
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/1155  رقم الطلب

   2/25/1979  تاريخ الطلب

   1155  رقم البراءة

   process for preparing pyrimidones  اسم األختراع

   عملية لتحضير بيريميدونات ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

   process for preparing pyrimidones  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

مضادات هيستامين ذات الصيغه حيث د هي هيدروجين او  -7بريمييدونات وهي يد

امينو الكيل، اكسي هي اوكسجين او كبريت، واي هي اوكسجين، كبريت او  مجموعه

 5ك-1، زد هي هيدروجين او الكيل منخفض، أي هي ك 3او  7مثيلين، ن هي 

مجموعه مثيلين باوكسجين او كبريت وبي هي هيدروجين  الكيلين حيث يمكن استبدال

يغه حيث كيو هي مركب ذات الص( أ)بعملية حيث او مجموعه عضوية يتم تحضيرها

هي بي او مجموعه بي محفوظة يتفاعل  1مجموعه يمكن استبدالها بامين اولي و بي

حيث ( ب)الكيل، محفوظة او  مع امين ذات الصيغه حيث أي هي د او مجموعه امينو

حيث جي هي  7ن يد( 7ك يد ) واي هي كبيريت مع امين ذات الصيغه جي كب

ومفاعله  ستتبع ذلك ازالة االخير كان موجودثيول، وي –هيدروجين او مجموعه حفظ 

 الناتج مع مركب ذات الصيغه حيث ال هي مجموعه يمكن استبدالها بثيول، وازالة

حيث د هي هيدروجين، مفاعله، اختياريا، الناتج مع مفاعل ( 1)أي مجموعه حفظ، و 

د وحمض حيث د هي امينو الكيل، مفاعله، اختياريا الناتج بفورمالدهي( 7)او  مانيش

   فورميا

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 25/05/1978 IN UNITED KINGDOM 22838/78  بيانات األسبقية

 

 

 



 المالك

   سميث كالين اند فرينش البوراتوريز ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   موندلز ولوين جاردن سيتي هيرتفورد شاير انجلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Smith Kline & French Laboratories LIMITED ( التينى)اسم المالك 

   Mundells Welwyn Garden City Hertfordshire / GB ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019519/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   توماس هنرى براون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   THOMAS HEnry Brown ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   روبرت جون ايف ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ROBERT JOHN IFE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


