
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/992  رقم الطلب

   2/22/1979  تاريخ الطلب

   992  رقم البراءة

  اسم األختراع
new derivatives of n -phenyl-1-3 -oxazolidine -2-4-diones 

exerting a fungicidal action, and process for preparing same   

 ( عربى)اسم األختراع 
 ديونات لها تاثير مبيد -4-2اوكسازوليدين -3-1فينيل -فئة جديدة من مشتقات ن

   للفطر وطريقة لتحضير هذه المركبات

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى
new derivatives of n -phenyl-1-3 -oxazolidine -2-4-diones 

exerting a fungicidal action, and process for preparing same   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 3.1 –اريل  –غاية هذا االختراع كونها منتجات صناعية مبتكرة ال ن 

أو شق الكيل ( يد)الى جوهر( ش)ديونات الصيغة وفيها يشير – 4، 2- اوكسازوليدين

 5.3ثاني كلورور أو  4.3أو هالوجين أو زمرة ( يد)شق هو( ي)و  5ك-1من ك

 5.3ثاني ميثوكسي أو  5.3ثاني ميثيل أو  5.3 ثاني برومو أو 5.3ثاني كلورو أو 

( 1ش)حيث  1ش–أو زمرة ك ( ك ن ) زمرة( ع)ثالث فلوروميثيل ويمثل  –مكرر 

 -اريل –االختراع بال ن  ويتعلق هذا 2(ش)أو ن  1ن يد ش-هو أيد أو أش أو ن يد

وبطريقة تحضير  ديونات المستبدلة في الوضع الخامس 4.2 –اوكسازوليدين  3.1

   النباتات في مكافحة التلوثات الناجمة عن الفطر في هذه المركبات واستخدامها

   ITALY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   A/78 AT 24/02/1978 IN ITALY 20579  بيانات األسبقية

 

 المالك

   ايه0بي0مونتيديسون اس ( عربى)اسم المالك 

   ميالن، فورو بونابرت31 ( عربى)العنوان 



   ( عربى)النشاط 

   MONTEDISON SPA ( التينى)اسم المالك 

   31Foro Bounaparte, Milan ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   610510/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   فينسينزو دي تورو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DI TORO VINCENZO ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   فرانكو جوزو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   GOZZO FRANCO ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   ميرال سيسير ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   CECERE MIRELLA ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   سيمون لوروسو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   LORUSSO SIMONE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   كارلو جارا فاجليا ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   GARAVAGLIA CARLO ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


