
     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                        صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4110                     جھاز المشي ذاتي                                           المھندس علي صاحب جبر                                                
 2015 / 1 / 7                           الحركة                        النجف االشرف / الكوفة / مكتب الھندسي/ قرب مسجد الكوفة                              

           
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                                        تقوم الفكرة على اساس االستفادة من وزن جسم االنسان نفسھ الذي یستخدم الجھاز باعتبار ان وزن جسم االنسان 
                                        ھو عبارة عن قوة متجھة باتجاه عمودي نحو االرض وھذه القوة المتجھة ھي تكون على شكلین : ـ  

                                               ــــ  قوة كامنة عندما عندما یكون الجسم ثابتا ومستقرا في مكان واحد. 
                                               ــــ  قوة حركیة ضاغطة متجددة عندما یمارس ھذا الجسم عملیة المشي وذلك من خالل وضع قدمھ 

                                       على مساحة معینة من السطح الذي یمشي علیھ فیسلط على ھذا السطح قوة ضاغطة تكون قیمتھا بقیمة وزن الجسم 
                                        نفسھ وتكون ھذه القوة قیمتھا صفرعندما یرفع الجسم قدمھ عن السطح، وتتكررھذه العملیة مع القدم االخرى بالتناوب. 

                                                                 یكون الجھاز عبارة عن جزاین اساسیین :  
                                      الجزء االول : یكون عبارة عن سطح مائل بزاویة معینة وھو الجزء الذي یمثل السطح السفلي الثابت. 

                                      الجزء الثاني : ھو عبارة عن عربة صغیرة تستند علیھا القدم وھذه العربة تنزلق بدورھا على الجزء السفلي الذي ھو 
                                      السطح المائل وذلك من خالل عجالت صغیرة تربط بین ھذه العربة وبین السطح المائل.واعتمادا على قوانین تحلیل 
                                      القوى لالجسام المنزلقة على السطوح المائلة نستطیع التعرف على القوة التي سوف تقوم بدفع الجسم وكذلك سرعة 

                                      الجسم المنزلق على السطح المائل. 
                                      ومن خالل ھذا البناء المیكانیكي سوف نحصل على الجزء االول من الحركة وھو عملیة دفع القدم من نقطة بدایة السطح  
                                      المائل  الى نھایتھ وتكون المسافة التي سوف تندفع بھا القدم ھي مساویة الى طول الطرف المجاور الى الزاویة التي یمیل 

                                      بھا السطح عن االفق . 



 
 

                             
 

                                 



     
 
  
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                        صاحب البراءة وعنوانھ                                                    اسم البراءة           
  في     4111                تصمیم نظام مراقبة وسیطرة                                 د . حیدر مھدي داود الجبوري                                                
 2015/ 1 / 8           تحلیلي عالي الدقة متعدد التطبیقات                    جامعة تكریت /كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                                  

           
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                                یتعلق االختراع بتصمیم وبناء منظومة متكاملة متعددة التطبیقات للمراقبة والسیطرة وتحلیل بعض الجسیمات او الفوتونات 
                                المستھدفة وبدقة عالیة من جانب الخصائص المكانیة والزمنیة للحدث او الظاھرة المطلوب فحصھا النجاز عدد من المھام 

                                ذات الطابع المتشابك والمعقد والحساس والذي یمتاز بصغره المتناھي . 
                                اھم ممیزات النظام المطوریرتكز على اجراء الفحوصات المطلوبة بسالسة من خالل سھولة تفاعل النظام مع المستخدم  

                                والقدرة التحلیلیة عالیة المستوى بواسطة الخوارزمیات التقنیة المبتكرة والمتداخلة والمعقدة والكفوءة... حیث یمكن السیطرة 
                                على النظام واستخدامھ  من مسافات قریبة او بعیدة بواسطة توفیر امكانیة االتصال الرقمي عن بعد ، حیث یعتبر توفیر عنصر  
                                السالمة واآلمان للمستخدم او الباحث من اھم النقاط الجوھریة خالل عملیة الفحص واثناء عمل المنظومة .وان الجانب االیجابي 
                                االخر للنظام المتكامل یرتكز على انخفاض الكلفة االجمالیة للعناصر االساسیة المكونة للمنظومة المبتكرة واالعتماد على تطویر 
                                 بعض المعدات المتوفرة ذات التكلفة المنخفضة اضافة الى اختزال احتیاج المنظومة الى بعض االجھزة والمعدات ( على سبیل  
                                المثال: جھاز مقیاس متعدد الكتروني وجھاز راسم االشارة ) باھضة الثمن واستبدالھا بتقنیات رقمیة الداء وانجاز نفس االعمال  

                                وبسھولة اكبر . 
  



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في     4113- أ.د. ایاد عبد الرزاق مطر/ جامعة االنبار/ كلیة العلوم / قسم الكیمیاء                    1         حفازات لبلمرة الستایرین محضرة من         
 2015/ 1/ 11- السید علي سمیر عبد / قطاع خاص                                                         2          رباعي كلورید التیتانیوم  المحمول             

             على مواد ساندة مختلفة  
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                            یتضمن االختراع تحضیر ثالث حفازات ذات مواد ساندة مختلفة واستخدمت في بلمرة الستایرین وھي :  
                          EB(Al(Et)3ــ Al2O3/4 EB/Al(Et)3 and TiClــEB/Al(Et)3 ,TiCl4 / SiO2 ــ TiCl4 /MgCl2   

 O3 Al2 , , SiO2 MgCl2  والمادة الحاملة ھيTiCl4                            حیث المادة الفاعلة ھي رباعي كلورید التیتانیوم 
)،اما المادة المرافقة للحفاز EB                            والمادة المانحة لاللكترونات او المؤثرة على االنتظامیة ھي بنزوات االثیل (

 واستخدمت ھذه الحفازات في بلمرة مونومرالستایرین في مذیب عضوي Al(Et)3                            فھي ثالثي اثیل االلمنیوم 
 .  500C                            خامل وجاف من التولوبن عند درجة حرارة 

                            اظھرت ھذه الحفازات فاعلیة في انتاج بولیمر من نوع آیزوتكتك بولي ستایرین   
                             



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة  
  في     4116- أ. د.عبد الرزاق عبد اللطیف جاسم/جامعة بغداد/ كلیة الزراعة /                          1        امكانیة استخدام الة مركبة مصممة                

 2015/ 1/ 13         ومصنعة محلیا في الحراثة وضخ                                                          قسم المكائن واالالت الزراعیة                             
- أ.م.د. منى تركي الموسوي/ جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات/قسم علوم الحیاة    2        مبیدات االدغال والمسببات المرضیة              
- السید سیف احمد روضان/ جامعة بغداد/ كلیة الزراعة / قسم المكائن واالالت الزراعیة                           3                 تحت سطح التربة                            

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
                              

                        یھدف البحث الى تصمیم وتصنیع الة مركبة تستخدم في الحراثة وضخ المبیـدات تحـت سطح التربة ورشـھا 
                        فوق سطح التربة،وتقیییم اداء االلة في ضخ مبید الترفالن من المبیدات الذائبة بالماء تحت سطح التربةواختبار 

                        كفائتھا. وتتكون االلة من االجزاء التالیة :  
 الخزان یصنع من الفایبر كالس او االلمنیوم وبسعة حسب الطلب ویزود الخزان بمقیاس للضغط   -۱

 ملم .  700 *1180(مانومیتر)ویتصل الخزان بانبوب راجع لغرض خلط المبید وحجم الخزان 
  ملم)یصل بین الخزان وجناحي المحراث  ومزود بصمام 40انبوب مطاطي ذو ضغط عالي وبقطر( -۲

للتحكم بكمیة المحلول النازلة. 
  ملم ) یمتد على طول الجناحین.25انبوب معدني ذو قطر( -۳
 ملم) .10ملم) وتبعد الواحدة عن االخرى بـ(2مرشة ذات قطر(30المرشات او النافورات بعدد -٤
 مضخة احتراق داخلي تعمل بواسطة البنزین . -٥
) ونقاط التعلیق.  2المحراث التحتي ویتكون من الھیكل والساق والسكة االزمیلیة بعدد( -٦



     
 
  
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                 صاحب البراءة وعنوانھ                                                    اسم البراءة           
  في     4117          مالجي قیادة میدانیة جدیدة تؤمن حمایة                               د . منجد عبد الباقي عمر النائب                                                
 2015/ 1 / 13          حمایة ضد الضربات المباشرة والضربات        وزارة العلوم والتكنولوجیا /دائرة معالجة واتالف المخلفات الكیمیاویة                    

           الكیمیاویة ( ملجأ المیالد )                                                             والبایولوجیة والحربیة الخطرة 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                               ان تطور االسلحة واالعتدة المستخدمة في المیدان ادى الى محدودیة استخدام مالجئ القیادة المیدانیة روسیة الصنع عالمة 
 / لذلك تم اقتراح نموذج جدید من مالجئ القیادة في ھذا البحث.  4 ،3                               

 وتحلیل وتصمیم باالضافة الى تصنیع لمالجئ جدیدة لھا  3 ،4                               یھدف البحث ایجاد بدائل لمالجئ القیادة المیدانیة عالمة 
ملم . علما ان كل المواد التي   155                               قابلیة تحمل عالي ضد الضربات المباشرة من عیارات المدفعیة الثقیلة مثل القذیفة  

                               استخدمت في تصنیع المالجئ الجدیدة متوفرة محلیا ورخیصة الثمن .  
والملجأ الجدید المسمى / ملجأ المیالد ، وكانت النتائج جیدة عند استخدام   3                               تم عمل تجارب میدانیة باستخدام الملجأ عالمة 

                              ملجأ المیالد . ان المالجئ الجدیدة تم تصمیمھا لتوفر حمایة ضد الضربات الكیمیاویة حیث تم االخذ بنظر االعتبار ان تكون  
                              المالجئ محكمة الغلق مع استخدام منظومة لتنقیة الھواء فیھا ، تتكون منظومة تنقیة الھواء من دافعة ھواء تعمل یدویا او  

فولت والتي ترتبط مع مرشحات للغبار والعوامل الكیمیاویة السامة . 12                              ببطاریة 



     
 
  
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                 صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة        
  في     4118              منظومة االھداف الراداریة                                 د . منجد عبد الباقي عمر النائب                                                       

 2015/ 1 / 14                        الكاذبة                                وزارة العلوم والتكنولوجیا /دائرة معالجة واتالف المخلفات الكیمیاویة                    
                                                                                                     والبایولوجیة والحربیة الخطرة 

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                             االھداف الراداریة تعني تزوید اھداف كاذبة او اھداف غیر مھمة بعاكسات لتعطي انعكاسات راداریة 
                             مشابھة النعكاسات اھداف استراتیجیة مھمة . 

                             تصنع االھداف الراداریة الكاذبة من زوایا ركنیة عاكسة ذان الشكل الھرمي الثالثي القاعدة ، عند نشر 
                            عدد من الزوایا في مساحة معینة تتواجد فیھا اھداف حقیقیة مھمة تعطي انعكاسات راداریة  متعددة  

                             وبذلك تجعل كشف وتمییز االھداف الحقیقیة راداریا صعبة جدا. 
                             في ھذا البحث تم استخدام مثل ھذه االھداف الكاذبة لتمثیل مجموعة دروع متحركة ومعدات ارضیة  

                              اخرى



     
 
 
 
 
 
  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                              اسم البراءة 

 في     4120                  1/202/د39/زقاق/9 الحلة ابي غرق/حي النصر/محلة–- السید ضرغام جاسم جواد/بابل 1               جھاز الرافعة                
 2015/ 1/ 15- أ. م . د. اسامة عبد المنعم جواد /جامعة بابل /كلیة التربیة الریاضیة                                          2                                               

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                          تتلخص فكرة جھاز الرافعة بتعلیق الالعب عن طریق صدریة یرتدیھا الالعب اثناء االداء على حصان المقابض  
                          لیعمل على تقلیل الحمل الواقع على الذراعین وبالتالي فان القوة الخاصة للذراعین تكون قادرة على حمل الجسم  

                          الداء مھارات ھذا الجھاز التي تتمیز بالقوة واالرتكاز والصدریة معلقة بسلك بنقطتي تعلیق لیرفع الالعب الى  
                          االعلى بواسطة كیر بوكس وبكرة حدیدیة معلقة في السقف وبذلك یتم انقاص وزن (كتلة)الالعب ، اثناء االداء، 

                          وقد تم احتساب منقوص الكتلة من خالل میزان یوضع على منصة قابلة للرفع والخفض بحیث یقف الالعب علیھا 
                          ویمسك قبضتي حصان المقابض وھنا یبدأ رفع الالعب بواسطة عتلة رفع الجھاز حتى یصل وزن الالعب الى  

                          الحد المطلوب ثم یستند الالعب على ذراعیھ ومن ثم ازالة المیزان والمنصة . كما ان امثل وزن منقوص من كتلة  
% من كتلة الالعب وھو افضل نقطة شروع للبدء بالتدریب على المھارات ، واذا زادت ھذه النسبة  35                          الالعب ھو 

                          فان الالعب سیعتمد كلیا على الجھاز وبذلك ستقل فائدة جھاز الرافعة .  
                              

                     



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                         صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في                                                             4125- أ.م.د. عدنان وھاب حبیب المظفر/جامعة الكوفة/كلیة الزراعة/ قسم علوم االغذیة                     1        تحویل الریش الى متحلالت            
 2015/ 1/ 25- أ.د. خالدة عبد الرحمن شاكر/جامعة بغداد/ كلیة الزراعة/ قسم علوم االغذیة                         2       بروتینیة واالستفادة منھا في           
- أ.د. باسل كامل الداللي / متقاعد  3               تغذیة فروج  اللحم               

 
 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 
 

                             ھدفت الدراسة الحالیة محاولة تصنیع متحلالت بروتین من ریش الدواجن باتباع طرائق  
 انزیمیة )بالحرارة واستعمال انزیم الكالوتروبین لغرض –                             معتدلة ومشتركة ( فیزیائیة 

                             تحویل الریش الى مادة قابلة للھضم من قبل الدواجن مع تقویم اداء المتحلالت البروتینیة 
                             في تجارب تغذیة على فروج اللحم للتعرف على مدى االستفـادة من ھذه المنتجات المتحللة 
                             لتدعیم عـالئق الدواجن وكـبدیل جزئي او كلي للمركزات البروتینـیة التجاریة المستوردة . 



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                           صاحب البراءة وعنوانھ                                                  اسم البراءة           
  في     4132-بارامیثوكسي بنزلدین امینو                        أ.م.د. حیدر حمید عبد محسن                                                4      استخدام مركب  

 2015 / 1 / 29     ازوبنزین كعمود جدید من نوع البلورات السائلة                 الجامعة المستنصریة / كلیة طب االسنان                                      
   لجھاز كروموتوكرافیاالغاز لغصل الكحوالت المستقیة      

                  والكحول في الدم  
 
 

           
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
- بارامیثوكسي بنزلدین امینوازوبنزین لفصل الكحوالت المستقیمة من  4                               تم في ھذا البحث اختبار عمود محضر ومعبأ من مادة 

)                               C1- C7 (وزن /وزن) كانت ممیزة  20,15,10 ) والكحول في الدم . تم اختبار نسب تحمیل مختلفة لكن نسب التحمیل  %
                               من حیث القدرة على اجراء الفصل للمزیج من الكحوالت االلیفاتیة والكحول في الدم وكان االداء االفضل بین تلك النسب المجربة  

- بارامیثوكسي بنزلدین امینوازوبنزین كونھا سھلة التحضیر ویمكن 4% (وزن /وزن). تتمیز البلورات السائلة المستخدمة 15                               عند 
                               تحضیرھا بكفاءة عالیة في ابسط المختبرات، عدم وجود التعقیدات الكیمیائیة الكیمیائیة عند التعبئة والتتطلب تقنیة خاصة بھا وتعد  

                               رخیصة الثمن اذا ماقدرت باالعمدة المستوردة. 
- بارامیثوكسي بنزلدین امینوازوبنزین اسرع بثالث مرات في فصل الكحول من الدم مقارنة بالطرق السابقة وبانتقائیة 4                               كان العمود 

                              عالیة والتحتاج الى تحضیرات معقدة لغرض تھیأة النماذج او اجراء الضبط قبل التحلیل.وان ھذا المركب سھل التحضیر والتعبئة 
                              والتطبیق الكروموتكرافي كونھ ذا مواصفات جیدة للتطبیق الكروموتكرافي ویتمیز بتعدد القدرة على تشكل التاثیرات الكیمیائیة المعتدلة 

                               مع تنوع المجامیع ضمن مركب المحضر من البلورات السائلة المستعملة والذي یتیح فرصة اكبر عند الفصل . 
                           

 



                             
 

                                 



     
 
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                              اسم البراءة          
  في     4133- ر.كیمیائیین زیدون خلف كریمید                                                         1                 تحضیر محسن لزیادة معامل                  
 2015 / 1 / 28- م.ر.مھندسین قیس مثنى اموري           وزارة النفط  /                          2                  اللزوجة لزیوت التزییت                       
-  كیمیاوي اقدم.ثابت عباس احمد             مركز البحث  3                   لمحركات السیارات                           
- كیمیاوي ھدیل عبد الكریم حسین            والتطویر النفطي 4                                                             
- بایولوجي اقدم.اسراء محمد عبد اللطیف 5                                                                      

- كیمیاوي بشار عبد المجید محمد رؤوف 6                                                             
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                    
 

  ]   [ bis (hexadecyl diacetic acid ammonium ethan di halide – 1,2                        تم في ھذااالختراع تحضیر مركب امیني بالھیئة 
  مضاعف االذرع الھیدروكربونیة ومضاعف الطرف القطبي بھیئة امونیوم رباعي والذي تم مزجھ  Dimeric                        ذو الھیئة العامة الـ 

  ذو االستقراریة العالیة واسع االستخدامات في التطبیقات Polysorbate  Surfactant                        مع احد انواع البولیمرات الفعالة سطحیا  
) الى نوعین من انواع زیوت التزییت (w/w)%7.8 – 4                        المنزلیة والعقاقریة والعلمیة وتم اضافة المزیج بنسبة تراوحت من (

                        oil  Baghdad motor ( مع  المضافات) والى زیت االساس SN500  ( بدون مضافات ) بغرض تحسین مواصفة معامل اللزوجة 
 المدروس للحالتین اعاله مع تسجیل حفاظ تام على Blank درجة ) مقارنة مع النموذج 14 – 6                        وتم الحصول على زیادة تتراوح بین (

                        مواصفات الزیت االخرى التي تؤھلھ لالستخدام كزیت تزییت محرك السیارات .  



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في     4137- أ.د. محمد جاسم محمد الخالدي/ جامعة الكوفة/ كلیة التربیة للبنات                             1               جھاز رمي المطرقة                   

)                        H                            (2              2015 / 2 / 8- م.م. میاسة عبد علي كاظم سبتي/وزارة التربیة- المدیریةالعامة لتربیة النجف 
- م.م. حیدر فیاض حمد العامري/ جامعة الكوفة/ كلیة التربیة الریاضیة 3                                                         

 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                          یتكون الجھاز من عدة اجزاء ومفاصل ومنھا السكة وھي عبارة عن قطعتین من الحدید مجوفة (شخاطة)  بسمك 
متر)   2.70 متر)، اذتم تصمیم قطعتي الحدید على شكل قوس دائرة بقطر (6 انج) وطول القطعة  الواحدة (2                          (

 متر) ،ومن ثم تم تصنیع مزالق(العربة) الذي یعمل بدیل عن راس المطرقة  8.48                          وبلغ صافي طول القطعتین (
                          لیدور فوق السكة وفق حركة الرامي والمتكون من قطعة حدیدیة مستطیلة مزودة بست قطع من البوربرینات  

                          بحیث تتوزع على شكل اثنان من االتجاه الداخلي لقوس الدائرة مثبتة بشكل عمودي ومثلھما في االتجاه الخارجي  
سم) 20                          مع اثنان من االعلى بوضع افقي ، وتم وضع شفت صغیر فوق منتصف العربة ومثبت مع العربة وبطول(

                          بھدف وضع اقراص حدیدیة فوقھ للتحكم بمقادیر المقاومة التي یتعامل معھا الرامي وتم اقفال الحركة االھتزازیة 
                          بین اذرع العربة المحیطة بالسكة الدائریة الن بقاء االھتزاز الجانبي للعربة مع السكة یؤثر على انسیابیة سیرالعربة 

                          وتم وضع حلقة دائریة صغیرة في جسم العربة من الداخل بھدف تثبیت سلك المطرقة او النابض لیكون نقطة االتصال 
                          بین العربة والرامي .ولم یبقى سوى السطح السفلي من السكة الذي تثبت فیھ اعمدة الى االسفل كمساند ارضیة للسكة  
                          وھي عبارة عن قطعتین متداخلة مع بعضھا اشبھ بمساندالحواجزوتكون متدرجة حسب االرتفاع وعددھا ثالثة وتثبت  

                          تلك المساندفي المالعب المكشوفة عن طریق صاموالت (جویات) مع االرض، وتكون السكة بوضع مائل مع االفق 
 150سم)ونقطة عالیة من الخلف وبمستوى كتف الرامي تقریبا على ارتفاع (50                          اي بنقطة واطئة من االمام وبارتفاع (

                          سم)وذلك الوضع للجھاز یتشابھ مع مسار راس المطرقة في حال الدوران والتھئ لالطالق . 



 



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4138                                              السید عز الدین حسن علي                          المحرك الدوار                                           

 2015 / 2 / 8                                                              محافظة نینوى/وزارة التربیة/المدیریة العامة للتربیة /قریةالفاضلیة                       
                                                                                         مدرسة الفاضلیة للبنین 

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                          محرك دوراني یعمل على على الھواء المضغوط بشوطین (الضغط والتفریغ).یعمل المحرك عكس المحركات 
                          الحالیة التي تعمل على الھواء والبخار ،اي ان الكرنك والكم شفت ثابتین وجمیع اجزاء المحرك تدور في حول  
                          الكرنك وھي (السلندر،بوشات البساتن،البساتن، اذرع البساتن ،الكور، انابیب توصیل الھواء المضغوط ، اذرع 

                          التابتات والصمامات وملحقاتھا ) وتاخذالحركة من الجسم ولیس من الكرنك .جمیع الجسم الدوار یكون بمثابة 
% دون اي انحراف الى اي جھة، التزییت 100                          الثقالة تدعم عمل المحرك حیث یعطیھا العزم. المحرك دوراني 

                          یكون عن طریق القوة الطاردة المركزیة ویتم ارجاع الزیت بواسطة عتلة خاصة مثبتة على الكرنك. 
                          یبرد المحرك نفسھ بنفسھ نظرا لعدم وجود شوط االنفجار فان درجة حرارة المحرك التكون عالیة ، وان حركة  

                          االجزاء الدورانیة حول الكرنك التي تشبھ حركة المروحة تنتج تیار ھوائي یعمل على تبرید المحرك ،كما ان  
                          االحتكاك والذي یسبب الحرارة یكون قلیالالن جمیع اجزاء الجسم مثبتة على عجالت(بولبرین)فقط یبقى االحتكاك 

                          في الرنكات والبساتن. تعتمد قوة وسرعة المحرك على كمیة الھواء المضغوط الى داخل المحرك فكلما ازدادت 
                         كمیة الھواء المغضوط الى داخل المحرك ازدادت قوتھا وسرعتھا. 



     
                                         



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة     
 في     4139                            5216/د31/ز865- السید علي عدي علي/ بغداد/الشرطة الخامسة/م1               جھاز رفع المعوق من               
 2015 / 2 / 9- السید محمد رائد احمد/الجامعة التكنولوجیة/قسم ھندسة المكائن والمعدات                   2                السریر الى الكرسي                 
- السید وعد رعد رحیم / بغداد / الدورة  3                    المتحرك                           

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                       یتكون الجھاز من عدة اجزاء حیث یساعد كل من االجزاء على اتمام الوظیفة الرئیسیة للجھاز ویتكون من محرك 
                       كھربائي بسیط وھو یعتبر الجزءالرئیسي التمام عملیة الحركة في الجھازحیث یتم نقل الحركة من المصدرالرئیسي 

                       لھا.وتتم سلسلة ناقلة للحركة الى االطارات لكي تتم الحركة بالصورة المطلوبة ،ایضا یحوي الجھازعلى نظام ایقاف 
                       (مكابح)لغرض ایقاف الجھازفي الحاالت الضروریة ولزیادة عنصراالمان في المنظومة ولسالمة الشخص المستخدم 

درجة 180                       للجھاز.تكون عملیة رفع الشخص بواسطة مكبس ھیدرولیكي،وللجھاز قابلیة على الدوران بزاویة اقل من 
                       عند رفع الشخص وبذلك یستطیع الشخص ان یصل الى االرتفاع الذي یرغب فیھ وكذلك االستدارة عند الرفع الى اي  

                       اتجاه یرغب فیھ ضمن حدود الزاویة المكورة ،اما نظام السیطرة فیكون السلكي لغرض السیطرة على الجھاز والتحكم  
                       فیھ من ابعاد مختلفة.الیھ مسك الشخص تتلخص باستخدام حاملة مصنوعة من مواد ناعمة جدا لكي التؤثرعلى المعاق 
                       من الناحیة الجسدیة لزیادة االمان على الشخص وتحتوي على حزام للتثبیت وكذلك تحتوي على حلقات یتم ربطھا مع  

                       ھیكل الجھاز باكثر من مكان وایضا یوجد لغرض اتمام عملیة مكان لجلوس الشخص على الجھاز وھو المقعد الذي  
 عالیة لغرض  bearing                        یثبت على ھیكل الجھاز ذات قدرة تحمل دوران العمود الخاص بالدوران والرفع تم استخدام 

                       تحملھا اوزان كبیرة لالعمدة الدوارة.  



 
  
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4140                                              الست اسراء ھاشم جایان نعمة                                   جھاز كابینة الرمي                  

 2015 / 2 / 9                                       16 / د35 / ز 313                                                                            بغداد / حي القاھرة / م 
 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

تم اعتماد اسس علمیة في تصمیم ھذا الجھاز ویكون التطویر لیس فقط وضع اجھزة التحسس التي تربط في القضبان الخاصة                
) ثواني مما تعمل على تنشیط الموجات 8                 لمسك الذراع امام الھدف ولكن تم وضع ایقاعات موسیقیة خاصة بالرمي ولمدة (

                 الدماغیة في تنظیم وتطویر العملیات العقلیة التي تعمل على توجیھ الرامي وتعویده على الرمي المناسب في الوقت المحدد بالرمي 
                 وكذلك احتواء الجھاز على جھاز سیطرة تحكم او جھاز سیطرة التوازن او اتزان مركز ثقل الجسم على  الرجلین النھ االرتكاز 

                 على رجل واحدة یؤثرعلى تغیر مساراالطالقة نحو الھدف،وكذلك احتوى الجھاز على الشاشة االلكترونیة التي تحتوي على تغذیة 
                 راجعة والتي تعتبر من المفاھیم واالسس المھمة في مجال التعلم الحركي وطرائق التدریس لكونھ یعد من اھم المحاور االساسیة 

                لنجاح اي عملیة تعلیمیة كونھا تطور الجانب الذھني من خالل حثھ على التفكیر بالحركة ، وتعمل التغذیة الراجعة سواء كانت داخلیة 
                او خارجیة تعمل على تقویة االستجابات الحركیة وھي عامل مساعد مھم في مراحل التعلم كما انھا وصفت في مجال التعلم بانھا الدم 
                الحیوي لالعب او المتعلم . وكذلك تعمل الشاشة االلكترونیة الرقمیة على اعالم الالعب او المتعلم بنتیجة ادائھ سواء كانت صحیحة 

                ام خاطئة .    
 

                 



 
                                         



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                صاحب البراءة وعنوانھ                                                 اسم البراءة           
  في     4141                                          السید جعفر صادق عبد الھادي جالل                 نظام لتحسس الطلب والسیطرة                            

 2015 / 2 / 9                                   95 / د25 / ز925               على الطاقة الكھربائیة للمقاییس                         بغداد / الكرادة /حي بابل / م
               المنزلیة الذكیة والكھرومیكانیكیة 

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                        
 

                          ان ھذا االختراع یتعلق بنظام یتحسس  الطلب ویسیطر على الطاقة الكھربائیة للمستھلك یرتبط بالمقیاس الكھربائي 
                          الذكي اوالمقیاس المیكانیكي المستعمل حالیا بعد تطویره.حیث یقوم النظام بتزوید المستھلك بالطاقة الكھربائیة عبر 
                          ثالثة خطوط تغذیة مسیطر علیھا من ناحیة الوقت خالل الیوم او قیمة االستھالك حیت یزود الخط االول المستھلك 

 كیلو واط/ساعة من الساعة السادسة صباحا 2                          بالطاقة بما الیزید عن كیلو واط/ساعةبشكل مستمر والخط الثاني بـ 
 كیلو واط/ساعة من بعد منتصف اللیل 3كیلو واط/ساعة ، اما الخط الثالث بـ 1                          لغایة الثانیة ظھرا وباقي الیوم بـ

 كیلو واط/ساعة  لغایة منتصف 1 كیلو واط/ساعة لغایة منتصف الیوم وبعد ذلك بـ2                          لغایة السادسة صباحا ثم بـ 
                          اللیل،اي ان اي تجاوزعلى توقیتات ومقدار التیارالي خط یؤدي الى توقف عملھ بما یعودالمستھلك طوعیاعلى 

                          االنصیاع الى اسلوب العمل الجدید وحرف االحمال الى اوقات غیر الذروة مع ضمان حصولھ المستمرعلى الطاقة 
                         الكھربائیة . 



 
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                  صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في     4145- فیزیاوي اقدم حیدر محمد عجیل   وزارة العلوم والتكنولوجیا /                      1                                 تحضیر انسجة قطنیة مطلیة

 2015 / 2 / 11- د.عبد الحسین خضیر الطیف        دائرة بحوث المواد                             2           بغشاء رقیق نانوي مضاد للبكتریا               
- الست ابرار ناطق محمد/ وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة الطاقات المتجددة                            3         وحمایة ضد االشعة فوق البنفسجیة               
- السید باسم محمد عجیل / وزارة التربیة /المدیریة العامة لتربیة بغداد / الكرخ الثالثة 4                                                                    

 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                    
 

تم في ھذا البحث والول مرة تحضیر انسجة قطنیة مطلیة بمادة اوكسید النحاس المضادة للبكتریا الموجبة                                
 والفطریات والفایروسات بطریقة Escherichia coli والسالبة الغرام Staphylococcus aures                              الغرام 

                              الترسیب الكیمیائي من استخدام كبریتات النحاس وھیدروكسید الصودیوم والثایوسلفایت وألیاف القطن،حیث 
                              اثبتت النتائج تحسن في الفعالیة الحیویة من خالل الفحوصات التركیبیة والبصریة ،ومن الممكن استخدام تلك 

                              االنسجة كمضاد بكتیري في المجاالت الطبیة والبیولوجیة وكذلك للحمایة ضد االشعة الفوق بنفسجیة،وتستخدم 
                               ھذه االنسجة في صنع المالبس الطبیة وتغلیف االسرة الطبیة وصاالت العملیات .    



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                           صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في     4146- د. نصیر سلمان كاظم/ جامعة بغداد/ كلیةالزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعیة                 1وتسجیل                       منظومة رقمیة لقیاس 

 2015 / 2 / 11- أ.م. د.نبیل حسن ھادي    جامعة بغداد / كلیة الھندسة                                           2              قوة السحب عن بعد  لالالت                 
- أ.م.د. احمد عبد الحسین    قسم الھندسة المیكانیكیة 3                 الزراعیة والصناعیة                       

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                    
 

                           تم تصمیم وبناء واختبار منظومة  رقمیة الكترومیكانیكیة  لقیاس وتسجیل قوة السحب عن بعد لالالت الزراعیة 
 ملم 50 ملم وبعرض 400                           والصناعیة .تتكون المنظومة من قطعتین معدنیتین (براكیتان)طول كل واحدة منھما 

                           وتحتویان على اماكن ربط من طرفیھما ویثبت على كل من ھاذین البراكیتین مقیاس انفعال مربوطان بمنظومة  
                           قراءة الكترونیة تشتمل على دائرة كھربائیة لتحسس االشارة القادمة من مقیاس االنفعال وتقوم بارسالھا السلكیا  

                           الى مستقبل االشارة المربوط على الحاسوب الشخصي لتوثیق النتائج وخزنھا وتحویلھا الى ارقام ومنحنیات 
                           وجداول متزامنة مع عملیة السحب او الحراثة . یتمیز ھذا الجھاز في قدرتھ على تسجیل عدة قراءات في الثانیة  

                          الواحدة من سیر الساحبة وكذلك یعطي المعدل النھائي للقراءات الماخوذة سواء لقوة السحب او لمقاومة التدحرج . 
                          یربط الجھاز من احد اطرافھ في مقدمة الساحبة الزراعیة (او مقدمة االلیة ) المراد قیاس قوة السحب فیھا ، 

                          اما الطرف االخر للجھاز فیربط بالساحبة القاطرة (التي تقوم بعملیة الجر)  
 



     
 
  
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة            
  في     4150                                              المھندس زید عبد هللا خلف محمد                         جھاز للتحكم بسعة                                

 2015 / 2 / 15                         االنبوب الشعري                               وزارة الصحة / دائرة صحة بغداد / الرصافة                                        
                                                                                          

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                           االنبوب الشعري ھو جھاز یعمل على تحقیق فرق ضغط الغازات او السوائل المارة من خاللھ وھو مستخدم  
                           بكثرة في اجھزة التبرید ولكن االنبوب الشعري غیر قابل العادة الضبط عند تغیر ظروف الحمل الجھزة التبرید 
                           ویھدف االختراع الى صنع جھاز بحیث یمكن تغیر مواصفات االنبوب الشعري حسب ظروف التشغیل المختلفة 
                           بواسطة استخدام عدة انابیب شعریة مربوطة الى جھاز یعمل على فتح االنبوب الشعري المناسب لجھاز التبرید 

                           وغلق االنابیب الشعریة غیر المناسبة حیث یتكون الجھاز من جزء ثابت یحتوي على اغلب عناصرالجھازموضوع 
                           االختراع وجزء متحرك في داخل الجزء الثابت مربوط الى محرك یقوم بتحریكھ وتربط عدة انابیب شعریة مختلفة 

                           المواصفات على تماس مع الجزء المتحرك الذي یكون شكلھ بحیث یسمح بفتح انبوب شعري واحد وعند الحاجة الى  
                           فتح انبوب شعري بمواصفات مختلفة یتم تحریك الجزء المتحرك بواسطة المحرك المربوط الیھ ،فانھ یؤدي الى فتح  
                           انبوب شعري اخر وغلق البقیة ویوضع نابض یعمل على تثبیت المحرك واالجزاء المرتبطة بھ وضمان عدم حصول 

                           تسرب بین اسطح الجھاز وتقلیل اثر االھتزازات . 
                                         



     
 
 
 
  

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                                      اسم البراءة
 في     4151- السید میعاد عدنان عبد الرزاق / وزارة العلوم والتكنولوجیا/                                 1               ازالة التلوث بالمخلفات                     

 2015 / 2 / 16             البترولیة باستخدام عزلة                                                دائرة بحوث تكنولوجیا البیئة والمیاه                                     
- د. ھادي مھدي عبود / وزارة العلوم والتكنولوجیا/ دائرة البحوث الزراعیة                                         2              محلیة من الفطر                              

       Tirchoderma harzianum              3 د. عبد العزیز مجید نخیالن /الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة -
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

تم جمع اربع عینات تربة من مناطق ملوثة بالمنتجات النفطیة في مدینة بغداد، اخضعت العینات للتحلیل المایكروبي بھدف                               
                                 عزل الغطریات المستوطنة في ھذه البیئات وتحدید قابلیتھا على تحلیل المنتجات النفطیة من خالل التحري عن قابلیتھا على  

                                 انتاج انزیم الالكیز. 
 Trichoderma spp و .Penicillium spp                  اظھرت نتائج تكرارعزل الفطریات من العینات المفحوصة ان االجناس (

                                 Aspergillus sp.  ومن ثم الجنس%75) سجلت اعلى نسبة تكرارللعزل بلغت  Fusarium sp                      الذي سجل نسبة تكرار 
  (.Emercilla sp., Aeurobasidium sp  واقل نسبة تكرار للعزل سجلت لالجناس الفطریة%50                                 للعزل بلغت  

                  (Alternaria sp.,Cladosporium sp.              25بلغت   التي%  . 

 عزالت من الفطریات المذكورة في انتاج انزیم الالكیزباستخدام مادة الكوایكول كمادة تفاعل ان 8                                اظھرت نتائج كشف قابلة 

) فقط انتجت االنزیم مما یعطي مؤشر بامكانیة استخدامھا Trichoderma harzianum) MA                               عزلة واحدة تعود للفطر 

                                كعامل لالصالح البایولوجي.  

 



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة     
 في     4152- أ.د.داخل ناصرطھ / جامعة بابل/ كلیة العلوم /قسم الكیمیاء                                      1               تصمیم منظومة حقن                    
 2015 / 2 / 17قسم الكیمیاء                  –- أ.م.د.خدیجة جبار علي/جامعة الكوفة/كلیة التربیة للبنات 2                   جریاني جدیدة                        

                     
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                     تعتمد الفكرة على تصمیم منظومة حقن جریاني جدیدة یمكن استخدامھا في التحالیل المختلفة في تقنیة الحقن الجریاني 
 :ھي تصمیم صمام حقن جدید المرحلة االولى                     حیث اعتمد العمل على ثالثة مراحل للوصول الى المنظومة الجدیدة . 

 : فكانت تصنیع  المرحلة الثانیة                     یحتوي على ثمانیة صمامات ثانویة لكل صمام ثالثة فتحات یمكن التحكم فیھا اما 
                     واستعمال ملف تفاعل لمزج المواد المتفاعلة مصنوع من مواد مختلفة ( زجاج وتفلون) وبتصامیم مختلفة وتضمنت 

: تحویر مكشفات االشعة الفوق البنفسجیة والمرئیة من حیث استبدال الخلیة االعتیادیة المستعملة بخلیة المرحلةالثالثة                     
الحقن الجریاني لیمكن استعمالھ كمكشاف في تقنیة الحقن الجریاني وبعد دمج المراحل الثالثة مع بعضھا واستعمال                       

                     ملحقات اخرى كالمضخة التمعجیة لنقل المحالیل ومسجل االشارة نحصل على المنظومة الجدیدة. 
                     الھدف من تصنیع ھذه المنظومة ھو لزیادة امكانیة التعامل مع التفاعالت التي تتكون من اكثر من ثالثة مواد كیمیائیة 

                     وبالتالي یصبح تقدیر اي مكون من مكونات التفاعل اكثر سھولة ودقة وفي ذات الوقت تتیح امكانیة مطابقة النتائج مع  
                     تقنیة اخرى (كالقیاسات الجھدیة ، قیاسات التوصلیة وقیاسات ) عند نفس الظروف.  

                     
 



                        



     
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                                 اسم البراءة           
  في     4154                                           السید بھزاد صالح خلیل صادق          مشروع لطریقة جدیدة النتاج ھیدروجین السائل                   

 2015 / 2 / 19        (وقود)من میاه البحر بدون خسارة في الطاقة                محافظة دھوك / كري باصي/ منطقة شورش                                     
   وباقل استھالك عند االنتاج  وباسرع طریقة من الطرق                            زقاق یادكار 

            السابقة وبدون اضافة مواد كیمیائیة                                                                            
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                 
 

ان الفكرة الجدیدة ھي استعمال شعاع اللیزر وتریكزھا على جزیئة الماء بواسطة عدسات زجاجیة اي بزیادة درجة الحرارة على                          
درجة مئویة عند لحظة نقطة تركیز اللیزر علیھا داخل اسطوانة مملوء  فیھا المیاه الخالي من  2500                           جزیئة الماء الى اكثر من 

                           الشوائب الكبیرة ویتم ذلك بزیادة شدة االشعاع في تلك النقطة بواسطة عدسة الیتجاوز قطرھا من واحد سنتمتر الن شدة االشعاع  
                            یتناسب مع المساحة . فكرة الطلب ھو عدم ذكر تركیز شعاع اللیزر على جزیئة الماء بواسطة العدسات داخل المیاه وكیفیة استعمال 
                            ضغط البحر للفكرة وعملیة التصفیة التلقائیة وعملیة شحن مصدرجھاز اللیزربواسطة تیار الماء لضغط البحر عند تشغیل المشروع. 

ویجب تشغیل اجھزة اللیزر بشكل نبضي ومتسلل منتظم وباجزاء الثواني لكي الیضرب ذرتي الھیدروجین واالوكسجین عند التفكك                          
                            وكذلك لكي الینقطع الضوء (اشعةاللیزر)على الخالیا الضوئیة ویتم تشغیلھ بملف الحدث (رومكوروف) واحد.وتتم زیادة كمیة الغاز  

) اقل من الطاقة  HZ                           (ھیدروجین واوكسجین) بزیادة اجھزة اللیزر وزیادة العدسات داخل الماء، ویجب ان یكون نبضة اشعة اللیزر (
 اجھزة اللیزر.كما یجب تصفیة ماء البحر الى ماء نقي HZ                           الحركیة لجزیئات الماء اي : (لجزیئات الماء یتناسب طردیا مع تردد 

 اي خالي من الشوائب واالمالح لكي الیحدث انحراف في اشعة اللیزر ph  7.00 ــــ ماء نقي صافي 8.3 ماء البحر ph                           صافي 
 لھ قریب ph                           (الفوتونات)لحظة تركیز الشعاع وكذلك لكي الیتششت ضوء اللیزر داخل الماء، ومن االحسن استخدام میاه الجوفیھ بان 

 . H2O  ، وتثبت العدسات بشكل افقي لكي الیضرب شعاع اللیزر عندما ینتج الغازاي عند صعود الغاز لحظة تفكك 7.00                           من 
. H2O                           وتكون العدسات ذات بؤري بعید لكي الیكون فقاعة الغاز مماس لحافة شعاع اللیزر لحظة تفكك جزیئة 

 



                          
                    

                      
 

                    
 

                           
     

                                         



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                           صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة     
 في     4155- ر.ب.د. كمال حسین لطیف /وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة الطاقات المتجددة                     1                تصمیم وبناء مقاومة             
 2015 / 2 / 24-أ.د. احمد كمال احمد /جامعة النھرین/كلیة العلوم/ قسم الفیزیاء                                  2                مجزئ تیار لنبضات               
- م.م. بسمة حسین حمد/ جامعة النھرین/كلیة العلوم/ قسم الفیزیاء                                   3                     عالیة التیار                    
- كیمیاوي اقدم احمد خضیر كاظم /وزارة البیئة / دائرة بیئة الوسط 4                                                       

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

 current view resistor (CVR)في ھذا العمل تم بناء تصمیم ویناء مقاوم مجزي تیار او مایعرف بمقاوم عرض تیار                          
                             وھو عبارة عن مقاومة ذات قیمة صغیرة یمكن من خاللھا قیاس التیارات العالیة النبضیة والمستمرة والتي تقدر بالكیلو امبیر  

                             والتي الیمكن لالمیترات التقلیدیة  قیاسھا مھما كان قارئ التیار بمدى عالي . 
                             صنعت ھذه المقاومة من اعواد الكرافیت الغیر قابلة للحث وھي باالصل مادة اقالم الرصاص الموجودة في السوق المحلي طول 

 عود  140 ملم ، حیث تم قیاس قیمة مقاومة المجزئ بقیاس احد االعواد باستعمال االفومیتر وربط  0.7 سـم وقطره5                             كل عود 
                             منھا على التوازي لقیاس المقاومة المكافئة للعدد الكلي والتي تمثل قیمة المقاومة الكلیة للمجزئ المراد تصنیعھ وكانت قیمة 

 كیلوامبیر بمساعدة مجس عالي الفولتیة والقارئ 1 ملي اوم وتم من خاللھا قیاس نبضة تیارعالي تقدر بـ  7.142                             المقاومة الكلیة 
                             الرقمي للذبذبات دون ان تعاني من ارتفاع في درجة حرارتھا الداخلیة والتي تغیرقیمة مقاومتھا لذلك فان قیمة المقاومة المصنعة 
                             تبقى ثابتة ال تتغیر بتاثیر زیادة التیار . ان معظم المقاومات المجزئة للتیار ذات القیمة الصغیرة المصنعة والحاصلة على براءات 
                             اختراع في دول اخرى تعاني من ارتفاع درجات الحرارةعند مرور التیارات العالیة خاللھا النھا مصنعة من مواد تتاثر بدرجات  
                             الحرارة كالنحاس واالمنیوم ، لذا ارتئینا ان تكون مادة مقاومة المجزئ ال تتاثر بمرور تیارات عالیة خاللھا وھي الكرافیت وبھذا 

                             یكون الجھاز المصنع قلیل التكلفة ذو كفاءة ممتازة والیمكن االستغناء عنھ بقیاس نبضات التیار العالیة في منظومات اللیزروالبالزما. 
 



 



     
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة  
 في     4158  كلیة التقنیات الصحیة والطبیة                           –- أ.م.د. محمد مزھر راضي/بغداد-ھیئة التعلیم التقني1                قناع الوقایة             
 2015 / 3 / 9- أ.د. عدویة جمعة حیدر/بغداد- الجامعة التكنولوجیة- مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة       2                 من مخاطر              
  كلیة التقنیات الصحیة والطبیة                                                              –- أ.م.د. باقر كریم عبد/ بغداد-ھیئة التعلیم التقني3               المواد النانویة           
 كلیة الطب البیطري –- أ.م.د. بھاء فخري حسین/ جامعة بغداد 4                                            
- أ.م. ثامر عبود عباس/ بغداد- الجامعة التكنولوجیة- مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة        5                                            

 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

 نانومیترعلى  1- 100                               من خالل الدراسات الطبیة االولیة حول تاثیر المواد النانویة التي یكون قیاس الدقائق او الجزیئات فیھا  
                               الخالیا الحیة والتي فیھا یكون قیاس ابعادھا بالمایكرون حیث تتسبب الدقائق النانویة باختراقھا وتقوم بتدمیرھا.وحیث ان التعامل  
                               بھذه المواد (النانویة) في المختبر من قبل المشتغلین فیھا یؤدي الى دخولھا الى الجھاز التنفسي (عن طریق االنف) او الھضمي  
                              (عن طریق الفم) او العین مما یسبب مشاكل صحیة التحمد عقباھا . ان قیاس الدقائق النانویة اصغر بالف مرة من قیاس الخلیة  
                              الحیة وان صغر الدقائق المتناھي تؤدي الى سرعة حركتھا (حسب قوانین الفیزیاء) وعند عبور ھذه الدقائق الى جوف االنسان  
                               ستخترق الخالیا وتدخل الى مجرى الدم وصوال الى الدماغ وھذا ما یتسبب في تدمیرھذه الخالیا وتؤدي الى ضمور في خالیا 
                              الدماغ ( وذلك بدون استخدام اي وسیلة حمایة تقي من اضرار ھذه المادة الخطرة مما تسبب اضرار كضمور الدماغ والتي قد  
                              تسبب اعراض النسیان وحدوث مشاكل في الجھاز العصبي لدى الشخص الذي یتعامل مع ھذه المواد) . وبما ان الوقایة تعتبر 
                             الخطوة االولى والرئیسیة في منع تعرض المشتغلین بھذه الموادباستخدام القناع المضاد للمواد النانویة المصنوع من مواد تمنع 

                             مرور ھذه المواد عن طریق الھواء الى الجھاز التنفسي والھضمي للمشتغلین بھذا المجال .  
                              والقناع الواقي ھو عبارة عن غطاء بالستیكي یغطي منطقتي االنف والفم بصورة محكمة ومزود بفلتر في مقدمتھ (قابل للتبدیل  

                              بصورة مستمرة وحسب االستعمال)یقوم بحجب المواد النانویة ومنعھا الوصول الى الجھاز الھضمي والتنفسي وایضا مزود  
                             بصمام الزفیر الذي یقع على جانب وجھ القناع ،اما العینیین فیمكن حمایتھا بارتداء النظارات الواقیة المحكمة من الجوانب(العادیة)  

                              لمنع الدقائق النانویة بالوصول الیھا.



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4160                                         السید علي زامل حسین الساعدي               سیت مكتب الكتروني مزود                                   

 2015 / 3 / 10          بوحدات ادخال الكومبیوتروریمونت                  وزارة الداخلیة / المدیریة العامة للشؤون الداخلیة                                 
                كونترول وشاحن موبایل                                                                                      

 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                   
 

                       الغایة من االختراع ھو صناعة سیت مكتب الكتروني متعدد االغراض یربط على جھاز الكومبیتر ویحتوي 
                       على وحدات ادخال الكومبیتر وھي : لوحة المفاتیح وماوس تحكم داخلي یعمل بحركة االصابع ، ومزود  

                       بریمونت كنترول داخلي من النوع المتعدد الذي یعمل على اغلب اجھزة التلفزیون والستالیت یعمل بواسطة 
                       حاسة اللمس دون الحاجة  لتوجیھ الى التلفاز باالضافة الى ان سیت المكتب االلكتروني یحتوي على ذاكـرة  

) او اكثر ومزود ایضا بشاحن موبایل داخلي متعدد الرؤوس لشحن اغلب انواع 8GB                       داخلیة ذات سعة خزن(
 )للربط على اجھزة االیباد او اي جھاز اضافي وكذلك منفذ ادخال الذاكرة الخارجیة   USB 2                       الموبایل ومنفذ ( 

 ) . SD CARD                       للھاتف ( 
                                         



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                             صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4161                                              المھندس لیث ھادي منشد طاھر )                        Cycloid            فرجال لرسم منحني ال (

 2015 / 3 / 10                    جامعة ذي قار /كلیة الھندسة / قسم الھندسة المدنیة                                   Trochoid              وبحاالت خاصة  
 
 
 

 موجز عن البراءة:ــ                      
 

                           البحث المقدم ھنا ھو فرجال مبسط لرسم منحني قدیم ومھم جدا في كافة االستعماالت العلمیة فیعتبر منحني  
                           Cycloid ذات االستعماالت المھمة في الریاضیات العلیا والتطبیقیة وفي المجال الھندسي والتصمیمي وھو 

                           یدخل في بحوث دراسة امواج البحاروفي القذائف وفي تصامیم القبـاب والعجالت المسننة  ولھ تطبیقات 
                           كبیرة في الھندسة المیكانیكیة. 

                          ان الفكرة الجدیدة رائدة لفرجال بسیط وسھل االستعمال ورخیص التصنیع یھدف الى توفیر فرجال یمكن  
 كامال  Cycloid                           طالب الرسم الھندسي في كلیات الھندسة وفي بحوث الریاضیات من سھولة رسم منحني 

) حالة من حاالت  19                           او من اكثر من منحنین متصلین متتالیین او برسمھ بحاالت خاصة للمنحني تبلغ (
(قابلة للزیادة حسب طریقة تصنیعھ وحجم الفرجال المصنع)وباستغالل حقیقة تولید Trochoid                          المنحني اي 

                          حاالت خاصة من المنحني من تغیر موضع نقط المنحني لتكون عند مسافة اقل من نصف قطر الدائرة  
وھي حاالت دقیقة وصعبة الرسم باي طریقة ھندسیة اوریاضیة  Trochoid                             الراسمة لھ اي رسم منحنیات الـ

                          سابقة لكن فكرة الفرجال على بساطتھا وسھولة استعمالھا تجعل من رسم ذلك المنحني المھم والمعقد وبكل  
                          تلك الحاالت الخاصة لھ یكون سھال وسریعا وبدون الحاجة الى ریاضیات متقدمة او خبرة بالرسم الھندسي  

                          او طرق رسم المنحني المعقدة السابقة .  



                                         



     
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة  
 في     4163- أ. د. حازم جبار شاه علي الدراجي/جامعة بغداد/كلیة الزراعة/ قسم الثروة الحیوانیة           1         استخدام التلقیح االصطناعي               
 2015 / 3 / 12- المھندس الزراعي صباح علي عمران الشمري/ قطاع خاص                                     2      في طائرالنعام الول مرة في العراق          
- أ.م.د. ھشام احمد صالح المشھداني 3                                                           
- أ.م.د. ولید خالد عبد اللطیف الحیاني    جامعة بغداد/كلیة 4                                                           
- السید اسعد خلف محمد البیضاني         الزراعة/ قسم الثروة الحیوانیة 5                                                           

 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
تم تصنیع مھبل اصطناعي یتالئم وممیزات العضو التناسلي لذكر النعام وتم في ھذه الطرق الثالثة تربیة الذكور بصورة منفصلة                        

                        عن االناث في حظائر منفصلة ،واعتمدت طریقة التدلیك الیدوي بعد تدریب الذكور على التعود بوجود الشخص القائم بعملیة جمع  
                        السائل المنوي بالقرب منھا على اجراء عملیة التدلیك حول فتحة مجمع الذكر وبداخلھا وعند استجابة الذكر من خالل ابرازه للعضو 

                        الذكري الممیز لذكورطیور النعام یتم حلب السائل المنوي في دورق زجاجي او في المھبل االصطناعي،وفي طریقة الدمیة تم تصنیع 
                         شكلین للدمیة االولى عبارة عن كیس طحین فارغ مملوء بالقش والثانیة عبارة عن فراش اسفنجي ملفوف ویتم ترتیب وضع المھبل  

                         االصطناعي بداخلھما. ویتم الحصول على السائل المنوي بھذه الطریقة من خالل جمع السائل المنوي الذي قام ذكر النعام بقذفھ داخل 
                         المھبل  االصطناعي المثبت داخل الدمیة ، وفي طریقة انثى الثارة في البدایة تدریب كل من الذكور واالناث على التعود على وجود 
                         الشخص القائم بعملیة جمع السائل المنوي بقربھا وفي المرحلة الثانیة تم تدریب االنثى على الرقود ومن ثم التعود على الرقود مع  

                         وجود الشخص القائم بعملیة جمع السائل المنوي بقربھا وفي المرحلة الثالثة تم تدریب الذكور واالناث على التزاوج مع وجود الشخص 
                         القائم بعملیة جمع السائل المنوي بقربھا ، وعندھا یتم اعتراض التزاوج الطبیعي من خالل توجیھ العضوالتناسلي الذكري البارز الى 

                         المھبل االصطناعي لكي یتم استقبال السائل المنوي الذي یتم قذفھ من قبل الذكرفي داخل ھذا المھبل. 
                         اما فیما یتعلق بالتلقیح االصطناعي لالناث فقد تم تبني طریقتین تم في االولى تلقیح االناث التي تم تدریبھا مسبقا على الرقود مع وجود  

                         الشخص القائم بعملیة التلقیح االصطناعي بقربھا وھي في وضع الرقود اما الثانیة فتم فیھا تلقیح االناث وھي واقفة بعد تدریبھا على التعود 
                         لوجود فریق العمل الخاص بالتلقیح االصطناعي بقربھا . واستخدم الجراء التلقیح االصطناعي لالناث القسطرة او المحقنة البالستیكیة 
                         التي تم تحویرھا لتالئم مھبل انثى النعام من خالل تزویدھا بتوصیلة بالستیكیة تنتھي بوصلة مطاطیة لضمان عدم ایذاء االناث اثناء  

                         اجراء التلقیح االصطناعي لھا . 



 



     
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                        صاحب البراءة وعنوانھ                                                اسم البراءة  
 في     4164- أ. د. محمد رفعت احمد/جامعة بغداد/كلیة العلوم/ قسم الكیمیاء                                    1            تحضیر وتقییم مشتق                     
 2015 / 3 / 12- أ. المتمرس عبد الحلیم عبد الكریم محمد/كلیة الفارابي الجامعة                               2              البایرانوبیرمیدین                       
- أ. د. یوسف علي الفتاحي / متقاعـــد 3           دایون كمضاد الكسدة                     
- م. زینب عبد الزھرة خضیر المصري/ جامعة بغداد/كلیة العلوم/ قسم الكیمیاء                                     4             زیوت التزییت                            
- ر.م. اقدم صالح مھدي علي حسن /وزارة النفط/مركز البحث والتطویر النفطي 5                                                           

 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
                       

 -amion-5-(4-hydroxypheny1)-2,4-dioxo-2,3,4,5-7                         تم في ھذا االختراع تحضیر مضاد االكسدة 
                                               Tetrahydro-1H-pyrano[2,3-d]pyrimidine-6-carbonitrile  
      مع حامض الباربتیوریك    malononitril (hydroxy1benzylidine-4)-2                         من تفاعل مركب  

                          Pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione ))بوجود قاعدة البیبریدین (pipridine .(
  وطیف الرنین النووي  FTIR                         تم تشخیص المركب المحضر من خالل مطیافیة االشعة تحت الحمراء

  . CNMR 13 و H- NMR 1                         المغناطیسي 
) مع زیت االساس 0.7,1,1.5                         تم تقییم فعالیة المركب المحضر كمضادة لالكسدة بمزجھ بثالث تراكیز مختلفة (

)                         60 stock المجھز من شركة مصافي الوسط/ بغداد/العراق وتحت ظروف االكسدة الشدیدة باستخدام الطریقة (
 استقراریة عالیة  (wt/wt %0.7) . حیث اظھر الزیت الممزوج مع المركب المحضر بتركیزIP 280                         القیاسیة 

                         تجاه االكسدة مقارنةمع مادة قیاسیة مضادة لالكسدة مستخدمة في شركة مصافي الوسط النتاج الزیوت التجاریة. 
                          

                              



 



     
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                        صاحب البراءة وعنوانھ                                                   اسم البراءة     
 في     4167- المھندس رضا شاكرھاشم /وزارة الصناعة والمعادن/شركة ابن الولید العامة                   1      معدة تقطع الملفات التالفة للمحركات          

 2015 / 3 / 15- السید احمد رضا شاكر                                                                                  2            1كیلو واط  250       الكھربائیة لغایة 
)                MQ- SD                           ( 3 2 /د 7/ ز425- الست حوراء رضا شاكر    الكاظمیة /م                                             

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

 كیلوواط فیھا یحتوي الھیكل الخارجي  250                           ان فكرة الطلب ھي عبارة عن معدة قطع الملفات التالفة للمحركات الكھربائیة لغایة 
) وتمثل ذراع حركة االعلى واالسفل وان المنطقة العلویة  SCV) وكل اثنین متقابلتین ومحیطة بھا اربع (SHV                           على اربع (

)  SHV) تكون عمودیة مع الھیكل الخارجي وفي نھایة كل (HCV                           للھیكل الخارجي تحتوي على مساند لمسك الجزء الثابت من (
) ومكن خاللھم یمكن تفكیك SHV                           شفتین حدیدیتین (فلنجة) متصلة فیما بینھما ومثبتة بمسامیرلولبیة وتكون مسننة من الداخل مع (

)  من اعالھا ذراع حدیدي وفلنجتین اال انھا غیر مسننة ومتصل بینھما ذراع وفي منتصفھ یثبت  SCV                           الماكنة ، وبین طرف كل (
) وتمثل الذراع المتحرك لالعـلى  واالسفل . HCV                           الجزء المتحرك من (

) واالخرعلى الفلنجة وبمسافات محددة لغرض تحدید المسافة لالعلى واالسفل، یوجد  SHV) المثبتین على (LS2) و(LS1                           ان (
)                           SHH) عدد اثنین لتولید حركة الیمین والیسار، وكل (SHH)متصلة بین كل اثنین من (SCV  وكل طرف فیھ فلنجتین اثنین (

)متصلة بطبقة من الحدید  SCH                           والطرف االخر ثالث فلنجات وكلھن مسننات من الداخل لغرض تفكیك الماكنة، وبین كل اثنین من (
). بین الثالث HCH)ومن جانبھا یوجد ذراع في منتصفھ  الجزء المتحرك من (MF                           من االسفل وعلیھا ومن منتصفھا من االعلى(

) .   HCH                           فلنجات ذراع متصل بینھما ومثبت في منتصفھ الجزء الثابت من (
) المثبتین على الفلنجات االفقیة لتحدید اكبر مسافة للیمین والیسار، وان المنصة الدوارة وعلیھا مستقر المحرك  LS4) و(LS3                           ان (

) عن  MG                           المراد تقطیع ملفاتھ وفیھا ذراع اسطواني صلد عمودي ومثبت فیھ بول برنین وفي منتصفھ مثبتة عجلة مسننة تتصل (
)وتكون سرعتھ بطیئة جدا والبول برنین مثبتین عن طریق اسطوانتین MGدرجة بفعل (360                           طریق حزام ناقل (زنجیل)والتي تدور

                           مجوفتین ذو فلنجة وبینھما اسطوانة مجوفة ذو شفتین ، ویتم عن طریق لوحة السیطرة الكھربائیةالسیطرة على الصمامین والمحركات 
                          الكھربائیة والمفاتیح واللواقط الھوائیة وقواطع الدورة وتحتوي على كل ملحقات التسلیك الكھربائي. 



                            
 

                        



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                 صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة       
 في     4168- م.م. ماھر اسعد جالل                   جامعة البصرة /                           1- ھیدروكسي اثایل)             2    انتاج مونیمر جدید بس(

 2015 / 3 / 16- م.م. علیاء عبد الحسین عبد الكریم   مركز ابحاث البولیمر                bis (2- hydroxyethyl ) 2)                 ثایو تیرفثاالت
      thio terephalate            م.م. مؤید نعیم خلف        جامعة البصرة /     3  من مخلفات  القواریر -

- أ.م. رائد كاظم زیدان      كلیة العلوم / قسم الكیمیاء                                          PET                           (4           الشرب البالستیكیة ( 
 

          
 
 

 موجز عن البراءة:ــ                    
                       

 كیمیائیا والحصول على مونیمر جدید بس  )PET(                              تم في ھذه البراءة اعادة تدویر البولي ترفثاالت االثیلین 
 بفعل الثایوكالیكول  ( bis (2- hydroxyethyl ) thio terephalate )- ھیدروكسي اثایل) ثایو تیرفثاالت 2                            (
                            (thioglycol) نسبة (1:8,1:6,1:4,1:2) درجة مئویة وعدد موالت مختلفة (160-180) وبدرجة حرارة 

 االثیلین ، وقد حدث تفاعل التحلل البولیمري نحو المھاجمة  تیرفثاالت                             وزنیة من ثایوكالیكول الى البولي 
 بدال من مجامیع الھایدروكسیل للثایوكالیكول  نحو مجامیع االستر للبولي  (S-H)                            النیوكلوفیلیة للمجامیع الثایو

                            اثیلین ترفثاالت الممتدة على طول السلسلة البولیمریة عن طریق االسترة االنتقالیة والتي تم السیطرة على اعادة 
                            البلمرة من خالل مجموعة الثایو باستخدام ظروف خاصة وقد تم اثبات ھذا التفاعل من خالل تحلیل العناصر  

 ) . FTIR and NMR                            وكذلك القیاسات الطیفیة (
                                 

 
                   



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                 صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة       
 في     4171- أ.م. د. محمد علي جابر                                                                1         تكنولوجیا عراقیة لتصنیع الواح                      
 2015 / 3 / 18- م.م. وسام عبد الحسن راضي  جامعة البصرة /                                2         البناء الجاھز من القصب المحاك                     
- م.م. عامر نعمة جراد               مركز ابحاث البولیمر 3                    (الباریة)                                        

                                                       
      

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
                       

                              ان الفكرة االساسیة لھذا االختراع ھو استغالل القصب المتوفر بكمیات كبیرة في جنوب العراق والذي  
 كیلومتر في تصنیع الواح البناء الجاھز باستخدام القصب المحاك (الباریة) 400                              یغطي مساحة تقدر بـ 

                              ومواد رابطة جدیدة لغرض استخدامھا في صناعة قرى او بیوت في مناطق االھواربطریقة حدیثة   
                              مالئمة للتراث في تلك المناطق، یتضمن االختراع تكنولوجیا عراقیة النتاج االلواح العازلة مصنوعة  
                              من القصب ومواد رابطة عضویة والتي یمكن استخدامھا في مجال تصنیع وحدات سكنیة واطئة الكلفة 

                              وتم ایجاد افضل الظروف الخاصة بتصنیع ھذه االلواح وبالمواصفات المطلوبة. وتم التوصل الى طرق 
                              انتاجھا صناعیا وان الفوائد المتوخاة ھي انتاج الواح البناء الجاھز لبناء وحدات سكنیة قلیلة الكلفة قابلة 

                              للقطع بالة القطع الكھربائي والمنشار الیدوي وقابلة للثقب بالمثقب الكھربائي.وھذا االختراع قابل للتطبیق 
 سم  240*120                              حیث تم انتاج قطع بابعاد 



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                   صاحب البراءة وعنوانھ                                                اسم البراءة       
 في     4174- أ.م. د. عباس علي محمود    ھیئة التعلیم التقني                                 1      استخدام الدائرة التكاملیة المغلقة  لمعالجة                   
      2015 / 3 / 22- د. ایمان محمد عبد هللا         المعھد التقني /بابل                           2     شحنة من غازالرادون المشع في بئر جوفي                   

     تام االحكام وحساب الكلفة المثلى للتصمیم  
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

     تم استخدام الدائرة التكاملیة التفاعلیةالمغلقة االحكام لمنع تسرب غاز الرادون الى المحیط الخارجي بالرغم من ان عمر النصف                       
                              لھذا الغازالمشع قصیر نسبیا وھذا الغاز ھو المسبب الرئیسي لمختلف انواع السرطانات ومنھا سرطان الرئة والمعدة واالعضاء 

                              الرخوة والول مرة تم استخدام العالج الفیزیائي للمحتوى الھوائي التحت االرضي وكذلك المسطح المائي الجوفي  الملوث من 
                              خالل عشرة ماخوذ خمسة منھا للمحتوى الھوائي وخمسة اخرى للمسطح المائي الجوفي مع االحكام المغلق لفوھة البئر وذلك 

                              لغرض استثارة الغاز السام من خالل التحریك العمودي واالفقي والتغذیة الھوائیة لغرض السماح لغاز االوكسجین بالتغلغل البیني 
                              وذلك لزیادة الطلب الحیوي والكیمیائي لھذا الغازالن وجود التنرات والكبریتات والفینوالت والملوثات االخرى یسبب تقلیص  

                              النسبة المئویة لتركیز غاز االوكسجین في المحتوى المائي مسببا زیادة النسبة المئویة لتركیز غاز الرادون في ماء  البئر الجوفي . 
                              والول مرة تم استخدام بخار الماء مع الضخ المركب لغاز ثاني اوكسید الكاربون واالوكسجین والكتلة الھوائیة الرطبة لمعالجة  
                              المحتوى الھوائي للغاز المثار ضمن الخلیط الغازي المركب وتقلیل النشاط االشعاعي لوجود ثاني اوكسید الكاربون الذي یساعد 

                              في عملیة االمتزاز الغازي لھذا العنصر،كما تم ضخ الھواء الشدید السخونة وذلك لتقلیل الرطوبة الكلیة للمحتوى الھوائي وزیادة  
                              النسبة الكلیة لعملیة التحرر قبل الدفع بالخلیط الغازي خارج فوھة البئرمرورا بالحلقة الھوائیة المغلقة حیث المعالجة الفعالة الفوق 

                              االرضیة، ویتم دفع الغاز المستثار ضمن الخلیط الغازي بواسطة الھواء العالي الضغط حیث یتم االخراج بشكل قوي جدا الى  
                              منظومة المعالجة الھوائیة الفوق االرضیة . یتم ضخ الماء الجوفي الملوث كرذاذ من خالل عدد من البخاخات مع التثریة الھوائیة  

                              من خالل مضختي ھواء مثبتة على جانبي الحوض بطریقة تسمح بتثریةالماء المار بشكل تام الى وحدة المعالجة المركزیة . 



                          
                              

 



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                      صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة         
 في     4178- أ.د. علي عبد داود / الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم/قسم الفیزیاء                            1        طریقة مبتكرة جدیدة لحساب معامل           
 2015 / 4 / 6- الست سماھروحید ھاشم /وزارة التربیة/متوسطة القباب الذھبیة للبنات /واسط            2         انكسار السوائل باستخدام تقنیات             

              معالجة الصور الرقمیة 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                          یعد معامل االنكسارمن الثوابت الفیزیائیة المھمة في العدید من التطبیقات البصریة ویعد ایضا صفة من الصفات 
                          المھمة للمواد . ان معامل االنكسار لیس ثابتا لجمیع االطوال الموجیة وانما یمكن اعتباره دالة للطول الموجي ، 

                          كما ان بعض المواد یتغیر معامل انكسارھا مع تغیر اتجاه تقدم الموجة الكھرومغناطیسیة في المادة .توجد العدید  
                          من الطرق لحساب معامل االنكسار البصري لذا توجھنا في دراستنا الحالیة الى اقتراح طریقة جدیدة وسریعة  
                          وفعالة في تحدید معامل االنكسار ضمن مدى االطوال الموجیة المرئیة حیث تم استخدام كامیرا رقمیة اللتقاط 

                          صور لجسم غاطس في سائل معامل انكساره معروف (الماء) ثم یتم معالجة ھذه الصور واستخالص المعلومات  
                          منھا ، ووجدنا عالقة بین طول الجسم في الصور الملتقطة (بالبكسل)والعمق وتم تحدید العالقة بین طول الجسم  

                          والعمق الظاھري في الماء ثم ایجاد عالقة ریاضیة یمكن اعتمادھا كمودیل ریاضي فعال في تحدید معامل انكسار 
                         اي سائل شفاف اخر.لقد قمنا بحساب معامل انكسار البنزین باعتماد ھذه المعادلة في حالة غمر نفس الجسم فیھ ،  

                         وقد اظھرت النتائج دقة عالیة في عملیة حساب معامل االنكسار واظھرت تطابقا بین القیمة الفعلیة للبانزین مع  
                         القیمة التي تم حسابھا باالعتماد على التقنیة المقترحة.  

                      



     
 
  
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة           
  في     4179       اضافة مواصفة عدم االشتعال للطالء الدھني                    أ.م. حبایب عبد الحسین مجید الطائي                                                

 2015 / 4 / 7     وذلك باضافة مسحوق ثنائي فوسفات االمونیوم          وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /الجامعة التقنیة الةسطى                       
      مرة ومسحوق ثنائي فوسفات االمونیوم مرة                              معھد التكنولوجیا / بغداد 

     ومسحوق سیلیكات الصودیوم مرة اخرى لغرض  
     استخدامھ في حمایة االسطح السھلة االشتعال 

 
 
 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                       
 

                             تم استخدام مسحوقین من المواد الالعضویة المثبطة للھب وھي مسحوق ثنائي فوسفات االمونیوم مرة  
                             ومسحوق سیلیكات الصودیوم مرة اخرى بنسب مئویة وزنیة مختلفة مع الطالء الدھني العراقي ، وقد  
                             لوحظ بان ھناك اعاقة جیدة للھب ونقصان ملحوظ بسرعة انتشار اللھب ، وتم مالحظة االطفاء الذاتي  
                             وحصول ظاھرة عدم االشتعال،وبذلك تم اضافة مواصفة جدیدة للطالء الدھني وتحویلھ الى طالء مثبط 
                             الشتعال االسطح السھلة االحتراق من كارتون وخشب ...الخ مع احتفاظھ بخواصھ المیكانیكیة مثل قوة  

                              االلتصاق ومقاومة الصدمة . 



     
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                          صاحب البراءة وعنوانھ                                               اسم البراءة     
 في     4182- أ.م.د. فؤاد حسین كامل/ جامعة بولي تكنیك اربیل/الكلیة التقنیة الصحیة اربیل                       1                تدھور المیكروبي                   
 2015 / 4 / 20- أ.م.د.ھیرو محمد اسماعیل     جامعة صالح الدین /                                                   2               للوثائق  التاریخیة                   
- م. سیران احمد محمد امین      كلیة العلوم/ 3             ونھج السیطرة علیھا                 
- م.نارین قادرفقي عبد هللا         قسم علوم الحیاة     4                                                        

 
 

           
موجز عن البراءة:ــ                  

 
) نموذج من ورق الكتب التالفة في مدینة اربیل ومن ثم نقلت قطع الورق التالف الى سطح االوساط 50                        جمعت (

 ) لعزل االحیاء المسبب Dobus Cellulose Agar و Potato Dextrose Agar , Nutrient Agar                        الزرعیة (
 بنسب اكبر. Acrodictys fimicola والفطر Bacillus subtilis                        لتلف الوثائق . تمثل الكائنات المعزولة بالبكتریا 

) باستخدام الوسط  Cellulase enzyme                       اختبرت قابلیة العزالت المعزولة على انتاج االنزیمات المحللة للسلیلوز(
 ) وصبغة الكونكوالحمراء وكانت النتائج موجبة نتیجة Carboxy methy1 cellulose Agar, CMC                       الزرعي (

)غیران المزیج 7                       انتاج انزیم محلل للسلیلوز. قیست االس الھیدروجیني للحبرالمعتاد استخدامھا في االسواق وكانت(
حجم لكل حجم اخفضت  ) 2:1، 1:2 ، 1:1                      المحضر من حبر الطباعة وصبغة الالكتوفینول وبنسب حجمیة مختلفة (

 ) على التوالي . اوضحت نتائج استخدام المزیج الحبري حدوث تثبیط لنمو 3.7، 4.2، 5                       من االس الھیدروجیني الى (
                      االحیاء الملوثة للوثائق نتیجة انخفاض في االس الھیدروجیني الذي جعل من بیئة النمو غي صالحة اضافة الى احتواء  

                      المزیج الصبغي على الفینول الذي یعمل كمضادات للنمو، كما تبین من النتائج ان افضل نسبة للمزیج ھو استخدام 
 في تثبیط النمو لالحیاء المعزولة  4.2                      حجمین من الالكتوفینول لحجم واحد من حبر الطباعة وبأس ھیدروجیني مقدر بـ 

                      استنتج من النتائج امكانیة تطویر االحبار المستخدمة على التلوث المیكروبي للوثائق ومنع تلف المخطوطات علیھا.   



     
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                               صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة  
 في     4162- أ. د. حازم جبار شاه علي الدراجي/جامعة بغداد/كلیة الزراعة/ قسم الثروة الحیوانیة           1         استخدام التلقیح االصطناعي               
 2015 / 3 / 12- المھندس الزراعي صباح علي عمران الشمري/ قطاع خاص                                     2      في الصقور الول مرة في العراق            
- أ.م.د. ھشام احمد صالح المشھداني 3                                                           
- أ.م.د. ولید خالد عبد اللطیف الحیاني    جامعة بغداد/كلیة 4                                                           
- السید اسعد خلف محمد البیضاني         الزراعة/ قسم الثروة الحیوانیة 5                                                           

 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

                          ھدفت الدراسة الحالیة الى استخدام عملیة التلقیح االصطناعي وللمرة االولى في العراق كوسیلة للتغلب على  
                          مشكلة تدھورالخصوبة في الصقور.وتضمنت الدراسة التي اجریت خالل ثالثة مواسم تناسلیة متتالیة ثالثة 

 یتعلق بتفقیس البیض اذ تضمن  والثالث: یتعلق باناث الصقوروالثاني: یتعلق بذكور الصقور االول:                          اجزاء  
                          الجزء االول عملیة جمع السائل المنوي من الذكور، وتضمن الجزء الثاني تبني طریقة خاصة لتلقیح اناث  

                          الصقور وتضمنت الجزء الثالث من الدراسة تفقیس البیض الذي تم الحصول علیھ بعد اجراء عملیة التلقیح  
                          االصطناعي لالناث من خالل تبني الطرق القیاسیة في حضن وتفقیس بیض الصقور اضافة الى استخدام  

                          جھازحدیث وللمرة االولى في ھذه الدراسة لتحدید خصوبة البیض وحیویة االجنة.  وكانت عملیة حضن 
                         وتفقیس البیض ناجحة وكما یستدل علیھ من نتائج معدالت الخصوبة والفقس ولجمیع الفقسات الثالثة التي  
                          تضمنتھا الدراسة الحالیة ویستنتج من ھذه الدراسة ان استخدام التلقیح االصطناعي كان وسیلة فعالة في  

                         التغلب على مشكلة انخفاض معدالت الخصوبة والفقس المرافقة لعملیة تربیة واكثار الصقور والتي اشارت  
                         الیھا العدید من الدراسات التي اجریت على انواع الصقور المختلفة .        

 



     
 
 
 
 
 

  رقم البراءة وتاریخ منحھا                                                         صاحب البراءة وعنوانھ                                             اسم البراءة     
 في     4176- أ.م.د. حامد حافظ مربط/جامعة بغداد/ كلیة العلوم للبنات/قسم الفیزیاء                             1              تصمیم منظومة التفریغ                 
 31/3/2015- أ.د. میساء جاسب حاتم/جامعة النھرین/ كلیة العلوم /قسم التقنیات االحیائیة                   2               بحاجز الجھد العازل                    
- م.م.شیماء سعدون ھاشم/ جامعة واسط/ كلیة العلوم /قسم الفیزیاء                              3            النتاج بالزما غیر حراریة                
- مدیر فني اقدم عبد الكریم خزعل حسن/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم للبنات/قسم الفیزیاء                              4                  لتعقیم البكتریا                         

 
 
 

موجز عن البراءة:ــ                  
 

تم تصمیم منظومة تفریغ حاجز العازل الكھربائي النتاج بالزما غیر حراریة في الضغط الجوي واستخدامھا في                             
                         تطھیر البكتریا تتالف المنظومة من قطبین اسطوانیـین مصنوعـین من مادة الستنلس ستیل معزولیین بمادة التفلون 

                         واستخدمت صفیحة من البایركس لتغطیة القطب االعلى لعزلھ.ربط قطبا المنظومة الى مصدر عالي القدرة بفولتیة  
) كیلو ھیرتزلتغذیة 30) كیلوفولت ومدى تردد (25                         تم تصنیع مجھز قدرة النتاج فولتیة عالیة تصل ذروتھا الى (

                         المنظومة ،صمم المجھز بخریطة بسیطة تستند الى نوع خاص من المحوالت تدعى بمحولة التحلیق الخلفي 
                         Flyback  transformer)  فولت . 12 یعمل المجھز بفولیتھ ادخال مستمرة قدرھا (

). عرضت نماذج البكتریا S.aureus) و(E.coil                         استخدمت البالزما الناتجة في تطھیر نوعین من البكتریا ھي (
                         الى ازمان بمختلفة من البالزما واظھرت النتائج كفاءة عالیة للبالزما في تطھیر البكتریا حیث كانت الفترة الزمنیة 

 ثانیة . 14 ھي S.aureusثانیة ولبكتریا 10 ھي E.coil لبكتریا %100                          للتطھیر 
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