H, Hal, CN, CONR'R", 
hydroxy, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy; L is CH2, NH, O or 
chemical bond; R1 is selected from the group of the 
fragments, comprising: Fragment 1, Fragment 2, 
Fragment 3 each A1, A2, A3, A4 is independently CH, N, 
CHal; each A5, A6, A7, A8, A9 is independently C, CH or N; 
R5 is H, CN, Hal, CONR'R", C1-C6 alkyl, non-substituted or 
substituted by one or more halogens; each R' and R" is 
independently selected from the group, comprising H, 
C1-C6 alkyl, C1-C6 cycloalkyl, aryl; R6 is selected from the 
group: [formula II] each R7, R8, R9, R10 is independently 
vinyl, methylacetylenyl; Hal is CI, Br, I, F, which have 
properties of inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (Btk), 
to pharmaceutical compositions containing such 
compounds, and their use as pharmaceuticals for 
treatment of diseases and disorder. 
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 (PARP) بوليمراز( ريبوز-ADP) بوليإنزيم مثب طات 

(54) Invention Title: 

POLY-ADP RIBOSE POLYMERASE 

(PARP) INHIBITORS 

 ( الملخص57)

 مشتملة على تركيبة صيدالنيةيتعلق االختراع الحالي ب

ً  مادة مخف ِّفة مادة حاملة أو  ممثل ومركب مقبولة صيدالنيا

 الصيغة البنائية التالية: بواسطة

R5

 

N

NH

O

A

N

O

E

B

. 

عاني ي عالج خاضع للعالجل طريقةويتعلق االختراع الحالي ب

( ريبوز-ADP) بوليإنزيم  بتثبيطمن مرض يمكن تخفيفه 

يوفر الطلب الحالي تعريفات  (.PARP) بوليمراز

 .للمتغيرات

 

(57) Abstract 

The present invention is related to a 

pharmaceutical composition comprising a 

pharmaceutically acceptable carrier or diluent 

and a compound represented by the following 

structural formula:  

R5

 

N

NH

O

A

N

O

E

B

 
. The present invention is also related a 

method of treating a subject with a disease 

which can be ameliorated by inhibition of 

poly(ADP-ribose)polymerase (PARP). The 

definitions of the variables are provided 

herein. 
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 ( عنوان االختراع:54)

 أنظمة وطرق لتشغيل حجيرة نمو

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING 

A GROW POD 
 ( الملخص57)

تم بهذه الوثيقة توفير أنظمة وطرق لتشغيل حجيرة نمو. تتضمن إحدى 

التجسيدات للنظام عربة والتي تتحرك على مسار لحجيرة النمو، حيث 

تستقبل العربة بذور للنمو وتحويلها إلى نبات. قد يتضمن النظام أيضاً 

( والتي تكون ُمقترنة بحجيرة النمو ووسيلة HMIآلة ) -واجهة إنسان

. تُخزن وسيلة حساب الحجيرة منطق HMIحساب حجيرة ُمقترنة بالـ 

والذي، عند تنفيذه بواسطة وسيلة حساب الحجيرة، يتسبب في استقبال 

النظام لطريقة النمو للبذرة بالعربة، حيث تتضمن طريقة النمو تشغيل 

وفير خيار للُمستخدم لتغيير عمل طريقة مؤثر بيئي واحد على األقل وت

النمو. ببعض التجسيدات، قد يتسبب المنطق أيضاً في أن يستقبل النظام 

اختيار الُمستخدم لخيار الُمستخدم وفى استجابة الستقبال اختيار 

 4الُمستخدم، يتم تغيير عمل طريقة النمو. الشكل 
 

(57) Abstract 

Systems and methods for operating a grow pod are 

provided herein.  One embodiment of a system includes 

a cart that moves on a track of the grow pod, where the 

cart receives a seed for growing into a plant.  The system 

may also include a human-machine interface (HMI) that 

is coupled to the grow pod and a pod computing device 

coupled to the HMI.  The pod computing device stores 

logic that, when executed by the pod computing device, 

causes the system to receive a grow recipe for the seed in 

the cart, wherein the grow recipe includes actuation of at 

least one environmental affecter and provide a user 

option to alter functionality of the grow recipe.  In some 

embodiments, the logic may also cause the system to 

receive a user selection of the user option and in 

response to receiving the user selection, alter 

functionality of the grow recipe.FIG. 4 
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 أنظمة وطرق لالتصال عبر مسار بعربة صناعية

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR COMMUNICATING 

VIA A TRACK WITH AN INDUSTRIAL CART 

 ( الملخص57)

بان موصلة، دائرة توليد يتعلق االختراع الحالي بنظام يتضمن مسار له قض

إشارة ُمقترنة بالقضبان الموصلة، ومصدر قدرة كهربائية ُمقترن بالقضبان 

الموصلة من خالل دائرة توليد اإلشارة. تتضمن دائرة توليد اإلشارة مصدر 

قدرة لتوليد إشارات إطالق. يوفر مصدر القدرة الكهربائية إشارة كهربائية إلى 

رة توليد اإلشارة. تُولد دائرة توليد اإلشارة إشارة القضبان الُموصلة عبر دائ

إطالق أولى ضمن اإلشارة الكهربائية بفاصل زمني أول وتولد إشارة إطالق 

ثانية ضمن اإلشارة الكهربائية بفاصل زمني ثاني. تكون إشارة اإلطالق األولى 

ة مناظرة لبدء إشارة االتصال وإشارة اإلطالق الثانية مناظرة لنهاية إشار

االتصال. يتم إرسال إشارة االتصال عبر عدد ُمحدد ُمسبقاً من الدورات لإلشارة 

الكهربائية المتوفرة بواسطة مصدر القدرة الكهربائية. يكون العدد الُمحدد 

 3ُمسبقاً من الدورات مناظراً التصال ُمشفر. الشكل 

 

(57) Abstract 

A system includes a track having conductive rails, a signal 

generating circuit coupled to the conductive rails, and an 

electrical power source coupled to the conductive rails via the 

signal generating circuit.  The signal generating circuit includes 

a power supply for generating trigger signals.  The electrical 

power source provides an electrical signal to the conductive 

rails via the signal generating circuit.  The signal generating 

circuit generates a first trigger signal within the electrical signal 

at a first time interval and generates a second trigger signal 

within the electrical signal at a second time interval.  The first 

trigger signal corresponds to a beginning of a communication 

signal and the second trigger signal corresponds to an end of the 

communication signal.  The communication signal is 

transmitted over a predetermined number of cycles of the 

electrical signal provided by the electrical power source.  The 

predetermined number of cycles correspond to a coded 

communication.FIG.3 
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نظام وطريقة ربط لوحدات نمطية إنشائية حجمية مصنعة 

 مسبقًا

(54) Invention Title: 

CONNECTION SYSTEM AND METHOD 

FOR PREFABRICATED VOLUMETRIC 

CONSTRUCTION MODULES 

 ( الملخص57)

ختراع الحالي بتوفير وحدات نمطية إنشائية يتعلق اال

حجمية مصنعة مسبقًا ذات آلية ربط لتثبيتها بوحدات 

نمطية مماثلة أخرى. تتضمن وحدة نمطية إنشائية حجمية 

مصنعة مسبقًا هيكل داعم ذاتيًا وأزواج من المصبوبات 

الركنية التي يتم ترتيبها عند أركان الهيكل. خالل تشييد 

ع الوحدات النمطية وتثبيتها معًا باستخدام مبنى، يتم تجمي

قضبان الربط واأللواح المتداخلة لتوفير تثبيت عمودي بين 

الوحدات النمطية المتجاورة عموديًا والتثبيت األفقي بين 

 .الوحدات النمطية المتجاورة أفقيًا

(57) Abstract 

The invention provides a prefabricated 

volumetric construction module having 

connection mechanism for securing to other 

similar modules. A prefabricated volumetric 

construction module includes a self-

supporting structure and pairs of corner 

castings arranged at least at the corners of the 

structure. During building construction, the 

modules are assembled and secured together 

using connection rods and interlocking plates 

to provide vertical securement between 

vertically adjoining modules and horizontal 

securement between horizontally adjoining 

modules. 
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ل لمنظم موصلية التليف الكيسي عبر الغشاء، وتركيبات  ُمعد ِّ

ل  صيدالنية، وطرق للعالج، وعملية لتصنيع الُمعد ِّ

(54) Invention Title: 

Modulator of Cystic Fibrosis Transmembrane 

Conductance Regulator, Pharmaceutical 

Compositions, Methods of Treatment, and Process 

for Making the Modulator 

 ( الملخص57)
 

 

 

(I،) 

أمالح مقبولة صيدليًا (، Iيتم الكشف عن مركبات لها الصيغة )

، ونواتج مشتقات معالجة بالديوتيريوم من أيٍ مما سبقمنها، 

ض أليٍ مما سبق. كما يتم الكشف عن تركيبات صيدلية تشتمل أي

عليها، وطرق لعالج التليف الكيسي باستخدامها، وطرق 

لتصنيعها. كما يتم الكشف عن صور في الحالة الصلبة للمركب 

 وأمالح وذوابات منه. 1
 

 

(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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(54) Invention Title: 

PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINES AND 

IMIDAZO[1,5-B]PYRIDAZINES AS PDE1 

INHIBITORS 

 ( الملخص57)

تكون عبارة  (I) يتعلق االختراع الحالي بمركبات بالصيغة

واستخدامها كدواء، بالتحديد  PDE1 عن مثبطات إنزيم

ة. فسيلمعالجة اضطرابات تنكسية عصبية واضطرابات ن

يقدم االختراع الحالي أيضاً تركيبات صيدالنية تشتمل على 

مركبات االختراع وطرق عالج اضطرابات باستخدام 

 (I) .مركبات االختراع

 

(57) Abstract 

The present invention provides compounds of 

formula (I) that are PDE1 enzyme inhibitors 

and their use as a medicament, in particular 

for the treatment of neurodegenerative 

disorders and psychiatric disorders. The 

present invention also provides 

pharmaceutical compositions comprising 

compounds of the invention and methods of 

treating disorders using the compounds of the 

invention. (I) 
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يتعلق االختراع الحالي بخلية ترشيح سلبية تتضمن حوًضا 

ن أو أكثر من الجدران الجانبية العمودية أو به أرضية واثني

ِّن أنبوبًا أو حاوية لها جدار جانبي أول  المنتصبة التي تكو 

أو أيسر، جدار جانبي ثان أو أيمن، جدار جانبي ثالث أو 

خلفي، وجدار جانبي منحني إلى أسفل رابع أو أمامي، مدخل 

موضوع بالقرب من الجزء العلوي من الجدار الجانبي 

ع أو األمامي ومخرج موضوع بالقرب من الجزء الراب

العلوي من الجدار الجانبي الثالث أو الخلفي، حيث يتم تكوين 

األرضية بزاوية من الجدار الجانبي الرابع أو األمامي إلى 

الجدار الجانبي الثالث أو الخلفي، أنبوب توصيل موضوع 

بالقرب من نقطة االتصال بين األرضية والجدار الجانبي 

لثالث أو الخلفي، وشفة مكونة لتمتد من الجزء العلوي ا

 للجدار الجانبي الثالث أو الخلفي إلى داخل الحوض.

(57) Abstract 

A passive filter cell having a basin with a floor 

and two or more vertical or upright sidewalls 

forming chute or container having first or left 

sidewall, second or right sidewall, and third or 

back sidewall, and fourth or front 

downwardly curved sidewall, an inlet 

positioned proximate a top of the fourth or 

front sidewall and an outlet positioned 

proximate the top of the third or back 

sidewall, wherein the floor is configured 

angled from the fourth or front sidewall to the 

third or back sidewall, discharge pipe 

positioned proximate junction between the 

floor and the third or back sidewall, and lip 

configured to extend from the top of the third 

or back sidewall into an interior of the basin. 
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يوفر االختراع الحالي أشكال متعددة زائفة جديدة من ملح 

-N-[6-(1-تراي فلورو-6، 4، 2هيمي سكسينات من 

بنزاميد مفيدة -يل[-2-بيريدين-كربونيل(-4-بيبريدين-ميثيل

في التركيبات الصيدلية، على سبيل المثال، لعالج والوقاية 

 من الصداع النصفي.

(57) Abstract 

The present invention provides new pseudo-

polymorphs of the hemisuccinate salt of 2,4,6-

trifluoro-N-[6-(1-methyl-piperidine-4-

carbonyl)-pyridin-2-yl]-benzamide which are 

useful in pharmaceutical compositions, for 

example, for the treatment and prevention of 

migraine headache. 
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مركبات حلقية غير متجانسة رباعية الحلقات مفيدة 

كمثبطات إنزيم مدمج لفيروس نقص المناعة البشرية 

(HIV) 

(54) Invention Title: 

TETRACYCLIC HETEROCYCLE 

COMPOUNDS USEFUL AS HIV 

INTEGRASE INHIBITORS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمركبات حلقية غير متجانسة 

 (:Iرباعية الحلقات من الصيغة )

 
  

(I) 

وأمالح مقبولة صيدالنياً أو عقار أولي منها، حيث تكون 

A ،X ،R1 ،R2 ،R3و ،R7  كما تحددت هنا. يتعلق

ة ى مركب حلقياالختراع الحالي أيضاً بتركيبات مشتملة عل

غير متجانس رباعي الحلقات واحد على األقل، وبطرق 

استخدام المركبات الحلقية غير المتجانسة رباعية الحلقات 

لعالج أو الوقاية من اإلصابة بعدوى فيروس نقس المناعة 

 (  في كائن.HIVالبشرية)

(57) Abstract 

The present invention relates to Tetracyclic 

Heterocycle Compounds of Formula (I): 

  

 
(I) 

and pharmaceutically acceptable salts or 

prodrug thereof, wherein A, X, R1, R2, R3 

and R7 are as defined herein. The present 

invention also relates to compositions 

comprising at least one Tetracyclic 

Heterocycle Compound, and methods of using 

the Tetracyclic Heterocycle Compounds for 

treating or preventing HIV infection in a 

subject. 
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 ( عنوان االختراع:54)

 أنظمة وطرق تحكم ُموزع لالستخدام بحجيرة نمو خط تجميع

(54) Invention Title: 

DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS AND 

METHODS FOR USE IN AN ASSEMBLY LINE 

GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بنظام تحكم ُموزع لالستخدام بحجيرة نمو 

خط تجميع يتضمن ُمتحكم رئيسي ووسيلة ُمتحكم بالحاسب. 

يتضمن الُمتحكم الرئيسي ُمعالج أول وذاكرة أولى لتخزين 

تعليمات التي تُملي بشروط عمليات تشغيل مجموعة أولى من ال

نمو النبات ومجموعة ثانية من التعليمات التي تأمر بمجموعة من 

وظائف التحكم الُموزع. تكون وسيلة التحكم مقترنة بالُمتحكم 

الرئيسي من خالل واجهة شبكة بقابس. تتضمن وسيلة الُمتحكم 

تي التعليمات ال ُمعالج ثاني وذاكرة ثانية لتخزين مجموعة ثالثة من

تأمر بوظيفة تحكم ُمختارة من مجموعة من وظائف التحكم 

الُموزع. عند التوصيل بقابس، يُحدد الُمتحكم الرئيسي عنوان 

لوسيلة الُمتحكم ويُرسل مجموعة من البارامترات التي تُحدد 

 مجموعة من المهام المتعلقة بوظيفة التحكم الُمختارة.

(57) Abstract 

A distributed control system for use in an assembly 

line grow pod includes a master controller and a 

hardware controller device.  The master controller 

includes a first processor and a first memory for 

storing a first set of instructions that dictates plant 

growing operations and a second set of instructions 

that dictates a plurality of distributed control 

functions.  The hardware controller device is 

coupled to the master controller via a plug-in 

network interface.  The hardware controller device 

includes a second processor and a second memory 

for storing a third set of instructions that dictate a 

selected control function of the plurality of 

distributed control functions.  Upon the plug-in 

connection, the master controller identifies an 

address of the hardware controller device and 

sends a set of parameters defining a plurality of 

tasks relating to the selected control function.  
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 ر حجيرة نمو خط تجميعأنظمة  لتوفي

(54) Invention Title: 

SYSTEMS FOR PROVIDING AN ASSEMBLY 

LINE GROW POD 

 ( الملخص57)
يتعلق االختراع الحالي بتوفير أنظمة وطرق لتوفير حجيرة نمو خط 

تجميع. يتضمن إحدى تجسيدات حجيرة النمو غطاء خارجي والذي 

م تحديد شكله على هيئة يُحدد حيز ُمطوق بيئياً، مسار والذي يت

مجموعة من البنيات الحلزونية التي تُحدد ممر، وعربة والتي تستقبل 

نبات وتنتقل عبر اجتياز المسار. تتضمن بعض التجسيدات ُمستشعر 

لتحديد ُمخرجات النبات، مجموعة من المؤثرات البيئية لتعديل وتغيير 

لة حساب حجيرة الحيز الُمطوق بيئياً لتعديل ُمخرجات النبات، ووسي

والتي تُخزن طريقة نمو والتي، عند تنفيذها بواسطة ُمعالج بوسيلة 

حساب الُحجيرة، تقوم بتشغيل واحداً على األقل من المجموعة من 

المؤثرات البيئية. ببعض التجسيدات، تُعدل طريقة النمو من التشغيل 

ستجابة الُمخطط للواحد على األقل من المجموعة من المؤثرات البيئية ا

 .للبيانات من الُمستشعر والتي تُشير إلى الُمخرجات الحالية للنبات
 

(57) Abstract 

Systems and methods for providing an assembly line 

grow pod are provided. One embodiment of a grow pod 

includes an exterior enclosure that defines an 

environmentally enclosed volume, a track that that is 

shaped into a plurality of helical structures defining a 

path, and a cart that receives a plant and traverses the 

track. Some embodiments include a sensor for 

determining output of the plant, a plurality of 

environmental affecters that alter an environment of the 

environmentally enclosed volume to alter the output of 

the plant, and a pod computing device that stores a grow 

recipe that, when executed by a processor of the pod 

computing device, actuates at least one of the plurality of 

environmental affecters. In some embodiments, the grow 

recipe alters a planned actuation of the at least one of the 

plurality of environmental affecters in response to data 

from the sensor indicating a current output of the 

plant.Fig. 14 
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(54) Invention Title: 

ANTI-TIM-3 ANTIBODIES FOR 

COMBINATION WITH ANTI-PD-1 

ANTIBODIES 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بأجسام مضادة ترتبط بالجلوبيولين 

الذي يحتوي  3المناعي البشري للخاليا التائية وبروتين 

، ويمكن أن يكون مفيًدا (Tim-3) على نطاق ميوسين

لعالج األورام الصلبة وأورام الدم في توليفة مع األجسام 

البشري، عالج كيميائي، وإشعاع  PD-1 المضادة لـ

 .مؤيِّ ن

(57) Abstract 

The present invention relates to antibodies 

that bind human T-cell immunoglobulin- and 

mucin-domain-containing protein-3 (Tim-3), 

and may be useful for treating solid and 

hematological tumors in combination with 

anti-human PD-1 antibodies, chemotherapy, 

and ionizing radiation. 
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 ( عنوان االختراع:54)

بروتينات رابطة لمولد ضد مضادة لنيوروبيلين وطرق 

 استخدامها

(54) Invention Title: 

ANTI-NEUROPILIN ANTIGEN-BINDING 

PROTEINS AND METHODS OF USE 

THEREOF 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير في الطلب الحالي بروتينات 

 NRP-1 ترتبط انتقائياً بـ (ABPs) رابطة لمولد الضد

 وصوره المتماثلة ونظائره، وتركيبات تشتمل على
ABPs. ويتم أيضا تقديم طرق الستخدام ABPs مثل ،

 .الطرق العالجية والتشخيصية

(57) Abstract 

Provided herein are antigen-binding proteins 

(ABPs) that selectively bind to NRP-1 and its 

isoforms and homologs, and compositions 

comprising the ABPs. Also provided are 

methods of using the ABPs, such as 

therapeutic and diagnostic methods. 
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(54) Invention Title: 

CHEMICAL PHOSPHORIC ACID 

PRODUCTION UNIT COMPRISING A 

PHOSPHOGYPSUM DISCHARGE SYSTEM 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بوحدة كيميائية إلنتاج حمض 

نتاج حمض الفوسفوريك، تشتمل على:مفاعل إل

( الستقبال الجبس 2الفوسفوريك،جهاز استقبال )

الفوسفوري الذي يتم الحصول عليه بعد ترشيح حمض 

( لتفريغ 1الفوسفوريك المنتج في المفاعل،نظام تفريغ )

 (. 2الجبس الفوسفوري من جهاز االستقبال )

تتميز الوحدة الكيميائية بشكل أساسي بأن نظام التفريغ 

( 4( والذي يقع مدخله )3رى مائل )( يشتمل على مج1)

( ويتم ترتيبه لالتصال بجهاز 2داخل جهاز االستقبال )

( يتحرك حول محور 6(، وقالب )2االستقبال المذكور )

( المذكور قادر على الفتح وفقاً 6(، القالب )7دوران )

( 13( تقابل مقطع محدد مسبقاً )αلزاوية محددة مسبقاً )

( 4سفوري من خالل المدخل )لمرور جزء من الجبس الفو

(، والغلق من أجل منع مرور 3الخاص بالمجرى المائل )

 الجبس الفوسفوري إلى المجرى المائل

(57) Abstract 

The present invention relates to a chemical 

phosphoric acid production unit comprising: a 

reactor for the production of phosphoric acid, 

a device (2) for receiving phosphogypsum 

obtained following filtration of the phosphoric 

acid produced in the reactor, and a system (1) 

for discharging phosphogypsum from the 

receiving device (2). The chemical unit is 

mainly characterised in that the discharge 

system (1) comprises: a chute (3) of which the 

inlet (4) is located inside the receiving device 

(2) and arranged such as to communicate with 

the receiving device (2); and a flap (6) 

movable about an axis of rotation (7), which 

flap (6) can open to a given angle (?) 

corresponding to a given flow section (13) for 

a fraction of phosphogypsum through the inlet 

(4) of the channel (3), and which can close in 

order to prevent the flow of phosphogypsum 

into the channel. 
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طرق إلنتاج كبريتات البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم من 

 مياه الصرف

(54) Invention Title: 

METHODS FOR PRODUCING 

POTASSIUM SULFATE AND SODIUM 

CHLORIDE FROM WASTEWATER 

 ص( الملخ57)

يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة إلنتاج كبريتات 

بوتاسيوم باستخدام مصادر كبريتات صوديوم وكلوريد 

ل مائي وبوتاسيوم. وتتضمن الطريقة عملية تبلر تنتج محل

رئيسي محتوي على كبريتات وصوديوم وكلوريد. ويتم 

توجيه المحلول المائي الرئيسي إلى وحدة فصل أنيون 

تنتج مادة مستبعدة أو مادة احتجاز غنية بالكبريتات معاد 

تدويرها ومستخدمة في إنتاج كبريتات البوتاسيوم. 

وبصورة إضافية، تنتج وحدة فصل األنيون مادة نفاذة 

ة الكبريتات لكنها تتضمن صوديوم وكلوريد ويتم مستنفد

توجيهها إلى وعاء تبلر لكلوريد صوديوم من أجل إنتاج 

 كلوريد الصوديوم.

 

(57) Abstract 

A method of producing potassium sulfate by 

employing sodium sulfate and potassium 

chloride sources is disclosed. The method 

includes a crystallization process that yields a 

mother liquor containing sulfate, sodium and 

chloride. The mother liquor is directed to an 

anion segregation unit that produces a reject 

or retentate rich in sulfate which is recycled 

and employed in the production of the 

potassium sulfate. Further, the anion 

segregation unit produces a permeate that is 

depleted in sulfate but includes sodium and 

chloride and is directed to a sodium chloride 

crystallizer for producing sodium chloride. 
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يتعلق االختراع الحالي بوصف مستحضر خاص بالعيون 

ا والوقاية من خاصة لعالج أمراض العيون واضطراباته

ذلك. ويكون هذا المستحضر الخاص بطب العيون في شكل 

حامل ليفي صلب يشتمل على ألياف قابلة للذوبان في الماء 

تحتوي على حمض الهيالورونيك أو ملح مقبول صيدالنيًا 

منه أو مشتق منه، وتحتوي على البوليمر الصناعي القابل 

الليفي الصلب للذوبان في الماء والعامل النشط والحامل 

 الذي يذوب عند مالمسته للعين

(57) Abstract 

The present invention describes the 

ophthalmologic preparation especially for 

treatment and prevention of ophthalmologic 

diseases and disorders. This ophthalmologic 

preparation is in the form of the solid fibrous 

carrier that comprises water soluble fibers 

containing hyaluronic acid or its 

pharmaceutically acceptable salt and/or 

derivative thereof and further it contains the 

water soluble synthetic polymer and the active 

agent, the solid fibrous carrier dissolving at its 

contact with the eye. 
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(72) Inventors:  

CUER Frederic ; MARBET Manon ; MARIE 

Cecile 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

مفيدة بشكل خاص في مادة عضوية متوسطة المسام، 

من وسائط مائية بما فيها  (VI)استخالص اليورانيوم 

 حمض الفوسفوريك، واستخداماتها

(54) Invention Title: 

MESOPOROUS ORGANIC MATERIAL, 

USEFUL IN PARTICULAR FOR 

EXTRACTING URANIUM(VI) FROM 

AQUEOUS MEDIA INCLUDING 

PHOSPHORIC ACID, AND USES 

THEREOF 

 ( الملخص57)
التي تجعل من  متوسطة المسامبمواد عضوية يتعلق االختراع الحالي 

استخراج الممكن، باستخدام تقنية االستخراج الصلبة السائلة، 

الموجود في وسط مائي بما في ذلك حمض  (VI) اليورانيوم

الذي يمكن أن الفوسفوريك، بكفاءة عالية وانتقائية عالية للحديد 

 المادةيتعلق االختراع أيًضا باستخدامات و. لوسطيحتويه هذا ا

االرتباط الحصول على المادة عن طريق بلمرة ويمكن المذكورة. 

، R3و R2 و، R1: أدناه، حيث (I) مونومر له الصيغةالمتشابك ل

 C12 إلى C1ومجموعة ، Hهي بشكل مستقل عن بعضهم البعض، 

 رعة، أو مجموعةخطية أو متف اتمشبعة أو غير مشبعة، هيدروكربون
 R3 و R2 و R1 ، بشرط أن يكون واحد على األقل منقابلة للبلمرة

هما، بشكل مستقل عن R5 و R4 و ؛قابلة للبلمرة عبارة عن مجموعة

مشبعة أو  C8 إلى C1 مجموعة أو  H عبارة عن بعضهما البعض،

ي فاالرتباط المتشابك غير مشبعة، خطية أو متفرعة؛ يتم تنفيذ بلمرة 

وعامل أو أكثر من عوامل تشكيل المسام. ارتباط متشابك عامل  وجود

يمكن استخدام االختراع في معالجة الفوسفات الطبيعي بهدف و

 .الموجود في هذه الفوسفات (VI) اليورانيوم استخراج
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(57) Abstract 
The invention relates to a mesoporous organic material 

which makes it possible to extract, using the liquid-solid 

extraction technique, the uranium(VI) contained in an 

aqueous medium including phosphoric acid, with high 

efficiency and high selectivity for the iron that said 

medium can likewise contain. The invention also relates 

to the uses of said material. The material is likely to be 

obtained by cross-linking polymerisation of a monomer 

of formula (I) below, wherein: R1, R2 and R3 are, 

independently from one another, H, a C1 to C12 

saturated or unsaturated, linear or branched 

hydrocarbon group, or a polymerisable group, with the 

condition that at least one of R1, R2 and R3 is a 

polymerisable group; R4 and R5 are, independently 

from one another, H or a C1 to C8 saturated or 

unsaturated, linear or branched hydrocarbon group; the 

cross-linking polymerisation being carried out in the 

presence of a cross-linking agent and one or more pore-

forming agents. The invention can be used in the 

treatment of natural phosphates with a view to 

recovering the uranium(VI) contained in these 

phosphates.  
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05/01/2017 

(32) Date: 
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 المانيا

(33) Country: 

GERMANY 

  ( المالكون:71)

 اومداش غروب نيوكون جي ام بي اتش

(71) Applicant:  

UMDASCH GROUP NEWCON GMBH 

  ( المخترعون:72)

 فون ليمبورغ ، فيليكس ; هيسيمانن، إنغو
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VON LIMBURG, Felix ; HEESEMANN, Ingo 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية74)

Property 

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 جهاز قالب صب خرسانة

(54) Invention Title: 

FORMWORK DEVICE 

 ( الملخص57)

الختراع الحالي بهدف تحسين جهاز قالب صب يتعلق ا

الخرسانة التقليدي. وفقًا لالختراع، يتم توفير جهاز قالب 

صب الخرسانة إلنتاج المكونات، تحديًدا األجزاء الخرسانية 

المقولبة مسبقًا، حيث يكون لجهاز قالب صب الخرسانة 

لوحي قالب صب خرسانة يمكن توصيلهما مفصليًا معًا بشكل 

أسلوب قابل لإلطالق من أجل تحويلهما من حالة مفضل ب

غير مطوية إلى حالة مطوية. يكون لكل لوح قالب صب 

خرسانة وجه أمامي لقالب صب الخرسانة ووجه خلفي 

لقالب صب الخرسانة، وتواجه األوجه الخلفية لقالب صب 

الخرسانة للوحي قالب صب الخرسانة بعضها البعض في 

ر حجرة قالب صب خرسانة والتي الحالة المطوية. يتم توفي

يمكن أن يتم بشكل مفضل غلقها بواسطة غطاء على األقل 

على أحد األوجه األمامية من قالب صب الخرسانة للملء 

بمائع الذي يمكن أن يتصلب، بشكل مفضل خرسانة. يتعلق 

االختراع بشكل إضافي بطريقة إلنتاج جزء خرساني سابق 

 ب الخرسانة وفقًا لالختراع.القولبة باستخدام جهاز قالب ص
 

(57) Abstract 

The aim of the invention is to improve a 

conventional formwork device. According to 

the invention, a formwork device is provided 

for producing components, in particular 

precast concrete parts, wherein the formwork 

device has two formwork panels which can be 

hinged together preferably in a releasable 

manner in order to be converted from an 

unfolded state into a folded state. Each 

formwork panel has a formwork front face 

and a formwork rear face, and the formwork 

rear faces of the two formwork panels face 

each other in the folded state. A formwork 

chamber which can preferably be closed by a 

cover is provided at least on one of the 

formwork front faces for filling with a fluid 

that can be hardened, preferably concrete. 

The invention additionally relates to a method 

for producing a precast concrete part using a 

formwork device according to the invention. 
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 ( عنوان االختراع:54)

نظام وطريقة الستخدام الماء كُموازن بحجيرة نمو خط 

 تجميع

(54) Invention Title: 

SYSTEM AND METHOD FOR USING 

WATER AS A BALLAST IN A GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة للتحكم بحالة ُمتزنة 

مجموعة من  لحجيرة نمو خط تجميع. يتم وضع

ُمستشعرات تتضمن ُمستشعر ضغط وُمستشعر وزن 

بمجموعة من المواقع المختلفة بحجيرة نمو خط تجميع. 

يتم توليد مجموعة أولى من البيانات الدالة على وزن 

المائع الذي يتم إمداده إلى النباتات المحمولة بحجيرة نمو 

 ةخط تجميع. يتم توليد مجموعة ثانية من البيانات الدال

على وزن النباتات النامية. على حسب المجموعة األولى 

من البيانات والمجموعة الثانية من البيانات، يتم تحديد 

التفاوت بالوزن بموقع ُمختار بحجيرة نمو خط التجميع. 

عند تحديد أن التفاوت بالوزن يتجاوز الحد األدنى الُمحدد 

ة نمو خط ُمسبقاً، يتم الحفاظ على الحالة الُمتزنة لحجير

 .التجميع بتحريك ماء الُموازنة لتقليل التفاوت بالوزن
 

 

  

 

 

 

 

(57) Abstract 

A distributed control system for use in an 

assembly line grow pod includes a master 

controller and a hardware controller 

device.  The master controller includes a first 

processor and a first memory for storing a 

first set of instructions that dictates plant 

growing operations and a second set of 

instructions that dictates a plurality of 

distributed control functions.  The hardware 

controller device is coupled to the master 

controller via a plug-in network 

interface.  The hardware controller device 

includes a second processor and a second 

memory for storing a third set of instructions 

that dictate a selected control function of the 

plurality of distributed control 

functions.  Upon the plug-in connection, the 

master controller identifies an address of the 

hardware controller device and sends a set of 

parameters defining a plurality of tasks 

relating to the selected control function. 

 



140 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/141 (21) 2019/141( رقم الطلب : 21)

 Filed: 12/06/2019 (22) 12/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

16205686.5 

17157800.8 

 إي بي/بي سي تي 082545/2017

(31) No. :  

16205686.5 

17157800.8 

PCT/EP2017/082545 

 ( التاريخ:32)

21/12/2016 

24/02/2017 

13/12/2017 

(32) Date: 

21/12/2016 

24/02/2017 

13/12/2017 

 ( الدولة: 33)

 أوروبا

 اوروبا

 المكتب الدولى

(33) Country: 

Europe 

Europe 

International Bureau 

  ( المالكون:71)

 باير فارما أكتينجيسيلستشافت

(71) Applicant:  

BAYER PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:72)
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أشكال جرعات صيدلية تحتوي على مثبطات لقناة 

TASK-1  وTASK-3  واستخدامها في معالجة

 اضطراب تنفسي

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS 

CONTAINING TASK-1 AND TASK-3 

CHANNEL INHIBITORS, AND THE USE 

OF SAME IN BREATHING DISORDER 

THERAPY 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بأشكال جرعات صيدلية جديدة 

 و/أو TASK-1 تحتوي على مثبطات قوية وانتقائية لقناة

TASK-3/أو الوقاية من ، وباستخدامها في المعالجة و

االضطرابات التنفسية بما في ذلك االضطرابات التنفسية 

المرتبطة بالنوم مثل انقطاع النفس النومي المركزي 

 .واالنسدادي والشخير

(57) Abstract 

The invention relates to new pharmaceutical 

dosage forms containing potent and selective 

TASK-1 and/or TASK-3 channel inhibitors, 

and the use of same to treat and/or prevent 

breathing disorders including sleep-related 

breathing disorders such as obstructive and 

central sleep apnea and snoring. 
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[ D-5، 4دو]بيريمي-4H-فينيل إيثيل أمينو-7مركبات 

ون كمثبطات -2-أكسازين-1 ،3-[D-3، 4]وبيريدو

IDH1 وIDH2 الطافر 

(54) Invention Title: 

7-PHENYLETHYLAMINO-4H-

PYRIMIDO[4,5-D][1,3]OXAZIN-2-ONE 

COMPOUNDS AS MUTANT IDH1 AND 

IDH2 INHIBITORS 

 ( الملخص57)

 يتعلق االختراع الحالي بمركب، وفقًا لتعريفه هنا، أو

تركيبة صيدلية تشتمل على المركب، لالستخدام في عالج 

الطافر له الصيغة  IDH2أو  IDH1سرطان يعبر عن

 البنائية التالية: صورة

 

(57) Abstract 

A compound, as defined herein, or 

pharmaceutical composition containing the 

compound, for use in treating IDH1 or IDH2 

mutant cancer and having the structure: 

Image 
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 ( عنوان االختراع:54)
 إلنزيمات الكيناز  JAKيرة من عائلة مثبطات جزيئات صغ

(54) Invention Title: 

SMALL MOLECULE INHIBITORS OF 

THE JAK FAMILY OF KINASES 
 ( الملخص57)

-2,3[بيرولو]d-4,5)إيميدازو]-4-(1r,4r))-2مركبات 

b1-[بيريدين(6H)- يل(سيكلو هكسيل(أسيتونتريل وتركيبات

وطرق استخدامها، بما  صيدالنية تحتوي عليها وطرق تحضيرها

، JAKفي ذلك طرق عالج حاالت مرضية واضطرابات يسببها 

 1مثل داء األمعاء االلتهابي. الشكل 

 

(57) Abstract 

2-((1r,4r)-4-(imidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-

1(6H)-yl)cyclohexyl)acetonitrile compounds, 

pharmaceutical compositions containing them, 

methods of making them, and methods of using 

them including methods for treating disease states, 

disorders, and conditions mediated by JAK, such 

as inflammatory bowel disease. FIG.1 
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; CHAI, Wenying ; SMITH, Russel C. ; 

SEIERSTAD, Mark ; VENABLE, Jennifer D. 

; KRAWCZUK, Paul J. 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
الخاصة   JAKإيميدازو بيرولو بيريدين كمثبطات لعائلة 

 بإنزيمات الكيناز

(54) Invention Title: 

IMIDAZOPYRROLOPYRIDINE AS 

INHIBITORS OF THE JAK FAMILY OF 

KINASES 

 ( الملخص57)

-2,3[بيرولو]d-4,5)إيميدازو]-4-(1r,4r))-2مركبات 

b1-[بيريدين(6H)- يل(هيكسيل حلقي(أسيتونتريل

والتركيبات الدوائية التي تحتوي عليها وطرق صناعتها 

وطرق استخدامها بما في ذلك طرق عالج حاالت المرض 

واالضطرابات والحاالت التي تتدخل بها الكينازات مزدوجة 

 بية.( مثل مرض األمعاء االلتهاJAKالوجه )

(57) Abstract 

2-((1r,4r)-4-(imidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-

b]pyridin-1(6H)-yl)cyclohexyl)acetonitrile 

compounds, pharmaceutical compositions 

containing them, methods of making them, 

and methods of using them including methods 

for treating disease states, disorders, and 

conditions mediated by JAK, such as 

inflammatory bowel disease. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/145 (21) 2019/145( رقم الطلب : 21)

 Filed: 16/06/2019 (22) 16/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 ( الرقم:31)

984,663/15 

519,304/62 

519,661/62 

519,665/62 

(31) No. :  

15/984,663 

62/519,304 

62/519,661 

62/519,665 

 ( التاريخ:32)

21/05/2018 

14/06/2017 

14/06/2017 

14/06/2017 

(32) Date: 

21/05/2018 

14/06/2017 

14/06/2017 

14/06/2017 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك71)

 جرو سولوشنز تيك ال ال سي

(71) Applicant:  

GROW SOLUTIONS TECH LLC 

  ( المخترعون:72)

ميالر ، غاري بريت ; ستوت، مارك جيرالد ; هيرست، مايكل 

 ستيفن ; وودبيري ، تايلور جون

(72) Inventors:  

MILLAR, Gary Bret ; STOTT, Mark Gerald ; 

HURST, Michael Stephen ; WOODBURY, Taylor 

John 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 ق لتفريع حصاد قرن إنماءأنظمة وطر

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR BYPASSING 

HARVESTING FOR A GROW POD 

 ( الملخص57)

يوفر االختراع الحالي نظام لتفريع الحصاد في قرن إنماء بخط 

تجميع. يشتمل النظام على مسار، عربة مكونة للتحرك على 

كون لحمل نبات، ومستشعر المسار وتشتمل على لوح علوي م

واحد أو أكثر ووحدة تحكم. تشتمل وحدة التحكم على معالج 

واحد أو أكثر، وحدة نمطية لذاكرة واحدة أو أكثر، وتعليمات 

مقروءة بالماكينة مخزنة في واحدة أو أكثر من الوحدات النمطية 

للذاكرة التي عند تنفيذها بواسطة معالج واحد أو أكثر، تحث 

كم على استقبال المعلومات بشأن النبات من وحدة التح

المستشعر الواحد أو أكثر، وتحديد ما إذا كان النبات في العربة 

جاهزاً للحصاد على أساس المعلومات، وإرسال تعليمات لتفريع 

حصد النبات في العربة في حال التحديد بأن النبات في العربة 

 9غير جاهز للحصاد.  الشكل 
 

(57) Abstract 
A system for bypassing harvesting in an assembly line 

grow pod is provided.  The system includes a track, a 

cart configured to move on the track, the cart including 

an upper plate configured to support a plant, one or 

more sensors and a controller.  The controller includes 

one or more processors, one or more memory modules, 

and machine readable instructions stored in the one or 

more memory modules that, when executed by the one 

or more processors, cause the controller to receive 

information about the plant from the one or more 

sensors, determine whether the plant in the cart is ready 

to harvest based on the information; and transmit an 

instruction for bypassing harvesting the plant in the cart 

in response to determination that the plant in the cart is 

not ready to harvest. fig 9 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/146 (21) 2019/146:  ( رقم الطلب21)

 Filed: 18/06/2019 (22) 18/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

436,073/62 

443,205/62 

491,773/62 

545,322/62 

576,267/62 

(31) No. :  

62/436,073 

62/443,205 

62/491,773 

62/545,322 

62/576,267 

 ( التاريخ:32)

19/12/2016 

06/01/2017 

28/04/2017 

14/08/2017 

24/10/2017 

(32) Date: 

19/12/2016 

06/01/2017 

28/04/2017 

14/08/2017 

24/10/2017 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 اكسيال هيلث انك.

(71) Applicant:  

AXCELLA HEALTH INC. 

  ( المخترعون:72)

بيري ، ديفيد ; عفيان ، رافي ; لوياردت ، هاري ; لي ، 

 وي ; هاميل ، مايكل-تشونغ 

(72) Inventors:  

BERRY, David ; AFEYAN, Raffi ; 

LUITHARDT, Harry ; LEE, Chung-Wei ; 

HAMILL, Michael 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 مض أميني وطرق لمعالجة أمراض الكبدتركيبات ح

(54) Invention Title: 

AMINO ACID COMPOSITIONS AND 

METHODS FOR THE TREATMENT OF 

LIVER DISEASES 

 ( الملخص57)
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات صيدالنية تشتمل على مواد حمض 

أميني واستخداماتها. يتم الكشف عن طرق لتحسين وظيفة الكبد 

ولمعالجة أمراض الكبد تشتمل على إعطاء كمية فع الة من التركيبات 

 إلى خاضع بحاجة لها.

 2الشكل 

 

(57) Abstract 

This disclosure provides pharmaceutical compositions 

comprising amino acid entities and uses thereof.  

Methods for improving liver function and for treating 

liver diseases comprising administering an effective 

amount of the compositions to a subject in need thereof 

are also disclosed.Fig.2 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/147 (21) 2019/147( رقم الطلب : 21)

 Filed: 18/06/2019 (22) 18/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

62/436,073 

62/443,205 

62/491,776 

62/545,358 

62/576,321 

(31) No. :  

62/436,073 

62/443,205 

62/491,776 

62/545,358 

62/576,321 

 ( التاريخ:32)

19/12/2016 

06/01/2017 

28/04/2017 

14/08/2017 

24/10/2017 

(32) Date: 

19/12/2016 

06/01/2017 

28/04/2017 

14/08/2017 

24/10/2017 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 اكسيال هيلث انك.

(71) Applicant:  

AXCELLA HEALTH INC. 

  ( المخترعون:72)

 عفيان ، رافي ; هاميل ، مايكل ; كومب ، ويليام

(72) Inventors:  

AFEYAN, Raffi ; HAMILL, Michael ; 

COMB, William 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

تركيبات حمض أميني وطرق لمعالجة أمراض 

 واضطرابات العضالت

(54) Invention Title: 

AMINO ACID COMPOSITIONS AND 

METHODS FOR THE TREATMENT OF 

MUSCLE DISEASES AND DISORDERS 

 ( الملخص57)

 على مواد حمض يتعلق االختراع الحالي بتركيبات تشتمل

ً طرق لتحسين وظيفة العضالت  أميني. يقدم الكشف أيضا

تشتمل على إعطاء كمية فع الة من التركيبات إلى خاضع 

 1بحاجة لها. الشكل 

 

(57) Abstract 

This disclosure provides compositions 

comprising amino acid entities.  The 

disclosure also provides methods for 

enhancing muscle function comprising 

administering an effective amount of the 

compositions to a subject in need thereof.Fig.1 
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  Directorate of Industrial Property ية الملكية الصناعيةمديرية  حما

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/0148 (21) 2019/148( رقم الطلب : 21)

 Filed: 18/06/2019 (22) 18/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية30)

 :( الرقم31)

 إي بي 16205688.1

 إي بي 17157805.7

 إي بي/بي سي تي 082542/2017

(31) No. :  

EP16205688.1 

EP17157805.7 

PCT/EP2017/082542 

 ( التاريخ:32)

21/12/2016 

24/02/2017 

13/12/2017 

(32) Date: 

21/12/2016 

24/02/2017 

13/12/2017 

  :( الدولة33)

 اوروبا

 اوروبا

 المكتب الدولى

(33) Country: 

Europe 

Europe 

International Bureau 

  :ون( المالك71)

 باير فارما أكتينجيسيلستشافت

(71) Applicant:  

BAYER PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:72)

أودو ألبوس ; بيورن روزنستين ; جانين نيكوالي ; 

 جوهانا موسيج ; دوريس جهرينج ; مارتينا ديلبك ; مايكل

 برويشسيتر-هاهن ; موريتز بيك

(72) Inventors:  

Udo ALBUS ; Bjorn ROSENSTEIN ; Janine 

NICOLAI ; Johanna MOSIG ; Doris 

GEHRING ; Martina DELBECK ; Michael 

HAHN ; Moritz BECK-BROICHSITTER 

 Agent : Ala'a Mohammad Al Bataineh (74) ( الوكيل : عالء محمد البطاينة74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

أشكال جرعات صيدلية تحتوي على مثبطات قنوات 

TASK-1  وTASK-3  واستخدامها لمعالجة

 االضطرابات التنفسية

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS 

CONTAINING TASK-1 AND TASK-3 

CHANNEL INHIBITORS, AND THE USE 

OF SAME IN BREATHING DISORDER 

THERAPY 

 ( الملخص57)

يتعلق الطلب الحالي بأشكال جرعات صيدلية جديدة تحتوي 

 و/أو TASK-1 على مثبطات قوية وانتقائية لقنوات

TASK-3  واستخدامها للمعالجة و/أو الوقاية من

ة ياالضطرابات التنفسية، بما في ذلك االضطرابات التنفس

المرتبطة بالنوم مثل انقطاع النفس النومي االنسدادي 

 .والمركزي والشخير

(57) Abstract 

The invention relates to new pharmaceutical 

dosage forms containing potent and selective 

TASK-1 and/or TASK-3 channel inhibitors, 

and the use of same to treat and/or prevent 

breathing disorders including sleep-related 

breathing disorders such as obstructive and 

central sleep apnea and snoring. 
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/149 (21) 2019/149( رقم الطلب : 21)

 Filed: 19/06/2019 (22) 19/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

16205339.1 

(31) No. :  

16205339.1 

 ( التاريخ:32)

20/12/2016 

(32) Date: 

20/12/2016 

 ( الدولة: 33)

 المكتب االوروبي 

(33) Country: 

Europe Union IPO (EUIPO) 

  ( المالكون:71)

 باير فارما أكتينجسلشافت

(71) Applicant:  

BAYER PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:72)

 توماس زولنر ; ماركوس كوتش ; ميشيل بيترز

(72) Inventors:  

Thomas ZOLLNER ; Markus KOCH ; 

Michaele PETERS 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) ( الوكيل : سماس للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

ت الَكيماز في معالجة االنتِّباذ البِّطانِّي استخدام مثبطا

ي، التليف التال للجراحة واألمراض التي يميزها  الرحمِّ

ن التليف  تكو 

(54) Invention Title: 

USE OF CHYMASE INHIBITORS FOR 

THE TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS, 

POST-OPERATIVE FIBROSIS AND 

DISEASES WHICH ARE 

CHARACTERIZED BY FIBROSIS 

FORMATION 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الراهن باستخدام مشتقات اليوراسيل التي 

تحمل بدائل ثنائية الحلقة، بمفردها أو في توليفات مع 

مكونات فعالة أخرى في معالجة األمراض، وتحديداً في 

معالجة االضطرابات االلتهابية والتليفية، و/أو الوقاية منها، 

ي، التليف المصاحب في معالجة االنتِّ  باذ البِّطانِّي الرحمِّ

ي،  العضال الغدي وااللم المرافق لالنتِّباذ البِّطانِّي الرحمِّ

 التليف الصفاقي الضطراب االنتباذ البطاني الرحمي وكذلك

ن االلتصاقات  التاٍل للجراحة وتكو 

 

(57) Abstract 

The present application relates to the use of 

bicyclic-substituted uracil derivatives, alone or 

in combinations with other active ingredients 

for the treatment and/or prophylaxis of 

diseases, in particular for the treatment 

and/or prophylaxis of inflammatory and 

fibrotic disorders, for the treatment of 

endometriosis, of endometriosis-associated 

fibrosis, of adenomyosis and of pain associated 

with an endometriosis disorder and also of 

postoperative peritoneal fibrosis and adhesion 

formation. 

 



149 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade تجارةوزارة الصناعة وال

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/0151 (21) 2019/151( رقم الطلب : 21)

 Filed: 20/06/2019 (22) 20/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   يانات األسبقية:( ب30)

 ( الرقم:31)

436619/62 

(31) No. :  

62/436619 

 ( التاريخ:32)

20/12/2016 

(32) Date: 

20/12/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 يتدماسترازينيكا ايه بي ; كانسر ريسيرتش تكنولوجي  لي

(71) Applicant:  

ASTRAZENECA AB ; Cancer Research 

Technology Limited 

  ( المخترعون:72)

تينغ ، أتيال ، كوان ، تسوي ; غولدبرغ ، فريدريك ، 

 وولف ; فينلي ، موريس ، ريموند ، فيرسشويل

(72) Inventors:  

TING, Attilla, Kuan, Tsuei ; GOLDBERG, 

Frederick, Woolf ; FINLAY, Maurice, 

Raymond, Verschoyle 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)
ترايازولو بيريدين واستخدامها في عالج  -مركبات أمينو 

 سرطان

(54) Invention Title: 

AMINO-TRIAZOLOPYRIDINE 

COMPOUNDS AND THEIR USE IN 

TREATING CANCER 

 ( الملخص57)

 :(I)هيتعلق االختراع الحالي بصفة عامة بمركبات بالصيغ

 

 
 R1 وأمالح مقبولة صيدالنياً منها، حيث (I) ورةص 

لها أي من المعاني المعرفة في هذه الوثيقة. يتعلق  R2و

ضاً باستخدام تلك المركبات وأمالح منها لعالج الوصف أي

، بما في ذلك DNA-PK أو الوقاية من مرض ناتج عن

سرطان. يتعلق الوصف أيضاً بتركيبات صيدالنية تشتمل 

على تلك المركبات واألمالح؛ أطقم تشتمل على تلك 

المركبات واألمالح؛ طرق لتصنيع تلك المركبات واألمالح؛ 

في تصنيع تلك المركبات واألمالح؛ مركبات وسيطة مفيدة 

، بما في ذلك DNA-PK وبطرق لعالج مرض ناتج عن

 .سرطان، باستخدام تلك المركبات واألمالح

(57) Abstract 

The specification generally relates to 

compounds of Formula (I):  

 
 

image (I) and pharmaceutically acceptable 

salts thereof, where R1 and R2 have any of the 

meanings defined herein. The specification 

also relates to the use of such compounds and 

salts thereof to treat or prevent DNA-PK 

mediated disease, including cancer. The 

specification further relates to pharmaceutical 

compositions comprising such compounds and 

salts; kits comprising such compounds and 

salts; methods of manufacture of such 

compounds and salts; intermediates useful in 

the manufacture of such compounds and salts; 

and to methods of treating DNA-PK mediated 

disease, including cancer, using such 

compounds and salts. 

 



150 

 

 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية
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  .Patent No (11) ( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2019/0152 (21) 2019/152( رقم الطلب : 21)

 Filed: 20/06/2019 (22) 20/06/2019( تاريخ الطلب : 22)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:30)

 ( الرقم:31)

437,097/62 

(31) No. :  

62/437,097 

 ( التاريخ:32)

21/12/2016 

(32) Date: 

21/12/2016 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:71)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

NOVARTIS AG 

  ( المخترعون:72)

روبنوف ، رونين ; زكريا ، مارجوري ; غاريتو ، تانيا 

 سيلفيا

(72) Inventors:  

ROUBENOFF, Ronenn ; ZAKARIA, 

Marjorie ; GARITO, Tania Silvia 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

مضادات الميوستاتين، اآلكتيفين أو مستقبالت اآلكتيفين 

 حاالت ذات الصلةلالستخدام في عالج السمنة وال

(54) Invention Title: 

MYOSTATIN, ACTIVIN OR ACTIVIN 

RECEPTOR ANTAGONISTS FOR USE IN 

TREATING OBESITY AND RELATED 

CONDITIONS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمضادات ميوستاتين أو آكتيفين أو 

مضادات مستقبل لالستخدام في تحسين تركيبة الجسم، 

ال، لعالج البدانة المركزية، السمنة أو حالة زيادة الوزن مث

واألمراض المصاحبة ذات الصلة. يتعلق االختراع الحالي 

بمضادات ميوستاتين أو آكتيفين أو مضادات مستقبل لعالج 

بواسطة تحسين التحكم في سكر الدم،  IIالسكري من النوع 

 1تحديدا بواسطة زيادة حساسية اإلنسولين. الشكل 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to myostatin or 

activin antagonists or receptor antagonists for 

use in improving body composition, e.g., for 

the treatment of central adiposity, obesity or 

overweight condition and related 

comorbidities. 

The present invention also relates to myostatin 

or activin antagonists or receptor antagonists 

for the treatment of type II diabetes by 

improving glycemic control, in particular by 

increasing insulin sensitivity.  Fig. 1 
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Stephen ; WOODBURY, Taylor John 

 Agent : Saba & Co. Intellectual Property (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكيه الفكريه74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

 أنظمة وطرق إلدارة وزن النبات بحجيرة نمو

(54) Invention Title: 

SYSTEMS AND METHODS FOR 

MANAGING A WEIGHT OF A PLANT IN A 

GROW POD 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بحجيرة نمو خط تجميع تتضمن 

منطقة وضع بذور، منطقة حصد، مسار يمتد بين منطقة 

وضع البذور ومنطقة الحصد، عربة تتضمن صينية 

 ية، حيث يتمالحتجاز مادة النبات، وعجلة مقترنة بالصين

تعشيق العجلة بالمسار، وُمستشعر وزن يتم وضعه على 

العربة أو المسار، حيث يتم تحديد موضع ُمستشعر الوزن 

الكتشاف وزن مادة النبات الموضوعة بداخل العربة. 

 3الشكل 

 

(57) Abstract 

An assembly line grow pod includes a seeding 

region, a harvesting region, a track that 

extends between the seeding region and the 

harvesting region, a cart including a tray for 

holding plant matter, and a wheel coupled to 

the tray, where the wheel is engaged with the 

track, and a weight sensor positioned on the 

cart or the track, where the weight sensor is 

positioned to detect a weight of the plant 

matter positioned within the cart.fig. 3 
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(33) Country: 
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  ( المالكون:71)

 أمجين انك.

(71) Applicant:  

AMGEN INC. 

  ( المخترعون:72)

اشتون، كيت ; بوكير، شون ; بيكريل ، الكسندر جيه. ; 

، كريستوفر ام. ; ريد ، أنتوني بي. ; سي، فيكتور  تيجلي

جيه. ; كوبيكي، ديفيد جون ; النمان ، براين آالن ; لوبيز 

 لينغ ; يانغ ، كيفن سي.-، باتريشيا ; وانغ ، هوي

(72) Inventors:  

ASHTON, Kate ; BOOKER, Shon ; 

PICKRELL, Alexander J. ; TEGLEY, 

Christopher M. ; REED, Anthony B. ; CEE, 

Victor J. ; KOPECKY, David John ; 

LANMAN, Brian Alan ; LOPEZ, Patricia ; 

WANG, Hui-Ling ; YANG, Kevin C. 
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 عنوان االختراع: (54)
بيريدين،  [B-4، 3]بنز أيزو ثيازول، أيزو ثيازولو 

بيريدازين  [D-3، 2]كينازولين، فثاالزين، بيريدو 

بيريميدين على هيئة مثبطات  [D-3، 2]ومشتقات بيريدو 

KRAS G12C  لمعالجة سرطان الرئة، أو سرطان

 البنكرياس أو سرطان القولون والمستقيم

(54) Invention Title: 

BENZISOTHIAZOLE, ISOTHIAZOLO[3,4-

B]PYRIDINE, QUINAZOLINE, 

PHTHALAZINE, PYRIDO[2,3-

D]PYRIDAZINE AND PYRIDO[2,3-

D]PYRIMIDINE DERIVATIVES AS KRAS 

G12C INHIBITORS FOR TREATING 

LUNG, PANCREATIC OR COLORECTAL 

CANCER 

 ( الملخص57)

أيزو ثيازول، أيزو ثيازولو  يتم في هذه الوثيقة تقديم بنز

[3 ،4-b] [ 3، 2بيريدين، كينازولين، فثاالزين، بيريدو-

d] [ 3، 2بيريدازين ومشتقات بيريدو-d]  بيريميدين

 KRAS G12C ومركبات ذات صلة على هيئة مثبطات

لعالج على سبيل المثال سرطان الرئة، سرطان البنكرياس 

 .أو سرطان القولون والمستقيم

(57) Abstract 

Provided herein are KRAS G12C inhibitors, 

composition of the same, and methods of using 

the same. These inhibitors are useful for 

treating a number of disorders, including 

pancreatic, colorectal, and lung cancers. 
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أوينو ، تيتسو ; برجر ، ماثيو ; بويتانو ، أنتوني إي. ; 

تيسوت ، كاثرين ; جين، يونهو ; جييرستنغر ، برنارد 

إي. ; شالير ، سيو هو ; فام،  هوبرت ; سيليتي ، سوزان

-هونغنوك تي ; فينر ، كاترين ; كوك ، مايكل بيه. ; لي 

 هوفليتش ، سي توين ; وين، بن

(72) Inventors:  

UNO, Tetsuo ; BURGER, Matthew ; 

BOITANO, Anthony E. ; TISSOT, Kathrin ; 

JIN, Yunho ; GEIERSTANGER, Bernhard 

Hubert ; CELLITTI, Susan E. ; SCHLEYER, 

Siew Ho ; PHAM, HongNgoc Thi ; FINNER, 

Catrin ; COOKE, Michael P. ; LEE-

HOEFLICH, Si Tuen ; WEN, Ben 
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 عنوان االختراع:( 54)

 مترافقات عقار جسم مضاد إلزالة خاليا جذعية مكونة للدم

(54) Invention Title: 

ANTIBODY DRUG CONJUGATES FOR 

ABLATING HEMATOPOIETIC STEM 

CELLS 

 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بمترافقات عقار جسم مضاد، حيث 

شكل محدد جسم مضاد أو شظية جسم مضاد التي ترتبط ب

بشري ترتبط بجزء عقار، اختيارياً من خالل  cKIT بـ

رابط. يقدم االختراع الحالي أيضاً تركيبات صيدالنية تشتمل 

على مترافقات عقار الجسم المضاد؛ وطرق لتحضير 

واستخدام تلك التركيبات الصيدالنية إلزالة خاليا جذعية 

 1مكونة للدم في مريض بحاجة لها. الشكل 

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides antibody drug 

conjugates, wherein an antibody or antibody 

fragment that specifically binds to human 

cKIT is linked to a drug moiety, optionally 

through a linker. The present invention 

further provides pharmaceutical compositions 

comprising the antibody drug conjugates; and 

methods of making and using such 

pharmaceutical compositions for ablating 

hematopoietic stem cells in a patient in need 

thereof.Fig.1 
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(32) Date: 
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  ( المالكون:71)
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(71) Applicant:  
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AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:72)

آدم جيمس ديفنبورت ; ألكساندرا راوستش ; أندريا 

روتغيري ; إنا غروتيك ; ثوماس ديركس ; جنز ناغل ; 

جورغن كالر ; ستيفان باورل ; كريستوفر ستيمسون ; 

 نيكول شميدت

(72) Inventors:  

Adam James DAVENPORT ; Alexandra 

RAUSCH ; Andrea ROTGERI ; Ina 

GR?TICKE ; Thomas DYRKS ; Jens NAGEL 

; Jürgen KLAR ; Stefan B?URLE ; 

Christopher STIMSON ; Nicole SCHMIDT 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) ( الوكيل : سماس للملكية الفكرية74)

 : .INT. CL (51)    :( التصنيف الدولي51)

 ( عنوان االختراع:54)

أميدات عطرية لحمض الكربوكسيليك بصفتها مضادات 

 B1لمستقبلة البراديكينين 

(54) Invention Title: 

CARBOXYLIC ACID AROMATIC AMIDES 

AS ANTAGONISTS OF BRADYKININ B1 

RECEPTOR 

 ( الملخص57)

ة ألحماض يتعلق االختراع الحالي بمركبات أميد عطري

كما هي موصوفة  (I) الكربوكسيليك بالصيغة العامة

ومحددة هنا، بتراكيب صيدلية وتوليفات تشتمل على 

المركبات المذكورة وباستخدام هذه المركبات في صنع 

تركيب صيدلي لمعالجة أو الوقاية من أمراض بصفتها 

العوامل الفعالة الوحيدة ـأو مؤتلفة مع مكونات فعالة 

 .أخرى

 

(57) Abstract 

The present invention relates to carboxylic 

acid aromatic amides compounds of general 

formula (I) as described and defined herein, to 

pharmaceutical compositions and 

combinations comprising said compounds and 

to the use of said compounds for 

manufacturing a pharmaceutical composition 

for the treatment or prophylaxis of a diseaseas 

a sole agent or in combination with other 

active ingredients. 
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 يلماز، ارتان

(72) Inventors:  

GANESAN, Rajkumar ; SEN, Saurabh ; 

SHAABAN, Abdulsalam ; GARCIA-

MARTINEZ, Juan, Manuel ; VOYNOV, 

Vladimir ; FENN, Timothy ; KUENKELE, 

Klaus-Peter ; KOESSL, Christian ; HO, Jason 
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للمركب الترابطي المسبب تالشي خاليا مضاد   2مستقبل

TNF  17نوعية و جزيئات ربط مضاد كادهيرن ثنائية ال 

 لعالج السرطان

(54) Invention Title: 

BISPECIFIC ANTI-TNF-RELATED 

APOPTOSIS-INDUCING LIGAND 

RECEPTOR 2 AND ANTI-CADHERIN 17 

BINDING MOLECULES FOR THE 

TREATMENT OF CANCER 

 ( الملخص57)

ديداً ي ترتبط تحيتعلق االختراع الحالي بجزيئات رابطة والت

للمركب الترابطي الذي يحث الموت المبرمج  2بالمستقبل 

-وكادهيرين  TNF (TRAILR2) للخلية المرتبطة بـ

17 (CDH17)  واستخدامهما في الطب والتركيبات

الصيدالنية التي تحتوي عليهما وأيضا طرق استخدامهما 

 معالجة و/أو الوقاية من السرطان.في شكل عوامل ل

  3الشكل

 
 

(57) Abstract 

This invention relates to binding molecules 

that bind specifically to TNF-related 

apoptosis-inducing ligand receptor 2 

(TRAILR2) and cadherin-17 (CDH17) and 

their use in medicine, pharmaceutical 

compositions comprising the same, and 

methods of using the same as agents for 

treatment and/or prevention of cancer.FIG.3 
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ا ومركب تاكسان، استخداماته MCL-1توليفة من مثبط 

 وتركيباتها الصيدالنية

(54) Invention Title: 

COMBINATION OF A MCL-1 INHIBITOR 

AND A TAXANE COMPOUND, USES AND 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

THEREOF 

 ( الملخص57)

 MCL-1 يتعلق االختراع الحالي بتوليفة تشتمل على مثبط

 .، وتركيباتها واستخداماتهاtaxane ومركب

(57) Abstract 

A combination comprising a MCL-1 inhibitor 

and a taxane compound, and compositions 

and uses thereof. 
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(54) Invention Title: 

INDUSTRIAL CART AND SYSTEM WITH 

MEANS FOR COMMUNICATING WITH AN 

INDUSTRIAL CART 
 ( الملخص57)

يتعلق االختراع الحالي بعربة لها عجلة، ُمحرك مقترن بالعجلة بحيث 

تتسبب ُمخرجات ُمحرك الدفع في جعل العجلة تدور وتدفع العربة، وسيلة 

حساب عربة متصلة بصورة متسقة بمحرك الدفع، حيث تولد وسيلة 

ط تشغيل محرك الدفع، ووحدة استشعار حساب العربة إشارة تحكم لضب

نمطية مقترنة بصورة متسقة بوسيلة حساب العربة. تولد وحدة 

االستشعار النمطية، بوضع أول، إشارة وتُرسل إشارة إلى وسيلة حساب 

العربة في استجابة لحدث تم اكتشافه. تُرسل وحدة االستشعار النمطية، 

إلشارة االتصال األولى بوضع ثاني، إشارة اتصال أولى في استجابة 

المتولدة بواسطة وسيلة حساب العربة. تستقبل وحدة االستشعار 

النمطية، بوضع ثالث، إشارة اتصال ثانية في استجابة لمصدر خارج 

 6 لالعربة. الشكالعربة يُرسل إشارة االتصال الثانية إلى 

 

(57) Abstract 

A cart having a wheel, a drive motor coupled to the 

wheel such that an output of the drive motor causes the 

wheel to rotate and propel the cart, a cart-computing 

device communicatively coupled to the drive motor, 

wherein the cart-computing device generates a control 

signal to adjust the operation of the drive motor, and a 

sensor module communicatively coupled to the cart-

computing device.  The sensor module, in a first mode, 

generates a signal and transmits the signal to the cart-

computing device in response to a detected event.  The 

sensor module, in a second mode, transmits a first 

communication signal in response to the first 

communication signal generated by the cart-computing 

device.  The sensor module, in a third mode, receives a 

second communication signal in response to a source 

external to the cart transmitting the second 

communication signal to the cart.FIG.6 
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(57) Abstract 

Glucose-sensing luminescent dyes, polymers, 

and sensors are provided. Additionally, 

systems including the sensors and methods of 

using these sensors and systems are provided.  
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علق االختراع الحالي أيضاً باستخدام وبطريقة إلنتاجه. يت

 تركيبات صيدالنية مائية محسنة من جسم مضاد لـ

TNFα   أحادي النسيلة معاود االرتباط الجيني لعالج

يسمح االختراع المقترح بمنع  .TNFα أمراض متوسطة بـ

عدم االستقرار الفيزيائي والكيميائي الذي يتم تعبيره 
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 .التجمد/الذوبان، التقليب والهز

(57) Abstract 

The invention relates to improved aqueous 

pharmaceutical compositions of a 

recombinant monoclonal antibody to TNFα, 

and to a method for producing same. The 

present invention also relates to the use of 

improved aqueous pharmaceutical 

compositions of a recombinant monoclonal 

antibody to TNFα to treat TNFα-mediated 

diseases. The proposed invention allows 

prevention of physical-chemical instability 

expressed in the formation of aggregates and 

fragments of proteins or in the modification of 

proteins in a solution, and also prevents 

instability during freezing/thawing, agitating 

and shaking. 
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، أو أمالح I  يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغة

 .صيدالنية منها، وطرق الستخدامها وإنتاجها

(57) Abstract 

Provided are compounds of Formula I, or 

pharmaceutically acceptable salts thereof, and 

methods for their use and production. 

 

 

 


