
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1224  رقم الطلب

   11/6/1982  تاريخ الطلب

   1224  رقم البراءة

  اسم األختراع

derivatives of cis,endo -2- ezabicylo-(3-3.o)-octand 3-carboxy-

lcaid aprocess for their preparations,agents contaning their 

comp-ounds and their use.   

 ( عربى)اسم األختراع 
 حامض كربوكسيل -3-اوكتان  -( ،صفر3،3)-ازابيسيلكو-مشتقات من سيز، اندو 

   لتحضيرها وعوامل تحتوي هذه المركبات وطرق استخدامها

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  0  عدد االدعاءات

  ملخص الوصف الفنى

derivatives of cis,endo -2- ezabicylo-(3-3.o)-octand 3-carboxy-

lcaid aprocess for their preparations,agents contaning their 

comp-ounds and their use.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 حامض كربوكسيل -3-اوكتان  -( ،صفر3،3)-ازابيسيلكو-مشتقات من سيز، اندو 

   .لتحضيرها وعوامل تحتوي هذه المركبات وطرق استخدامها

   GERMANY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
P3226768.1 AT 17/07/1982 IN GERMANY 

P 3143 946.2 AT 05/11/1981 IN GERMANY   

 

 المالك

   هوكست اكتينجلشافت ( عربى)اسم المالك 

   ، المانيا06فرانكفورت ام ماين  0336 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Hoechst Aktiengesellschaft ( التينى)اسم المالك 



   D- 6230 Frankfurt am Main 80, Federal Republic of Germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فولكر تيتز ( عربى)اسم المالك 

   هوفها يم ام ثانوس، المانيا 0330 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   volker Teetz ( التينى)اسم المالك 

   D- 6238 Hofheim am Taunus, Federal Republic of Germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   رولف جايجر ( عربى)اسم المالك 

   ، المانيا 06فرانكفورت ام ماين  0666 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Rolf Geiger ( التينى)اسم المالك 

   D-6000 Frankfurt am main 50,federal republic of germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   هانسجورج اورباخ ( عربى)اسم المالك 

   كرونبرغ، ثانوس، المانيا 0323 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Hansjorg Urbach ( التينى)اسم المالك 

   D- 6242 Kronberg / Taunus, federal republic of germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بيرنوارد شولكنز ( عربى)اسم المالك 

   ، المانيا(ثانوس)كيلكها يم  0333 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Bernward Scholkens ( التينى)اسم المالك 

   D- 6233 kelkheim (Taunus), federal republic of germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   راينهارد بيكر ( عربى)اسم المالك 

   فيزبادين،المانيا 0366 -د ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Reinhard Becker ( التينى)اسم المالك 

   0D- 6200 Wiesbaden, Federal Republic of Germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   086006/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   بيرنوارد شولكنز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Bernward Scholkens ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   رولف جايجر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Rolf Geiger ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   هانسجورج اورباخ ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Hansjorg Urbach ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   فولكر تيتز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   volker Teets ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   راينهارد بيكر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Reinhard Becker ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


