
 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

قنينة زجاجية مملوءة بماء  14 23/3/1971 1 
  الطفل

  قنينة (بطل فريدة) 14 23/3/1971 2 
  علبة سكاير بغداد 20 30/3/1971 3 

 غالف لدفتر اللف 20 30/3/1971 4 
  (ورق الشام)

غالف لدفتر اللف (ورق  20 30/3/1971 5 
  صالح الدين)

غالف لدفتر اللف (ورق  20 30/3/1971 6 
  الرشيد)

مروحة مبردة الهواء  20 3/4/1971 7 
 السيد سركيس عبو سركيس (السديس)

 شركة بالسكو العراقية  ماعون–صحون الطعام  14 22/4/1971 9 
 بغداد

  صندوق قناني للبارد 14 22/4/1971 10 

قنينة بطل الشربت من عصير  14 23/5/1971 11 
  الفواكة

 قدح يتألف من قطعتين 14 23/5/1971 12 
  (تيب توب)

وعاء مضغوط من مادة  14 23/5/1971 13 
 البالستك يستعمل لاليس كريم

 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 14 23/5/1971 14 
وعاء مخروطي الشكل 

مصنوع من الورق المعدني 
 ويستعمل للمرطبات

 

 15 23/5/1971 14 
قدح على شكل مخروط 

مصنوع من البالستك ويستعمل 
 للمرطبات

 

وعاء من البالستيك على شكل  14 23/5/1971 16 
  كرة قدم

  أنا قدح يستعمل للمرطبات 14 23/5/1971 17 

الجهاز الخاص للطريقة الفنية  20 8/4/1971 18 
  لعمل االنابيب الفخارية

 19 19/11/1971 20 
شكل نصف هرمي توضع فوق 
السيارة للداللة على انها سيارة 

 اجرة
 

حقيبة بالستيكية تستعمل  20 1/12/1979 20 
  لالغراض المنزلية

  شيفون 8 3/1/1972 21 
  قنينة شربت او عصير 14 28/2/1972 22 
  دولكة كبيرة من البالستك 14 4/9/1972 23 

غالون (كلن بالستيكي) للزيت  14 21/9/1972 24 
  او البنزين او الماء



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

دولكة ماء كبيرة مغايرة لالولى  14 26/9/1972 25 
  بالستك

علبة كارتونية لعصارة معجون  14 22/2/1973 26 
  االسنان (عنبر)

علبة تستعمل للورق الصحي  14 6/3/1973 27 
  شيفون

انبوبة تستعمل لتعبئة معجون  20 17/3/1973 28 
  االسنان

شباك دائري لتوزيع الهواء  20 8/4/1973 29 
  القادم من المبردة

  شواية غاز مستطيلة الشكل 1 7/5/1973 30 

علبة من البالستك تستعمل  20 14/5/1973 31 
  لمسحوق التنظيف

قنينة او انبوبة تستعمل من قطع  14 26/5/1973 32 
  اسطوانية مختلفة االقطار

ماكنة كوي بخارية تستعمل  9 4/6/1973 33 
  لكوي المالبس

  مزهرية معلقة وتستعمل للزينة 20 8/7/1973 34 
  شواية غازية متوسطة 1 26/8/1973 35 
  مشعل غازي 1 11/9/1973 36 
  رزنامة بالستيكية 10 24/10/1973 37 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

جهاز يستعمل في مضخات  12 4/3/1974 38 
  الوقود لسيارات الديزل

  ترمز لحفظ الماء لمدة طويلة 20 27/3/1974 39 

نموذج علبة سكاير بغداد  20 27/5/1974 40 
  الكارتوني

نموذج علبة سكاير ورقي  20 27/5/1974 41 
  (لسكاير بغداد)

  نموذج قدم 20 27/5/1974 42 
  مشعل يستعمل للتنور 1 12/11/1974 43 

كلبس راس واير مدور  20 26/11/1974 44 
  لشاصي السيارات من البراص

  كلبس 20 26/11/1974 45 

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 46 
  للوايرات

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 47 
  للوايرات

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 48 
  للوايرات

 49 26/11/1974 20 
كلبس ذو ثالثة رؤوس براص 

 للوايرات
 

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 50 
  للوايرات

  بريمز غازي للمطاعم 1 7/12/1974 51 

ديكور للجدران والسقوف  20 12/12/1974 52 
  واالبواب والشبابيك

  ديكور ثانوي لالبواب 20 12/12/1974 53 
  اطارات وديكور 20 12/12/1974 54 
 55     
 56     
 57     
 58     
 59     
 60     
 61     
 62     
 63     
 64     
 65     
 66     
 67     
 68     



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 69     
 70     
 71     
 72     
 73     
 74     
 75     
 76     
 77     
 78     
 79     
 80     
 81     
 82     

 
 
 
 
 
 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 83 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 84 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 85 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 86 12/12/1974 20 

 
النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 87 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 88 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 89 12/12/1974 20 

النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 90 12/12/1974 20 

 
النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 91 12/12/1974 20 

 
النموذج يدخل في صناعة 
ديكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغليف االبواب 

واالثاث واغلفة الكهرباء كما 
 هو في الشكل ادناه

 

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 92 12/12/1974 20 

 
يدخل هذا النموذج في ديكور 
السقوف والجدران واالبواب 
والقواطع والشبابيك كما هو 

 مبين في الشكل ادناه
 

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 93 12/12/1974 20 

يدخل هذا النموذج في ديكور 
السقوف والجدران واالبواب 
والقواطع والشبابيك كما هو 

 مبين في الشكل ادناه

 شركة األوس لصناعة الفن الحديث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 

 94 29/12/1974 20 

 
موقد يشتعل بالغاز السائل له 

استعماالت عديدة بيتية 
 وصناعية وزراعية

 

 السيد ناصر شمعون نوفلي
  شارع السعدون مقابل سينما النجوم–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 95 29/12/1974 20 

 
بريمز غاز له فوائد واغراض 

 متعددة للحمامات وغيرها
 

 السيد محمد صالح هادي الصوفي
  الوزيرية بواسطة سوق الصفافير–بغداد 

  ت124/10

 96 26/1/1975 20 

مسطرة تستعمل في اغراض 
خاصة في بعض المجاالت 

وخاصة العسكرية منها وتتبع 
 االماكن بواسطة الخارطة

 السيد عدنان محمد صالح الدليمي
 56/1/8 الكرادة الشرقية الناظمية –بغداد 

 97 26/1/1975 20 
بريمز يستعمل الغراض 

التنوير واالفران، وقوده الغاز 
 السائل المتوفر محلياً 

 السيد هاشم محمد درويش
  الحلة صوب الصغير محلة الوردية–بابل 

 98 2/2/1975 20 

النموذج يمثل اسطوانة نصف 
سم 5 سم ارتفاعها 7.5قطرها 

ومفرغة من الوسط بشكل 
سم وبها اربعة 3اسطوانة بقطر 

 Xحزوز متقاطعة بشكل 
سم 1ملم وعمقه 4عرض الحز 

 وباحجام مختلفة

 السيد محمود صالح مهدي الحبوس
 قضاء الخالص

 99 10/3/1975 20 

موقد غازي يستعمل للطبخ 
وكافة االستعماالت االخرى 
المشابهة من المعدن المطلي 

 عليه عالمة (موقد سامي)

 السيد حميد لفتة جبر
 144/1 شارع الرشيد باب االغا رقم المحل –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 100 16/4/1975 20 

عربة تستعمل لنقل قنينة الغاز 
تسهل عملية النقل مصنوعة 

من المطاط (العجالت) والستيل 
 Polystyreneومادة 

 البالستيكية

 السيد حميد جواد ايمان
  الشورجة عمارة البنية الطابق الرابع–بغداد 

 101 24/4/1975 20 

طباخ غازي مربع الشكل 
مصنوع من انبوب مربع 
المقطع يعمل على الغاز 

 بالشكل المبين ادناه

 السيد حميد لفتة جبر
 144/1 شارع الرشيد باب االغا –بغداد 

 102 27/4/1975 20 
موقد دائري الشكل يعمل على 

الغاز سهل الحركة (النقل) 
 يستعمل الغراض متعددة

 السيد حميد لفتة جبر
 144/1 شارع الرشيد باب االغا –بغداد 

طباخ يستعمل الغراض  20 13/5/1975 103 
 مختلفة (سهل النقل)

 السيد حميد لفتة جبر
 144/1 شارع الرشيد باب االغا –بغداد 

تقويم ازلي يستعمل لجميع  20 2/6/1975 104 
 السنين

 السيد مهدي عيسى عيد الحصاني
  الكوت جانب فرع شركة التأمين–واسط 

 105 19/6/1975 20 

طباخ من االلمنيوم المطلي 
المربع الشكل سهل الحركة 

(النقل) يعمل على الغاز السائل 
 المحلي

 السيد عباس علي قاسم االنصاري
  الكرخ باب السيف–بغداد 

 السيد هاشم محمد درويش طباخ غاز ذو مشعلين 20 23/8/1975 106 
  الحلة صوب الصغير محلة الوردية–بابل 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد سمير مهدي علي الجبوري طباخ غازي عين واحدة 20 1/10/1975 107 
 25/87 االعظمية راغبة خاتون –بغداد 

اعمدة خيمة مئة وثمانون باون  20 1/10/1975 108 
 من االلمنيوم

 السيد شاكر محمود سعيد الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 اعمدة خيمة اربعون باون 20 1/10/1975 109 
 من االلمنيوم

 السيد شاكر محمود سعيد الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 اعمدة خيمة ثمانين باون 20 1/10/1975 110 
 من االلمنيوم

 السيد شاكر محمود سعيد الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 السيد جعفر حسين القهواتي ملعقة بالستك 20 6/11/1975 111 
 20 شارع الرشيد عمارة شماش غرفة –بغداد 

 السيد علي عبد الرزاق خطاب ديفرام 20 6/11/1975 112 
 52/119 باب البيض الشرقي –موصل 

 المادة كصبة مبردة 20 25/11/1975 113 
 السيد جمال ابراهيم محمد -۱

 السيد محمد علي حسين -۲
  جميلة سوق البلدوين–بغداد 

طباخ غاز عالمة اميكا وعالقة  20 25/11/1975 114 
 غاز

 السيد محمد صالح صديق
  شارع الشيخ معروف محلة الفالحات–بغداد 

 طابوكة سبرنك للدنكير الخلفي 20 2/2/1976 115 

 السيد جمال خليل رجب
  محافظة نينوى–مصلحة توزيع المنتجات النفطية 
 كراج الهندسة

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد عبد الستار اسماعيل ابراهيم سخان البغدادي الشمسية 1 15/9/1976 118 
 11/4/35 المسبح –بغداد 

 السيد علي طالب عقيل الماسحة العمودية االفقية 20 15/9/1976 119 
 172/2/25 راغبة خاتون رقم الدار –بغداد 

 السيد عمانؤيل بقيا مانوئيل عمود متحرك لالنارة 2 15/9/1976 120 
 22/1/14 المشتل –بغداد 

 قوري المنيوم 14 20/12/1976 125 
 السيد جمعة احمد عبطان

  بغداد الجديدة مدينة االمين االولى–بغداد 
 مقابل جامع العباس

 السيد جعفر حسين القهواتي علبة بالستك 20 14/12/1976 126 
 20 شارع الرشيد عمارة شماش غرفة –بغداد 

 السيدة سناء صالح عبد االمير صندوق ثلج 1 16/12/1976 127 
 1 شارع الجمهورية عمارة بغداد ط–بغداد 

براكيت صاج ذات شمعة  2 4/1/1977 128 
 واحدة لالنارة

 السيد وليد بسو ايوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

براكيت صاج ذات شمعة  2 4/1/1977 129 
 واحدة لالنارة

 السيد وليد بسو ايوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

براكيت صاج مزدوج ذات  2 4/1/1977 130 
 شمعتين لالنارة

 السيد وليد بسو ايوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

 السيد طالب حسن حمادي طوافة ماة للمناهل 20 4/1/1977 131 
 21/3/1 حي عدن الشركة العقارية –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

كفوف بالستيكية لالستعمال  20 10/1/1977 132 
 قصير االمد

 السيد مدحت داود محسن
  الوزيرية شارع فلسطين حي العقاري–بغداد 

 2739/3/3رقم الدار 

 السيد فخري مهدي شواية غاز 1 27/1/1977 133 
 64/93 دار 52 العلوية نهاية شارع –بغداد 

جامة سكن اليت الندروفؤ  2 2/2/1977 134 
 موديل جديد

 السيد صبحي سعيد عزيز -۱
 السيد جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 

 مراة جانبية مدورة 2 2/2/1977 135 

 السيد صبحي سعيد عزيز -۱
 السيد جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 

جامة سكن اليت الندروفؤ  2 2/2/1977 136 
 موديل جديد

 السيد صبحي سعيد عزيز -۱
 السيد جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 

ضياء اشارة وجهين المسمى  2 2/2/1977 137 
 كويتي

 السيد صبحي سعيد عزيز -۱
 السيد جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 مراة جانبية مدورة للسيارات 2 2/2/1977 138 

 السيد صبحي سعيد عزيز -۱
 السيد جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 

 جامة بالستك 2 23/5/1977 140 

 السيد صبحي سعيد عزيز -۳
 السيد جمال سلو عبو -٤

  تموز شارع فلسطين14 الوزيرية حي –بغداد 
 821/5/3رقم الدار 

 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 141 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 142 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 143 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 144 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 145 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 146 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 147 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 148 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 149 
 السيد علي الحاج حسين العلي / البصرة كعب حذاء 20 19/6/1977 150 

دولكة ماء تصنع من مواد  20 23/6/1977 151 
 بتروكيماوية متنوعة

 السيد سعدون احمد الطحان
  شارع السعدون مقابل سينما النجوم–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

منفضة سكاير تصنع من مواد  20 23/6/1977 152 
 بتروكيماوية متنوعة

 السيد سعدون احمد الطحان
  شارع السعدون مقابل سينما النجوم–بغداد 

 السيد عبد الواحد جاسم حمادي قاعدة منضدية 20 9/8/1977 153 
 41/1/8 الكرادة الشرقية الناظمية –بغداد 

 السيد عبد الواحد جاسم حمادي ساق منضدة 20 9/8/1977 154 
 41/1/8 الكرادة الشرقية الناظمية –بغداد 

 السيد عبد الواحد جاسم حمادي قاعدة منضدية 20 9/8/1977 155 
 41/1/8 الكرادة الشرقية الناظمية –بغداد 

 السيد عبد الواحد جاسم حمادي ساق منضدة 20 9/8/1977 156 
 41/1/8 الكرادة الشرقية الناظمية –بغداد 

 شركة البزاز للمنتوجات البالستيكية التختة البالستيكية 20 21/8/1977 157 
  شارع الجمهورية عمارة االوقاف–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 158 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 159 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 160 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 161 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 162 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 163 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 164 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 165 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 166 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 167 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 168 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 169 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 170 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 171 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 172 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمير بالط ديكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 173 
  الكرادة الشرقية شارع العطار–بغداد 

 السيد خليل ابراهيم حسين الة تنظيف الكاشي والزجاج 1 29/11/1977 174 
  المركز القومي للحاسبات االلكترونية–بغداد 

 السيد خليل ابراهيم حسين الة تنظيف الكاشي المطورة 1 13/6/1978 175 
 31/58 اليرموك الوجبة الخامسة دار –بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 176 
  عرصات الهندية–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 177 
  عرصات الهندية–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 178 
  عرصات الهندية–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 179 
  عرصات الهندية–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 180 
  عرصات الهندية–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوينات ذ.م.م النظارات الشمسية 17 24/6/1978 181 
  عرصات الهندية–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد عدنان ابراهيم محمد مصباح الرافدين 2 13/7/1978 182 
 7/50 الدورة رقم الدار –بغداد 

ملعقة مصنوعة من اللدائن  20 20/9/1978 183 
 للمرطبات

 السيد عثمان محمد اسماعيل
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

 ثريا من اللدائن 2 24/9/1978 184 
 السيد عادل رسول حميد -۱

 محمد عبد االمير علي -۲
 15/20 الصليخ سبع ابكار –بغداد 

 السيد عثمان محمد اسماعيل قدح من اللدائن 20 20/9/1978 185 
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

 السيد نبيل يوسف بوغوص قماش دانتيل قصب 8 14/12/1978 186 
 1الموصل ص.ب 

 السيد نبيل يوسف بوغوص قماش دانتيل قصب 8 14/12/1978 187 
 1الموصل ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة دانتيل نقشة الفراشة 8 2/1/1979 188 
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة المحاكة النجمة 8 15/2/1979 189 
 11363بغداد - ص.ب 

 جرجيس يعقوب رسام العروسة 8 19/2/1979 190 
 1 نينوى ص.ب –الموصل 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة البالل 8 5/4/1979 191 
 11363بغداد - ص.ب 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة الشمس 8 5/4/1979 192 
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة الفراشة 8 5/4/1979 193 
 11363بغداد - ص.ب 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 194 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 195 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 196 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 197 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 198 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 199 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 200 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 201 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتيل نقشة (الهالل) 8 5/4/1979 202 
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتيل نقشة (الشمس) 8 5/4/1979 203 
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتيل نقشة (الفراشة) 8 5/4/1979 204 
 11363بغداد - ص.ب 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 205 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (هالل) 20 15/4/1979 206 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (القمر) 20 15/4/1979 207 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (المدائن) 20 15/4/1979 208 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (خلود) 20 15/4/1979 209 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (الربيع) 20 15/4/1979 210 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب بالستك للديكور  20 15/4/1979 211 
 (الشمعدان)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (الربيع) 20 15/4/1979 212 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (النحلة) 20 15/4/1979 213 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (الريف) 20 15/4/1979 214 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (فاتن) 20 15/4/1979 215 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (سوسن) 20 15/4/1979 216 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (دجلة) 20 15/4/1979 217 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (البدر) 20 15/4/1979 218 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب بالستك للديكور  20 15/4/1979 219 
 (الشطرنج)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (سحاب) 20 15/4/1979 220 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن كاسة كبيرة  20 15/4/1979 221 
 3عدد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب من اللدائن صينية كبيرة 20 15/4/1979 222 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن صينية صغيرة  20 15/4/1979 223 
 للطعام

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب من اللدائن (صحن طعام) 20 15/4/1979 224 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب من اللدائن كاسة صغيرة 20 15/4/1979 225 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب من اللدائن كاسة وسط 20 15/4/1979 226 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن محفظة مالعق  20 15/4/1979 227 
 وسكاكين للطبخ

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 228 15/4/1979 20 
نموذج من مادة اللدائن يستعمل 
في زوايا الجدران والسقوف 

 في التجميل

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 229 15/4/1979 20 
نموذج من مادة اللدائن يستعمل 

لتجميل زوايا الجدران 
 والسقوف

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

نموذج من مادة اللدائن يستعمل  20 15/4/1979 230 
 لتغليف  الجدران والسقوف

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

قالب بالستك للديكور  20 15/4/1979 231 
 (االهرام)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (الزحل) 20 15/4/1979 232 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور (مناديل) 20 15/4/1979 233 
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

نموذج من البالستك (اللدائن)  20 15/4/1979 234 
 يستعمل ابواب متحركة

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

  



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 239 
 (ابتسام)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك 20 15/4/1979 -أ240 
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 -ب240 
 (المربعات)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 241 
 (صباح)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 242 
 (الفرات)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 243 
 (الدوائر)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 15/4/1979 244 
 (اقالم)

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس–بغداد 

 قماش دانتيل نقشة (قمر) 20 21/4/1979 245 

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
 المنطقة الصناعية خلف االصالح –الموصل 

 الزراعي
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 قماش دانتيل نقشة 20 21/4/1979 246 
 (عين الشمس)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
 المنطقة الصناعية خلف االصالح –الموصل 

 الزراعي
 

 قماش دانتيل نقشة 20 21/4/1979 247 
 (عروسة)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
 المنطقة الصناعية خلف االصالح –الموصل 

 الزراعي
 

 قماش دانتيل نقشة 20 21/4/1979 248 
 (جوري)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
 المنطقة الصناعية خلف االصالح –الموصل 

 الزراعي
 

 
 
 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 قماش دانتيل نقشة 20 21/4/1979 249 
 (فرح)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
  المنطقة الصناعية خلف االصالح الزراعي–الموصل 

 

 قماش دانتيل نقشة 20 21/4/1979 250 
 (هاشمي)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲
  المنطقة الصناعية خلف االصالح الزراعي–الموصل 

 

 مصفاة بالستك 1 26/4/1979 251 

 
 السيد زهير جابر مهدي -۱
 عبد العظيم جابر مهدي -۲

  شارع الجمهورية–بغداد 
 

 252 26/4/1979 1  

 
 السيد زهير جابر مهدي -۱
 عبد العظيم جابر مهدي -۲

  شارع الجمهورية–بغداد 
 

 
 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 المهندس طالب ناجي طالب مصفاة ماء للشرب (فلتر) 20 3/5/1980 253 
 29/2/4 المنصور –بغداد 

 254 19/5/1980 8 

نور خاولي، نسائي وبلوز 
والدي خاولي، رجالي خاولي 

ونفنوف بناتي خاولي، وجاكيت 
نسائي خاولي او نوع يعتبر من 

 القماش الخاولي

 الشركة العراقية اللبنانية النتاج االزياء الحديثة ذ.م.م
  عويريج المنطقة الصناعية–بغداد 

 دانتيل للمالبس 8 1/6/1980 255 
 السيد محمد ابراهيم حسن

  االعظمية شارع مستشفى النعمان–بغداد 
 1/6 رقم الباب 19 زقاق 310محلة 

 دانتيل للمالبس 8 1/6/1980 256 
 السيد محمد ابراهيم حسن

  االعظمية شارع مستشفى النعمان–بغداد 
 1/6 رقم الباب 19 زقاق 310محلة 

 السيد صبحي سعيد عزيز عاكس فسفوري مثلث 20 21/7/1980 257 
 821/5/3 تموز 14 الوزيرية حي –بغداد 

 السيد صبحي سعيد عزيز عاكس فسفوري مرور كبير 20 21/7/1980 258 
 821/5/3 تموز 14 الوزيرية حي –بغداد 

 السيد صبحي سعيد عزيز عاكس 20 21/7/1980 259 
 821/5/3 تموز 14 الوزيرية حي –بغداد 

 عاكس مرور وسطي 20 21/7/1980 260 
 

 السيد صبحي سعيد عزيز
 821/5/3 تموز 14 الوزيرية حي –بغداد 

 
اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 السيد صبحي سعيد عزيز عاكس مرور صغير 20 21/7/1980 261 
 821/5/3 تموز 14 الوزيرية حي –بغداد 

 السيد خليل مهدي صالح الصباغ شمعة فرح 2 5/2/1981 262 
 1 دار 42 زقاق 408 حي السالم محلة  –بغداد 

 السيد خالد عبد القادر مصطفى  باوند180عمود خيمة  20 26/4/1981 263 
  باب الشيخ شارع الشيخ عمر–بغداد 

 السيد عالوي ساجت عجيل تقويم منضدي من البالستك 20 6/5/1981 264 
 9/8/1 الثورة –بغداد 

 عمارة اشرطة التسجيل 20 6/5/1981 265 
 من اللدائن

 السيد عالوي ساجت عجيل
 9/8/1 الثورة –بغداد 

 السيد منير عبد الواحد غالم كتل غالم الكونكريتية 20 12/12/1981 266 
 14/26/16 سبع ابكار مقابل حي الجزائر –بغداد 

القالب الحديدي النشاء الدور  20 21/6/1981 267 
 السكنية

 السيد عبد المحسن عبود جعفر
 192/8/30 دور الضباط في البيجية رقم –بغداد 

 268 10/2/1982 20 
 من اللدائن 48قالب رقم 

يستعمل لتجميل السقوف 
 والجدران

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 

 269 10/2/1982 20 
 من اللدائن 45قالب رقم 

يستعمل لتجميل السقوف 
 والجدران

 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 
 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 8شريط سكة من اللدائن رقم  20 10/2/1982 270 
 يستعمل في االثاث المنزلي

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 

 271 10/2/1982 20 
 من اللدائن 47قالب رقم 

يستعمل لتجميل السقوف 
 والجدران

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 

 272 10/2/1982 20 
 من اللدائن 46قالب رقم 

يستعمل لتجميل السقوف 
 والجدران

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 

 273 10/2/1982 20 
نموذج من اللدائن لتغليف 

الجدران والسقوف لتجميلها 
 وبااللوان المختلفة

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور–بغداد 

 275 14/6/1982 20 
 من اللدائن 49قالب رقم 

يستعمل لتجميل السقوف 
 والجدران

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة السفير–بغداد 

 (االمباسادور سابقاً )

 ابواب من اللدائن المتحركة 20 14/6/1982 276 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس عمارة السفير–بغداد 
 (االمباسادور سابقاً )

 تراك سوت للرياضة (بدلة) 9 26/6/1982 277 
 خط ابيض واحد

 السيد قيس كاظم محمد جواد
 26/57 اليرموك –بغداد 

 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 بدلة رياضة ذو خطين بيضاء 9 26/6/1982 278 
 (تراك سوت)

 السيد قيس كاظم محمد جواد
 26/57 اليرموك –بغداد 

بدلة رياضة  على اختالفها ذو  9 26/6/1982 279 
 ثالثة خطوط بيضاء

 السيد قيس كاظم محمد جواد
 26/57 اليرموك –بغداد 

مالبس رياضة مختلفة االلوان  9 26/6/1982 280 
 ذو اربعة خطوط بيضاء

 السيد قيس كاظم محمد جواد
 26/57 اليرموك –بغداد 

اللعبة التعليمية لالشكال  20 30/6/1982 281 
 الهندسية الرئيسية

 السيد عبد الصاحب المختار
 28/46 المنصور الداوودي –بغداد 

 السيد حسن ناصر عجام حافظة اشرطة التسجيل 20 13/7/1982 282 
  مركز الحلة–محافظة بابل 

 شركة البزاز للمنتوجات اللدائنية مقعد مدور بالستك 20 19/7/1982 283 
  الشورجة شارع الجمهورية عمارة االوقاف–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني قالب بالستك للديكور 20 23/10/1982 289 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 قالب بالستك للديكور 20 23/10/1982 290 
 الوردة

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 السيد حسن عثمان محمد )1قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 292 
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

 )2قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 293 
 السيد حسن عثمان محمد

  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 السيد حسن عثمان محمد )3قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 294 
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

 السيد حسن عثمان محمد )4قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 295 
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

 السيد حسن عثمان محمد )5قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 296 
  الوزيرية المنطقة الصناعية–بغداد 

شريط من اللدائن يستعمل مع  20 10/11/1982 297 
 النموذج رقم واحد مكمل له

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 298 10/11/1982 20 
 شريط من مادة 3نموذج رقم 

اللدائن يستعمل مع النموذج 
 رقم واحد

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل البحراني  من اللدائن9قالب رقم  20 10/11/1982 299 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 السيد جورجيس يعقوب وسام / معمل حياكة رسام سعيدة نقشة على القماش 8 10/11/1982 300 
 1الموصل ص.ب رقم 

 السيد جورجيس يعقوب وسام / معمل حياكة رسام شمس نقشة على القماش 8 10/11/1982 301 
 1الموصل ص.ب رقم 

 السيد جورجيس يعقوب وسام / معمل حياكة رسام نجمة وقمر - نقشة على القماش 8 10/11/1982 302 
 1الموصل ص.ب رقم 

 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

قناني زجاجية لتعبئة الشربت  14 30/11/1982 303 
 وماء الورد

 السيد غالب عبد الحسين كبه
 معمل الرافدين النتاج المواد الغذائية –البصرة 

 المنطقة الصناعية

 اطار حديدي مزدوج 6 18/12/1982 304 

 السيد وديع امين سعيد صاحب / معمل بغداد
 للمقاطع المعدنية

  شارع الجمهورية عمارة علي–بغداد 
 5617ص.ب 

 السيد خليل مهدي صالح الصباغ شموع الفرح 2 28/7/1983 312 
 1 دار 41 زقاق 408بغداد حي السالم محلة 

 314 22/8/1983 2 
جهاز الحماية لالجهزة 

الكهربائية ذو الثالثة اقطاب 
  امبير13مستطيلة قياس 

 السيد حازم قلي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

 315 22/8/1983 2 
جهاز الحماية لالجهزة 

الكهربائية ذو الثالثة اقطاب 
  امبير5دائرية قياس 

 السيد حازم قلي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

جهاز تنظيم التيار الكهربائي  2 22/8/1983 316 
  فولت امبير1000قدرة 

 السيد حازم قلي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

مسكة تحمل تغليف السقوف  20 11/12/1983 325 
 الثانوية

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 خلف سينما اطلس
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 لوحة لتزين السقوف الثانوية 20 11/12/1983 326 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 رباط لربط قطعتين 20 11/12/1983 327 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 قالب للسقوف الثانوية 20 11/12/1983 328 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 قالب منحني للسقوف الثانوية 20 11/12/1983 329 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

تغليف سقوف ثانوية القالب  20 11/12/1983 330 
 المستطيل

 السيد اسماعيل خليل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 خلف سينما اطلس

 لوحة طويلة لتزين السقوف 20 11/12/1983 331 
 السيد اسماعيل خليل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 
 
 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 بطل عرق 14 12/1/1984 332 
جورج الياس كاكا المدير المفوض لشركة الضائع 

 شارع ابي نؤاس مجاور –الكيمياوية ذ.م.م بغداد 
 مختبر اندريا الهندسي

 شاور حمام قياس 20 12/4/1984 339 
75 X 85سم  

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 1صحن مستطيل رقم  20 12/4/1984 340 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 2حافظة مالعق رقم  20 12/4/1984 341 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 3اواني منزلية رقم  20 12/4/1984 342 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 4اواني منزلية رقم  20 12/4/1984 343 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 5اواني منزلية رقم  20 12/4/1984 344 

 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 
اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 6اواني منزلية رقم  20 12/4/1984 345 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 7اواني منزلية رقم  20 12/4/1984 346 
 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 
 خلف سينما اطلس

 الدكتورعماد عبد السالم عبد الوهاب سندانة من الخرسانة المسلحة 20 19/4/1984 347 
  مديرية المركز الصحي الوقائي–تكريت 

 غالف النايلون الواقي للمالبس 9 28/6/1984 349 
 رياض شاكر علي العاني -۱

 داود سلمان التميمي -۲
 5973 ص.ب 318/9/5 حي الشمساية –بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب  لدائني-–لوري حمل االنقاض  11 2/8/1984 350 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب  لدائن -–لوري قالب 11 2/8/1984 351 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب لوري قالب - لدائن - 11 2/8/1984 352 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب لوري لنقل االشخاص 11 2/8/1984 353 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 خباطة كونكريت على لوري 11 2/8/1984 354 
 -لدائنية-

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب سلم اطفاء على لوري 11 2/8/1984 355 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب كرين محمول على لوري 11 2/8/1984 356 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

تانكي بانزين على لوري  11 2/8/1984 357 
 لدائني

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب لدائن-–المسدس صغير  11 2/8/1984 358 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب حامل شريط كاسيت 11 2/8/1984 359 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب المسدس المتوسط 11 2/8/1984 360 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب حاملة شريط الفديو - كاسيت 11 2/8/1984 361 
  الكاظمية حي بابل–بغداد 

قنينة بالستك للسوائل سعة  14 11/8/1984 362 
 غم100

 السيد حنون رزوقي محمود
  الوزيرية الصناعية9/20 –بغداد 

 
 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 بطل شراب 14 11/8/1984 363 
 السيد هرمز كساب المدير المفوض

 لشركة الشراب ذ.م.م
 3/98 كمب سارة خاتون –بغداد 

المسدس الصغير مع  11 18/10/1984 365 
 التحسينات

 السيد مال هللا توفيق احمد الخشاب
 6 زقاق 925 الكاظمية محلة –بغداد 

 السيد محمد  خليل ابراهيم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 366 
  شارع ابي نؤاس االمباسدور–بغداد 

 السيد محمد  خليل ابراهيم البحراني قطع سقوف ثانوية عازلة 20 31/10/1984 367 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير االمباسدور–بغداد 

 السيد محمد  خليل ابراهيم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 368 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير االمباسدور–بغداد 

 السيد محمد  خليل ابراهيم البحراني قطع سقوف ثانوية عازلة 20 31/10/1984 369 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 السيد محمد  خليل ابراهيم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 370 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير االمباسدور–بغداد 

قالب لتحجيم الكونكريت  20 31/10/1984 371 
 1المصنع 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس االمبسادور–بغداد 

قالب لتحجيم الكونكريت  20 31/10/1984 372 
 2المصنع 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

قالب لتحجيم الكونكريت  20 31/10/1984 373 
 3المصنع 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

قالب لتحجيم الكونكريت  20 31/10/1984 374 
 4المصنع 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير االمبسادور–بغداد 

 مرآة مستطيلة بيضوية 2 25/11/1984 375 
السيد صبحي سعيد عزيز (معمل الميثاق النتاج 

 ادوات السيارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطين محلة –بغداد 

 مرآة مدورة 2 25/11/1984 376 
السيد صبحي سعيد عزيز (معمل الميثاق النتاج 

 ادوات السيارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطين محلة –بغداد 

 اشارة ضوئية 2 25/11/1984 377 
السيد صبحي سعيد عزيز (معمل الميثاق النتاج 

 ادوات السيارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطين محلة –بغداد 

 السيد صالح اسماعيل حقي دينا لواقيات الشمس 20 17/1/1985 378 
 15078 اليرموك ص.ب –بغداد 

 السيد حميد محمد الرشيد مركزة حرارية وخزانها 20 15/7/1985 379 
 26/10/853السيدية حي المعرفة 

جهاز امتصاص حراري  20 15/7/1985 380 
 افعوي وخزانه

 السيد حميد محمد الرشيد
 26/10/853السيدية حي المعرفة 

 
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

جهاز امتصاص حراري  20 15/7/1985 381 
 حلزوني وخزانه

 السيد حميد محمد الرشيد
 26/10/853السيدية حي المعرفة 

 السيد حميد محمد الرشيد مساعد غازي للسخان الشمسي 20 15/7/1985 382 
 26/10/853السيدية حي المعرفة 

 السيد حميد محمد الرشيد ناثر ماء 20 15/7/1985 383 
 26/10/853السيدية حي المعرفة 

جهاز امان لتامين السيارات  20 15/7/1985 385 
 ضد السرقة

 السيد نصير نافع كاطع
 1254/3/21 الحرية الثالثة الدولعي دار –بغداد 

مضخة لدائنية لسحب البنزين  20 27/7/1985 386 
 والنفط للسيارات

 السيد كريم حسين رحيم
 215/8/768 نيسان دار 7 محلة –اربيل 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني  سمx 38 48صينية حجم  20 27/7/1985 387 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني  سمx 30 40صينية حجم  20 27/7/1985 388 
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

كاسة عريضة صغيرة حجم  20 27/7/1985 389 
13,5 x 5,5سم  

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 خلف سينما اطلس

  سمx 12,5 30كاسة حجم  20 27/7/1985 390 

 السيد اسماعيل خليل ابراهيم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفير–بغداد 

 خلف سينما اطلس
 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج صنف تاريخ المنح رقم ت 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

النموذج النموذج 

 قطع سقوف ثانوية نوع ميكانو 20 27/7/1985 391 
المهندس رضا ابراهيم صالح / شركة المنصور 

 للديكور
 24/4/13 المنصور –بغداد 

سلة مثلثة ذات ثالث طبقات او  3 7/8/1985 392 
 اكثر

 المهندس سمير ابراهيم مهدي
 الشورجة عمارة االوقاف سوق البالستك –بغداد 

  جمهورية76عمارة 

سلة مستطيلة ذات ثالث طبقات  3 7/8/1985 393 
 او اكثر

 المهندس سمير ابراهيم مهدي
 الشورجة عمارة االوقاف سوق البالستك –بغداد 

 76عمارة 

 السيدة اميرة عبد الرسول صالح ناشرة اللهب دائرية 3 14/8/1985 394 
 39/4/5 بغداد الجديدة –بغداد 

 السيدة اميرة عبد الرسول صالح ناشرة اللهب مربعة 3 14/8/1985 395 
 39/4/5 بغداد الجديدة –بغداد 

 السيد سامي حميد الحاج محمد واتر بمب للمبردات 20 25/8/1985 396 
 121/159/291 حي البعث دار –الموصل 

 

 

  



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 الدراجة الطبية البيتية 11 14/10/1985 398 

 السيد عبد الجبار ابراهيم
 د. حازم عبد الجبار

 ابراهيم حمادي
 315/5/4بغداد جميلة حي القدس رقم الدار 

حاملة اوراق تنسيق كلينكس  20 9/1/1986 399 
 للسيارات

 السيد فؤاد اسكندر وشركاءه
 325 محلة 30 شارع 26بغداد حي اور/

جهاز حماية السيارة من السرقة  20 18/1/1986 400 
 (الحارس)

 السيد علي عناد محسن
 1765/1/19بغداد الغزالية رقم الدار 

 401 2/2/1986 10 
ورق هدايا ملون نموذج البنات 
مطبع على ورق آرت قياس 

  سمX 70 سم 50

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

 402 2/2/1986 10 
ورق هدايا احمر مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قياس 
  سمX 70سم 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

 403 2/2/1986 10 
ورق هدايا عروس مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قياس 
  سمX 70سم 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

ورق هدايا ورد أصفر علــــــى  10 2/2/1986 404 
  سمX 70 50ورق آرت قياس 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

 405 2/2/1986 10 
- مصنوع 1ورق هدايا رقم -

سم 50مـــن ورق آرت قياس 
X  70سم  

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 406 2/2/1986 10 
ورق هدايا العريس مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قياس 
  سمX 70سم 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

 407 2/2/1986 10 
ورق هدايا اطفال مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قياس 
  سمX 70سم 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

 408 2/2/1986 10 
ورق هدايا حيوانات مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قياس 
  سمX 70سم 

 السيد شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نيسان محلة 7بغداد 

اطار الصور البالستيكي  20 5/2/1986 409 
 الشفاف

 محمد عبد الوهاب عبد الرحمن المال حمادي
 24 دار 50 زقاق 510 تموز محلة14بغداد حي 

 السيد جميل ارزيج محسن الكعيبي عربة السطوانات الغاز 20 13/2/1986 410 
 3147بغداد عويريج المنطقة الصناعية ص.ب 

 قطع ديكور قياس 20 13/2/1986 411 
  سمX 120 سم 60

 السيد محمد خليل ابراهيم البحراني
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفير

 السيد محمد خليل ابراهيم البحراني هيكل اثاث على شكل زاوية 20 13/2/1986 412 
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفير

 السيد محمد خليل ابراهيم البحراني هيكل اثاث (كرسي) 20 13/2/1986 413 
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفير



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد عبد الكريم مكي محل قنينة لدائنية لمنظف سائل 14 27/2/1986 414 
 391/5/4بغداد حي جميلة 

 415 10/3/1986 14 
صندوق بالستيكي لتعبئة اقداح 

اللبن واالطعمة والشرابت 
 المثلجة وما شابة

 الشركة الشرقية لالطعمة المثلجة المحدودة
 بغداد الشورجة شارع الخلفاء عمارة بنية

اآللة البغدادية الستخراج  20 27/3/1986 416 
 األكياس المائية

 الدكتور عبد الهادي محمد صالح الخليلي
 جامعة بغداد كلية الطب

 محمد عبد الوهاب عبد الرحمن المال حمادي )2االطار الشفاف النموذج ( 20 27/3/1986 417 
 24 دار 50 زقاق 510 تموز محلة14بغداد حي 

 السيد صالح اسماعيل حقي شواية فحم متنقلة 20 19/4/1986 418 
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

 419 19/4/1986 20 
ماسحة كاشي ذات هيكل حديدي 

 سم مع خيوط قطنية 60بطول 
 للتجفيف

 السيد صالح اسماعيل حقي
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

 السيد صالح اسماعيل حقي شواية غازية فحمية 20 19/4/1986 420 
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

ماسحة ارضية سهلة التركيب  20 19/4/1986 421 
 واالستعمال

 السيد صالح اسماعيل حقي
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد صالح اسماعيل حقي مفرغة اللهب السداسية 20 19/4/1986 422 
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

 السيد صالح اسماعيل حقي مفرغة اللهب الخماسية 20 19/4/1986 423 
 15078بغداد اليرموك ص.ب 

 السيد رياض حنا لطفي الة قفل جهاز هاتف رقمي 20 19/8/1986 424 
  المركزي692بغداد ص.ب 

 حاوية نفايا 20 26/10/1986 425 

 المحامي داود سلمان التميمي -۱
 المهندس فائز علي شكر -۲

 611/81/10بغداد-المنصور- حي االندلس 
  بغداد55ص.ب 

 فرن الحدباء الكهربائي 20 8/11/1986 426 
 السيد ايمن حسين سلمان -۱
 السيد عبد اللطيف شريف -۲

 16/214الموصل / المحمودين 

 المهندس هرمز يوسف جبرائيل  نيكل كادميوم–شاحنة نضائد  20 22/11/1986 427 
 50 رقم الدار 1 زقاق 101بغداد محلة 

 مفتاح –دليل السنة الميالدية  20 22/11/1986 428 
 السنة الميالدية

 
 السيد هادي جاسم حسين

 7/2بابل / االسكندرية االسكان الصناعي الدار 
 

 عالمة قطع الطرق 20 23/11/1986 429 
 مقدم المرور مصطفى سليم عبد المهدي المظفر

 دار 7 زقاق 608 محلة 32ب/53بغداد اليرموك 
2/20 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 430 23/11/1986 20 
عاكسات اسيجة االمان 

(الكادريل) وعالمة التحذير 
 والوقاية من الحوادث

 مقدم المرور مصطفى سليم عبد المهدي المظفر
 7 زقاق 608 محلة 32ب/53بغداد اليرموك 

 2/20دار 
 

 العاكسات االرضية (عين القط) 20 23/11/1986 431 
 مقدم المرور مصطفى سليم عبد المهدي المظفر

 دار 7 زقاق 608 محلة 32ب/53بغداد اليرموك 
2/20 

 السيدة زهراء عبد الرزاق صادق اسطوانة  طويلة 20 9/12/1986 433 
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السيدة زهراء عبد الرزاق صادق الكرة المسطحة 20 9/12/1986 434 
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السيدة زهراء عبد الرزاق صادق كرة زهور بمصباح كبير 20 9/12/1986 435 
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السيدة زهراء عبد الرزاق صادق قارورة (دورق) 20 9/12/1986 436 
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السيدة فاطمة محمد سلمان حذاء زينة صغير 20 26/1/1987 437 
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلديات محلة 

كلبية بشتمان فلكورية مع لفاف  9 26/1/1987 438 
 من نفس القماش

 السيدة فاطمة محمد سلمان
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلديات محلة 

 السيدة فاطمة محمد سلمان كلبية ياشماغ فلكلورية 9 26/1/1987 439 
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلديات محلة 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيدة فاطمة محمد سلمان قميص ياشماغ فلكلوري 9 26/1/1987 440 
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلديات محلة 

عقـُال مذهب فلكلوري مع غترة  9 26/1/1987 441 
 ذهبية

 السيدة فاطمة محمد سلمان
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلديات محلة 

 قاعدة صابونية 20 29/1/1987 442 
 السيد رياض حنا لطفي -۱

 السيد فاروق سعيد رزوقي -۲
 692بغداد ص.ب 

 السيد سلمان عباس محمد النعيمي عصارة برتقال 20 29/1/1987 443 
 10/3/56بغداد الداوودي 

 كاسة خلط بالستيكية 14 6/4/1987 444 
 السيد زهير جابر مهدي البزاز -۱
 السيد عبد العظيم جابر مهدي البزاز -۲

 بغداد الشورجة شارع الجمهورية بناية البلور

مزهرية زجاجية ذات الوان  20 24/4/1987 445 
 متنوعة

 محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 11 دار 41 زقاق 518بغداد حي القدس محلة 

 السيد سلمان عباس محمد النعيمي دراجة اطفال ذات مقعد واحد 20 25/5/1987 448 
 10/3/56بغداد الداوودي 

 السيد سلمان عباس محمد النعيمي عربة اطفال 20 25/5/1987 449 
 10/3/56بغداد الداوودي 

 السيد علي حسين دهش مشط االرتكاز (للحالقة) 20 2/6/1987 450 
 واسط الصويرة محلة السراي

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد سالم عبد الرحمن عبد السالم سرير ومهد لالطفال 11 22/7/1987 451 
 11 دار36 زقاق 504بغداد حي العقاري محلة 

 السيد جودت رشاد عارف القداحة الكهربائية المنزلية 1 22/7/1987 452 
 10/5/23بغداد الحارثية 

 السيد نزار ابراهيم محمد مقص لقطف االزهار 3 27/7/1987 453 
 اربيل محلة زيناري

ماسكة العالمات القياسية على  20 2/8/1987 454 
 الطرق السريعة

 مقدم المرور مصطفى سليم عبد المهدي
 -أ10 دار 5 زقاق 610بغداد اليرموك محلة 

 السيد داود سلمان داود التميمي حاوية نفايات مربعة الشكل 20 11/10/1987 455 
 611/81/1بغداد حي االندلس 

 حاوية نفايات نصف بيضوية 20 11/10/1987 456 
 السيد داود سلمان داود التميمي

 611/81/1بغداد حي االندلس 
 

 حاوية نفايات اسطوانية الشكل 20 11/10/1987 457 

 
 السيد داود سلمان داود التميمي

 611/81/1بغداد حي االندلس 
 

 458 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف وثقوب 

واوعية مصممة لالستعمال في 
 المغاسل

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 459 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف وثقوب 

ونتؤات مصممة لالستعمال في 
 المغاسل

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 460 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف لالستعمال 

في المغاسل مربعة الشكل 
 تقريبا

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 سنوات 5-3سيارة طفل عمر  4 28/10/1987 461 
 من اللدائن واالنابيب الحديدية

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 سنوات 3-2سيارة طفل عمر  4 28/10/1987 462 
 من اللدائن واالنابيب الحديدية

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 463 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن مستطيلة 
الشكل ذات رفوف بيضوية 

مغلقة مع اقداح بيضوية 
 لالستعمال في المغاسل

 السيد سلمان عباس محم النعيمي
 وكيله المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 464 28/10/1987 14 
 سطل –وعاء من اللدائن 

بالستيكي ذو غطاء مثبتة فية 
 ماسكة للنقل

 الشركة الشرقية لالطعمة والمثلجات المحدودة
 وكيلهم المحامي عباس خضير عباس

 3289بغداد السعدون ص.ب 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

لعبة امواج لتزين احواض  11 29/11/1987 466 
 االسماك

 السيد سعد غني مجيد
بغداد االعظمية شارع االمام االعظم معرض عالم 

 االسماك والطيور

مرشح لتصفية مياة احواض  11 29/11/1987 467 
 االسماك

 السيد سعد غني مجيد
بغداد االعظمية شارع االمام االعظم معرض عالم 

 االسماك والطيور

 السيد داود سلمان داود التميمي ناشرة مالبس منزلية 1 12/12/1987 468 
 611/81/10بغداد حي االندلس 

سراحية ماء حجم وسط من  14 26/12/1987 469 
 الزجاج

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

قدح ماء ذات كعب صغير من  14 26/12/1987 470 
 الزجاج

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

مزهرية مختلفة االلوان  14 26/12/1987 471 
 من الزجاج1والرسومات رقم 

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

مزهرية مختلفة االلوان  14 26/12/1987 472 
  من الزجاج2والرسومات رقم 

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب 1قدح ماء من الزجاج رقم  14 26/12/1987 473 
 518/41/11بغداد حي القدس 

 2قدح ماء من الزجاج رقم  14 26/12/1987 474 
 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب

 518/41/11بغداد حي القدس 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

قدح ماء من الزجاج ذات كعب  14 26/12/1987 475 
 3رقم 

 السيد محمد عبد الرزاق عبد الوهاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

 هوائي –هوائي الرافدين  18 14/1/1988 476 
 منضدي داخلي

 السيد عماد مجيد شايو
 19 دار 4 زقاق 627بغداد حي الخضراء محلة 

مبردة هواء ذات مجرى هوائي  1 14/1/1988 477 
 مغلق

 السيد عامر محي الدين عزت
 13 دار 3 زقاق 827بغداد البياع محلة 

قنينة الصاص والكجب من  14 23/1/1988 478 
 الزجاج

 شركة صحارى الغذائية المحدودة
 1/8 دار 35 زقاق 908بغداد حي الرياض محلة 

 قدح لبن مصنوع من اللدائن 14 25/1/1988 479 
 الشركة الشرقية لالطعمة المثلجة المحدودة

 وكيلهم المحامي عباس خضير عباس
 3289بغداد السعدون ص.ب 

 اريل نوع –الهوائي المنضدي  18 6/2/1988 480 
  هـ.ء101

 شركة الصناعات االلكترونية
 29042بغداد الزعفرانية المنطقة الصناعية ص.ب 

جهاز كهربائي متعدد  2 20/3/1988 481 
 االستعماالت

 يسار محمد بهجة األثري
 15 دار 23 زقاق 306بغداد حي المغرب محلة 

قنينة من اللدائن او الزجاج ذات  14 9/4/1988 482 
 حزوز في الوسط

معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبيد الحشرات 
 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبيب

 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي

 قنينة من اللدائن او الزجاج 14 9/4/1988 483 
معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبيد الحشرات 

 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبيب
 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 484 9/4/1988 14 
قنينة من اللدائن او الزجاج 

 5-4لتعبئة مواد التنظيف بحجم 
 لتر

معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبيد الحشرات 
 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبيب

 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي

 هوائي للتلفيزيون داخلي 18 7/5/1988 486 
 V.H.Fنوع 

 رائد عبد الرزاق ابراهيم الجعفري
 11 دار 49 زقاق 406بغداد حي السالم محلة 

مبردة هواء على مرحلتين  1 22/5/1988 487 
 للتبريد واستعمال هيتر للتدفئة

 السيد عامر محي الدين عزت
 13 دار 3 زقاق 827بغداد البياع محلة 

 كرسي سلم 4 7/6/1988 488 
 السيد خليل جعفر مثنى

 زقاق 537بغداد حي الحبيبية مدينة صدام محلة 
 27 دار 14

 489 7/6/1988 6 

طابوق وكتل المشابك للبناء 
والجدران (االفقة والعامودية) 
وواجهات االبواب والشبابيك 
والسقوف والديكور ولعب 

 االطفال

 السيد فاضل جعفر محمد السعد
البصرة مقابل المستشفى الجمهوري مكتب بيع 

 المواد االنشائية

الدراجة الرياضية المسماة  11 12/6/1988 490 
 (مامز)

 السيد نزار ابراهيم محمد
 414اربيل ص.ب 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونية 1+1التلفون المقسم  18 6/7/1988 491 
 29042بغداد الزعفرانية المنطقة الصناعية ص.ب 

جهاز واتر بمب الميكانيكي  1 15/10/1988 492 
 للمبرادات

 السيد سامي حميد الحاج محمد
 121/159/291 حي البعث –الموصل 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 الواقي االلكتروني 2 24/10/1988 493 
 السيد حيدر مهدي جعفر

 55 زقاق 611بغداد المنصور حي االندلس محلة 
 6دار 

 حاوية مالبس الغسيل 1 3/12/1988 494 
 السيد احمد جالل عبد االمير

بغداد معمل الصناعات الهندسية عمارة فندق السفير 
 شارع ابي نؤاس خلف سينما اطلس

 496 3/6/1989 20 
 اناء يستعمل –منشف مثلث 

للحمـام والمطبـخ وغسيــل 
 الخضروات

 السيد زهير جابر مهدي البزاز
 بغداد الشورجة بناية البلور شارع الخلفاء

صحن بيض مربع ذي تقسيم  14 29/6/1989 497 
 للملح

 السيد زهير جابر مهدي البزاز
 بغداد الشورجة بناية البلور شارع الخلفاء

 السيدة ميساء محمد بهجة الطوق المغناطيسي 5 18/7/1989 498 
 15 دار 23 زقاق 306بغداد حي المغرب محلة 

 499 7/10/1989 18 
المحطة الطرفية لحاسبات 

المكتبية باستعمال حاسبة وركاء 
6001 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونية
 29042بغداد الزعفرانية المنطقة الصناعية ص.ب 

 الهولدر المزدوج 2 20/6/1989 500 
 السيد نبيل عصام عبد الحسين

 دار 45بغداد - شارع فلسطين -  حي القاهرة زقاق 
14/1 

 السيد علي مظفر حسين صمام النايلون المقوى 20 20/12/1989 501 
 4 دار 20 زقاق 923 حي بابل محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

جهاز ترسيب االمالح في  1 20/12/1989 502 
 مبردات الهواء التبخيرية

 السيد علي مظفر حسين
 4 دار 20 زقاق 923 حي بابل محلة –بغداد 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونية )8Pالهاتف المتحدث (نوع / 18 3/3/1990 503 
 29042بغداد الزعفرانية المنطقة الصناعية ص.ب 

سقوف ثانوية من الجبس  6 28/5/1990 504 
 (دهوك)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  6 28/5/1990 505 
 (االسالمي)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  6 28/5/1990 506 
 (كربالء)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  6 2/6/1990 507 
 (البصرة)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  6 2/6/1990 508 
 (بغداد)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

عبوة بالستيكية للغسول  14 16/6/1990 509 
 (شامبو)

 شركة لدائن الشرق االوسط المحدودة
 59 دار 18 زقاق 101 السعدون محلة –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  6 2/6/1990 510 
 (واسط)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

حاوية مصنوعة من الخشب  20 5/6/1990 511 
 الصاج والخيرزان

 السيدة ازهار نوري علي الكناني
 13 دار 24 زيونة مدينة الضباط شارع –بغداد 

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

فاترينة مصنوعة من الخشب  20 5/6/1990 512 
 الصاج

 السيدة ازهار نوري علي الكناني
 13 دار 24 زيونة مدينة الضباط شارع –بغداد 

 شركة النعمانية للمخلالت واالغذية المعلبة المحدودة قنينة خل 14 25/6/1990 513 
  شارع الخلفاء عمارة البنية–بغداد 

 عربة متسلقة الساللم 20 8/7/1990 514 
 شركة عبد الغني نصيف الجاسم المعدنية
 رقم 1بغداد- حي الخنساء المنطقة الصناعية زقاق 

 14القطعة 

 عربة ناقلة السطوانات الغاز 20 8/7/1990 515 
 شركة عبد الغني نصيف الجاسم المعدنية
 رقم 1بغداد- حي الخنساء المنطقة الصناعية زقاق 

 14القطعة 

تلفيزيون (مرقاب احمر اخضر  18 2/10/1990 516 
 ازرق الرقمي)

 شركة الصناعات االلكترونية
 بغداد-الزعفرانية المنطقة الصناعية

مرقاب االشارة المرئية (احادي  18 2/10/1990 517 
 اللون)

 شركة الصناعات االلكترونية
 بغداد-الزعفرانية المنطقة الصناعية

سقوف ثانوية من الجبس  20 10/11/1990 518 
 المسمى (بابل)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  20 10/11/1990 519 
 المسمى (الكوفة)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانوية من الجبس  20 10/11/1990 520 
 المسمى (نينوى)

 شركة المنصور لإلعمال التغليف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 521 5/12/1990 14 
صندوق بالستيكي مغلق 

الجوانب كيلوغرام ونصف 
 الكيلوغرام

 الشركة العراقية لتحضير اللحوم المحدودة
  شارع الخلفاء عمارة البنية–بغداد 

صندوق بالستيكي ذو نوافذ  14 5/12/1990 522 
 بوزن كيلوغرام ونصف الكيلو

 الشركة العراقية لتحضير اللحوم المحدودة
  شارع الخلفاء عمارة البنية–بغداد 

رفوف باعمدة انبوبية حديدية  4 6/7/1991 523 
 متسلسلة

 السيد عبد الغني نصيف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

هوائي تلفيزيوني ملون داخلي  18 6/7/1991 524 
 (منضدة)

 السيد هاني مجيد شابو
 8/2 دار 37 زقاق 611بغداد - حي االندلس محلة 

 525 15/9/1991 4 
اجزاء تحريك مسند الظهر 
ومسند االرجل في اسرة 

 المستشفيات

 السيد عبد الغني نصيف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

 السيد فخري ياسين محمود المبولة الصحية 20 30/1/1992 526 
 الساحل االيسر حي النور مقابل الجامع–الموصل

الشكل االقتصادي لقطعة  20 31/3/1992 527 
 الصابون

 السيد رياض ممتاز عوني الطائي
 3 دار 10 زقاق 616 اليرموك محلة –بغداد 

 27108ص.ب 

كرسي يتحول الى سرير  20 31/3/1991 528 
 مستشفيات

 السيد عبد الغني نصيف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

 السيد معد شكر عبد جهاز فحص العملة 20 16/4/1992 529 
 2 دار 8 زقاق 409بغداد- العطيفية الثانية محلة 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد محمود زاير رشيد عربة الوسادة الهوائية 5 2/5/1992 531 
 4 دار16 زقاق 622 حي الحمراء محلة –بغداد 

جهاز مبارك ضد سرقة  20 30/5/1992 535 
 السيارات

 السيد علي اسعد مبارك
  الحلة حي الميثاق–بابل 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 537 
 3الجافة نموذج رقم 

 شركة سهام للمواد الغذائية
 12 بناية 910 كمب سارة محلة –بغداد 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 538 
 2الجافة نموذج رقم 

 شركة سهام للمواد الغذائية
 12 بناية 910 كمب سارة محلة –بغداد 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 539 
 1الجافة نموذج رقم 

 شركة سهام للمواد الغذائية
 12 بناية 910 كمب سارة محلة –بغداد 

 545 10/11/1992 14 
عبوة بالستيكية لتعبئة مادة 
الصاص أف.ي شركة الفيل 

 االبيض

 شركة الفيل االبيض/السيد احمد خالد عليوي
 مبنى 9 زقاق 514 جميلة الصناعية محلة –بغداد 

11 

  وكجبF.Bعبوة صاص  14 5/1/1993 553 
 السيد احمد خالد عليوي

 11 زقاق 514 جميلة الصناعية محلة –بغداد 
 9معمل 

قنينة بالستيكية بشكل عصارة  14 16/2/1993 554 
 لتعبئة المواد الغذائية

 السيدة حنان بهنام ابراهيم
 دار 26 زقاق 514 جميلة الصناعية محلة –بغداد 

  حي القدس8

 السيد فالح بكر حسين شطرنج الم المعارك 11 18/4/1993 555 
 4 بلوك – الشعلة –البصرة 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد طالب حسين راشد مفرغة الهواء الصناعية (هالل) 1 10/7/1993 559 
 1 دار 31 زقاق 835بغداد محلة 

مضخة رفع الماء في المبردة  1 11/7/1993 560 
 نوع أ

 السيد محمد خضر محمد
 739بغداد- بغداد الجديدة حي النواب محلة 

 55 دار 28زقاق

دبة لنقل الحليب مصنوعة من  14 14/10/1993 561 
 االلمنيوم

 السيد خالد جواد محمد العزاوي
 10 دار21 زقاق 641 حي الخضراء محلة –بغداد 

 لعبة اعمار المدن 11 3/11/1993 562 

 وقاص اسعد -۱
 مثنى عادل -۲

 احمد محمد كمال -۳
  محلة المنصور–محافظة التأميم 

قنينة بالستيكية لتعبئة شامبو  14 20/11/1993 563 
 ندى

 شركة ندى الصناعية المحدودة
 11 دار40 زقاق 902 حي الوحدة محلة –بغداد 

قنينة بالستيكية مقوى الحجم  14 7/2/1994 564 
 غم اسنان250سعة 

 شركة بابل لصناعة الصابون والمنظفات المحدودة
 دار 37 زقاق 953 الزعفرانية سعيدة محلة –بغداد 

32 

غم 250قنينة بالستيكية سعة  14 7/2/1994 565 
 لتعبئة شامبو (فا)

 شركة بابل لصناعة الصابون والمنظفات المحدودة
 دار 37 زقاق 953 الزعفرانية سعيدة محلة –بغداد 

32 

قفل االمان ذو الحلقة المنزلقة  3 29/6/1994 566 
 لسيارات البرازيلي

 السيد يوسف خالد يوسف
 19 دار8 زقاق906 حي الوحدة محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

قفل االمان ذو الحلقة المنزلقة  14 30/6/1994 567 
 للسيارات اليابانية

 السيد يوسف خالد يوسف
 19 دار8 زقاق906 حي الوحدة محلة –بغداد 

 السيد خالد فاضل ابو التمن  لتر1عبوة بالستيكية سعة  14 5/7/1994 568 
 21 دار55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 شركة الرافدين النتاج المياه الصحية المحدودة قنينة بالستيكية شفافة 14 3/8/1994 569 
 124 دار 8 زقاق 329 حي بابل محلة –بغداد 

عبوة بالستك تستعمل لتعبئة  14 7/1/1995 570 
 العصائر والمواد االخرى

 شركة الفيل االبيض للصناعات الغذائية
 مبنى 9 زقاق 514 جميلة الصناعية محلة –بغداد 

11 

عبوة بالستك تستعمل لتعبئة  14 9/1/1995 571 
 العصائر والمواد االخرى

 شركة الفيل االبيض للصناعات الغذائية
 مبنى 9 زقاق 514 جميلة الصناعية محلة –بغداد 

11 

المنقذ لحماية االجهزة  18 25/1/1995 572 
 الكهربائية

 ثامر يوسف شابو -۱
 اسحق شابو يوسف -۲

 20 دار9 زقاق 734 نيسان محلة 7 حي –بغداد 

 السيد محمد سعد قاسم حمودي  مل375عبوة لمادة الشامبو  14 22/7/1995 573 
 14 دار 12 زقاق 612 اليرموك محلة –بغداد 

عبوة منظف سائل          سعة  14 23/7/1995 574 
  مل500

 السيد محمد سعد قاسم حمودي
 14 دار 12 زقاق 612 اليرموك محلة –بغداد 

عبوة بالستيكية لتعبئة الصاص  14 22/8/1995 575 
 وما شابه

 شركة النعمانية للمخالت واالغذية المعلبة المحدودة
 124 زقاق دار929 عمارة بابل محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد جميل الزم صخي قشارة السمك 3 10/12/1995 576 
 6 دار 30 زقاق 915 الجادرية محلة –بغداد 

الممركز الخاص بمضخات  3 24/1/1996 577 
 االبار التوربينية

 وضاء سناء محمد رؤوف
 29 دار 55 زقاق 330 حي تونس محلة –بغداد 

قنينة بالستيكية لمكيف الشعر  14 28/1/1996 578 
 عالمة ندى

 شركة الندى الصناعية المحدودة
 11 دار40 زقاق 902 حي الوحدة محلة –بغداد 

 السيد قصي قاسم خماس 1سخان الكتروني  1 4/3/1996 579 
  شارع فلسطين حي النيل–بغداد 

 السيد قصي قاسم خماس 2سخان الكتروني  1 5/3/1996 580 
  شارع فلسطين حي النيل–بغداد 

 السيد سرمد جاسم محمد صالح عبوة لتعبئة الشامبو 14 17/3/1996 581 
 57 دار23 زقاق30 حي الخضراء شارع–بغداد

 السيد خليل جعفر مثنى رحلة للقران الكريم 4 16/4/1996 582 
 27 دار14 زقاق 537 الحبيبية محلة –بغداد 

 السيد خليل جعفر مثنى راس حامل مثاقب الحديد 3 18/4/1996 583 
 27 دار14 زقاق 537 الحبيبية محلة –بغداد 

عبوة شامبو وبودر ليزر سعة  14 13/8/1996 585 
 ملم310

 السيد فارس محمد شاكر االعرجي
 47 دار 25 زقاق 714 حي المثنى محلة –بغداد 

مضخة ماء زراعية اروائية  5 7/5/1997 587 
 صغيرة

 السيد احمد نايف صالح
    زقاق 210 شارع الشيخ معروف محلة –بغداد 

 40 مبنى 11



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

مضخة ماء زراعية اروائية  5 7/5/1997 588 
 كبيرة

 السيد احمد نايف صالح
    زقاق 210 شارع الشيخ معروف محلة –بغداد 

 40 مبنى 11

 حاوية جهاز المنقذ (تايواليزر) 20 2/8/1997 589 

 علي حسين علي -۱
 عباس خضير عبود -۲

 846 حي الخورنق محلة –بغداد 
 15 دار 25زقاق 

  لتر0.900قنينة بالستك قياس  14 6/8/1997 590 

شركة عبد الوهاب كاشف الغطاء وشريكة النتاج 
 المنظفات

 21 زقاق 929 عرصات الهندية محلة –بغداد 
 20مبنى 

 السيد فائق يوسف بنون التقويم الميالدي السنوي الدائم 20 7/8/1997 591 
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمية محلة –بغداد 

التقويم الميالدي الشهري  20 16/8/1997 592 
 (المطلوب)

 السيد فائق يوسف بنون
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمية محلة –بغداد 

ساعة السبق ذات االتجاهات  17 21/8/1997 593 
 االربعة

 السيد عبد هللا عكلة جروان الكبيسي
 47/3/157 الفلوجة حي البعث –االنبار 

التقويم الشهري الهجري  20 21/8/1997 594 
 والميالدي الدائم

 السيد فائق يوسف بنون
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمية محلة –بغداد 

 صنبور ماء مصنع محلياً  20 5/10/1997 595 
 السيد فائق حسن كاظم العبيدي

 838 الدورة حي الخورنق محلة –بغداد 
 13 دار 5زقاق 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 قنينة لحفظ الصاص 14 15/10/1997 597 
 شركة مياة حمرين / السيد حسين حمود

  شارع السعدون بناية السعدون الحديثة–بغداد 
 28 شقة 5 طابق 25زقاق 

 قمع هيثم الدن 20 18/10/1997 598 
 السيد مهند ادور مجيد

 833 حي الجهاد دور الضباط محلة –بغداد 
 8 دار 16زقاق 

قنينة لدائنية لتعبئة المواد  14 23/10/1997 599 
 الغذائية

شركة الباشق النتاج المقبالت والمواد الغذائية 
 المحدودة

 303 الوزيرية المنطقة الصناعية محلة –بغداد 
 11 مبنى 17زقاق 

 فتاحة قناني 3 12/11/1997 600 
 السيد علي شاكر محمود

 63 زقاق 101 شارع السعدون محلة –بغداد 
  مجمع البتاوين5 شقة 6عمارة 

 خارطة الرسل 3 20/11/1997 601 

 السيد عصام حسام -۱
 السيد وسام حسام هادي -۲

 شارع صفي الدين الحلي قرب جسر القناة –بغداد 
 مجاور مصرف الرشيد

جهاز (نورس) لتمارين اللياقة  11 3/12/1997 602 
 البدنية

 السيد عماد نجيب نورس
  الكرادة الشرقية محلة–بغداد 

 60 دار 22 زقاق 907

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 1الغليون الماني رقم  20 7/12/1997 603 
 السيد عماد نجيب نورس

  الكرادة الشرقية محلة–بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

 1الغليون الماني الجديد رقم  20 10/12/1997 604 
 السيد عماد نجيب نورس

  الكرادة الشرقية محلة–بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

ماكنة هداوي النتاج العبوات  5 13/12/1997 605 
 البالستيكية اوتوماتيكياً 

 السيد محمود حسن محمد الهداوي
 11 دار 6 زقاق 605 حي المتنبي محلة –بغداد 

 مصفي 20 14/12/1997 606 
 السيد عماد نجيب نورس

  الكرادة الشرقية محلة–بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

عبوة بالستيكية لتعبئة الصاص  14 18/12/1997 607 
 والكجب

 شركة تعليب كربالء للمواد الغذائية المحدودة
  البتاوين–بغداد 

 وضاء سناء محمد رؤوف الفالحي مضخة االبار التوربينية 5 20/12/1997 608 
  مكتب السدير لمستلزمات االبار–بغداد 

 السيد خليل مهدي صالح مشبك لصناعة الشموع 20 21/12/1997 609 
 1 دار 41 زقاق 408 حي السالم محلة –بغداد 

 السيد فائق يوسف بنون التقويم االلي 20 21/12/1997 610 
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمية محلة –بغداد 

مرحلة ضخ مياه االبار  5 28/6/1998 611 
 للمضخات ذات االنتاجية العالية

 وضاء سناء محمد رؤوف الفالحي
  مكتب السدير لمستلزمات االبار–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 شفرة حالقة صفر 3 5/8/1998 612 
 السيد مهند حمادي محمد حسن

 313 االعظمية حي القاهرة محلة –بغداد 
 4 دار 13زقاق 

 السيد محسن لفتة غالي قاعدة حفظ القناني الزجاجية 14 10/8/1998 613 
 49 دار9 زقاق 746 حي البلديات محلة –بغداد 

حامل محرك برازيلي مع  5 29/8/1998 614 
 النابض

 السيد عامر مالك عباس
  الكفاءات قرب اسواق الزاوية–بغداد 

 10 دار 75 زقاق 651محلة 

 615 9/9/1998 20 
جهاز توليد الطاقة الكهربائية 
من البطارية االوتوماتيكي 

 (تموز)

 السيد عبد المحسن سلمان شلش
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 (سجال) جهاز لتمارين 11 8/10/1998 617 
 اللياقة البدنية

 السيد عماد نجيب نورس
 907 الكرادة الشرقية محلة –بغداد 

 60 دار22زقاق 

 الدكتور حسين عبد الكريم السعدي 1التقويم الشامل الدائم  20 14/10/1998 618 
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حيفا عمارة –بغداد 

التقويم الشامل الدائم (منضدي  20 14/10/1998 619 
 اسطواني)

 الدكتور حسين عبد الكريم السعدي
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حيفا عمارة –بغداد 

التقويم الشامل الدائم (منضدي  20 15/10/1998 620 
 كروي)

 الدكتور حسين عبد الكريم السعدي
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حيفا عمارة –بغداد 

 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 624 8/12/1998 20 
اجهز الحماية المنزلية احادية 

 امبير) وثالثية 60الطور (
  امبير)180الطور (

 السيد عبد المحسن سلمان شلش
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 625 9/12/1998 20 
جهاز توليد الطاقة الكهربائية 

 من البطارية اليدوي
 )400(بغداد 

 السيد عبد المحسن سلمان شلش
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 السيد عبد المحسن سلمان شلش مكبر النواة العام 20 12/12/1998 626 
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

مكبر الصوت والموسيقى قدرة  20 13/12/1998 627 
  واط120

 السيد عبد المحسن سلمان شلش
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 السيد عبد المحسن سلمان شلش جهاز الصدى الرقمي 20 13/12/1998 628 
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 الدكتور حسين عبد الكريم السعدي التقويم الشامل 20 9/1/1999 629 
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حيفا عمارة –بغداد 

 جهاز حماية ماركة 20 4/2/1999 630 
 (التأميم)

 السيد شكور طاهر امين
 7 دار 37 زقاق 108 حي الرشيد محلة –بغداد 

 السيد محمود سامي عارف التقويم الميالدي 20 8/3/1999 631 
 40/1 دار 710بغداد محلة 

 632 10/3/1999 20 
 جهاز مكداس الدم

(Haematocrit PCV 
centrifuge LA2) 

 السيد ليث عبد الوهاب ايوب -۱
 ايوب عبد الستار ايوب -۲

  مكتب ايوب الفرع المقابل لسينما أطلس–بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 جهاز الطرد المركزي 20 10/3/1999 633 
(Centrifuge LA3) 

 السيد ليث عبد الوهاب ايوب -۱
 ايوب عبد الستار ايوب -۲

  مكتب ايوب الفرع المقابل لسينما أطلس–بغداد 

 جهاز الطرد المركزي 20 11/3/1999 634 
(Centrifuge LA4) 

 السيد ليث عبد الوهاب ايوب -۱
 ايوب عبد الستار ايوب -۲

 مكتب ايوب الفرع المقابل لسينما أطلس –بغداد 
 عمارة ياسر الصكر

 شركة البحرين للمنتوجات البالستيكية صندوق البان 14 29/6/1999 636 
  عمارة السفير خلف سينما اطلس–بغداد 

 شركة البحرين للمنتوجات البالستيكية معالق بالستيكية 14 30/6/1999 637 
  عمارة السفير خلف سينما اطلس–بغداد 

جهاز حماية االجهزة الكهربائية  20 24/7/1999 640 
 (مجمدة وثالجة وتليفزيون)

 السيد عصام سامي خليل
 شارع النضال عمارة السالم مكتب السامي –بغداد 

 الهندسي

جهاز الحماية الجهزة التكيف  20 26/7/1999 641 
 نوع االمان

 السيد جنان عزيز حنا
 6 دار 1 زقاق 11 حي الخليج محلة –بغداد 

 642 28/8/1999 5 
مضخة ميكانيكية ترددية لضخ 

المياه في مبردات الهواء 
 المستعملة الغراض السكن

 المهندس فائق حسن كاظم الزبيدي
 838 الدورة حي الخورنق محلة –بغداد 

 13 دار 50زقاق 

 صندوق بالستك 14 20/9/1999 643 
 شركة السماح النتاج المواد اللدائن المحدودة

  السعدون خلف سينما اطلس–بغداد 
 عمارة السفير



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 

 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 المهندس محمد صديق عبد الجليل تصميم مظلة وقوف السيارات السادس 10/10/99 644 
 3 /د35 /ز510 تموز /م14بغداد/حي 

 شركة الماس للصناعات والعلب المعدنية المحدودة عبوة تعبئة االصباغ العشرون 11/10/99 645 
 1/93 قطعة 14بغداد/ابي غريب /مقاطعة

 شركة الميثاق النتاج ادوات السيارات ضياء الثاني عشر 11/11/99 647 
 14 /مبنى 6 /ز514بغداد/حي القدس /م

 الخامس 13/11/99 648 
 ) النتاج 2ماكنة هداوي (

العبوات البالستيكية 
 اوتوماتيكيا

 محمد حسن محمد الهداوي
 11 /د6 /ز605بغداد / حي المتنبي /م

حاوية لدائنية الستخالص  الرابع عشر 99 /11 /14 649 
 محلول التربة

 د.عادل عبد هللا حسين الخفاجي
 3 /ش15 /ط93بغداد /شارع حيفا /عمارة 

جهاز الوفا لتمرين عضالت  العشرون 99 /12 /28 653 
 الحنك والبلعوم والمساعدة

 د.وليد هاشم عمران العزاوي
 17 /د8 /ز348بغداد /سبع ابكار حي البساتين /م

 حاوية تعبئة المقبالت الرابع عشر 5/3/2000 654 
 معمل البتالء النتاج المواد اللدائنية

بغداد /شارع السعدون /عمارة السفير /خلف سينما 
 اطلس

حاوية تعبئة المنتوجات  الرابع عشر 5/3/2000 655 
 االلياف

 معمل البتالء النتاج المواد اللدائنية
بغداد /شارع السعدون /عمارة السفير /خلف سينما 

 اطلس



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 مثلث فسفوري كبير ماكس الثاني عشر 29/8/2000 656 
شركة الميثاق النتاج ادوات السيارات المحدودة 

 514بغداد /حي القدس /جميلة الصناعية /م
 14/مبنى 6/ز

 حاوية تعبئة السكاكر الرابع عشر 7/10/2000 657 
 الشركة العراقية النتاج الشكله المحدودة

 8 /ز929بغداد /الكرادة خارج /حي بابل /م
 124/عمارة بابل /رقم

جهاز قياس الطيف الضوئي  السابع عشر 5/12/2000 658 
)LAS-2D( 

 الصيدلي ليث عبد الوهاب ايوب
بغداد/مكتب ايوب /ساحة النصر عماره 

 ياسرالصكر

 السيد محمد صالح مهدي العبيدي الماسك ذو التجويف الكروي الثالث 7/12/2000 659 
 8 /د73 /ز913بغداد/حي الجامعة /م

 سعدي محمود غالي العبيدي القاعدة الجامعة الثالث 10/12/2000 660 
 6 /د57 /ز346بغداد/االعظمية /م

 د.وليد هاشم عمران جهاز وليد للختان العشرون 14/12/2000 661 
 بغداد /المعهد الطبي الفني

جهاز الوليد للنفخ مع العشرة  الرابع عشر 14/12/2000 662 
 كرات

 د.وليد هاشم عمران
 بغداد /المعهد الطبي الفني

 السيد سعد الدين شكري آلة فلكية لتحديد الوقت العشرون 6/2/2001 663 
 هيئة التصنيع العسكري /شركة البتاني

 
 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

مضخة بابل التعجيلة ذات  العشرون 28/3/2001 664 
 القنوات المتعددة

ا.د.فالح حسن حسين جامعة بابل /كلية العلوم 
 /قسم الكيمياء

ا.د.عصام محمدعلي شاكر/جامعة بغداد/كلية 
 العلوم

راس معدني للسحب يستخدم  الثالث 1/4/2001 665 
 لالوزان الثقيلة

السيد صابر عجيل صالح المهندس محمد عجيل 
 صالح السيد رعد ردام الطائي

 السابع عشر 3/5/2001 666 
LAB1 لقياس تركيز المادة

الصفراء في الدم وباالخص 
 لالطفال حديثي الوالدة

 الصيدلي ليث عبد الوهاب
 مكتب ايوب / ساحة النصر /عمارة ياسر الصكر

 د.علي محمود كاظم كرسي حالقة طبي الجديد الثالث 8/5/2001 667 
 هئية رعاية مقاتلي القادسية وام المعارك الخالده

 جهاز الكشاف الهاتفي الثامن عشر 21/5/2001 668 
 السيد موفق يحي سعيد

 بغداد/حي السالم /المنطقة الصناعية
 8 /د42 /ز412/م

 شركة الشاكر للخياطة المحدودة علبة بالستيكية السابع عشر 29/7/2001 669 
 بغداد



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 قارورة بابل االوكسجين الرابع عشر 2/8/2001 670 

 
 ا.د.فالح حسن حسين /جامعة بابل كلية العلوم

ا.د.عصام محمد علي شاكر /جامعة بغداد /كلية 
 العلوم

 الست انتصار عبد الحميد
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

خلية البريق الكيمياوي  الثامن عشر 2001 /8 /27 671 
GLSP 

ا.د.عصام محمدعلي شاكر /جامعة بغداد /كلية 
 العلوم

 االنسة ازهار عبد الكريم /شركة الباسل العامة

 ا.د.فالح حسن حسين /جامعة بابل /كلية العلوم عداد بابل للفوسفات الثامن عشر 3/9/2001 672 
 ا.د.عصام محمد علي /جامعة بغداد /كلية العلوم

جهاز منظومة السائل  العشرون 17/9/2001 673 
  لتر500الرغوي حجم

 السيد صبري محمد حسن
 بغداد /الشرطة الرابعة /خدمات وجدي السامرائي

 العاشر 9/10/2001 674 
 A4المسطرة الماسكة لورق (

)لغرض ارشاد االنسان الى 
 موقع الجملة اثناء الطباعة

 السيد حيدر لفته سيد عليوي
 11 /د25 /ز527بغداد /مدينة صدام /م

قارنة جامعة لمنظومة الرش  الثالث 27/10/2001 675 
 )3دجلة (

 المهندس زياد عبد هللا عبادي
 37/د9 /ز301بغداد /الوزيرية /م

جهاز مولد منظم تخطيط  الثامن عشر 29/10/2001 676 
 القلب

 المهندس زهير عبد الرزاق
 الست سهاد كاظم خضير

 114/د50 /ز631بغداد /حي الخضراء /م



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 جهاز التقاط نبض الجنين الثامن عشر 30/10/2001 677 
 المهندس زهير عبد الرزاق
 الست سهاد كاظم خضير

 114/د50 /ز631بغداد /حي الخضراء /م

 الطائرة السحرية الحادي عشر 18/11/2001 678 
 السيد مزاحم عبد المنعم فرهود

 17 /ش805بغداد/حي العامل /م
 

رقم  
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 اداة لربط القدم السابع 28/11/2001 679 
ADAPTER FOOT 

 السيد سمير ياس حسن
 بغداد/جميلة الصناعية /معمل كندة لصناعة

 الصلب المعدنية

 فرن مختبري الثامن عشر 23/12/2001 ب679 
LAO1 

 الصيدلي ليث عبد الوهاب ايوب
 بغداد/مكتب ايوب /معمل القائد

 الصيدلي ليث عبد الوهاب ايوب  حاضنة مختبريةLAN6 الثامن عشر 23/12/2001 680 
 بغداد/مكتب ايوب /معمل القائد

منظومة الفوم الرغوية  الثالث 31/12/2001 681 
  لتر500سعة

السيد عباس رشيد شهيد مكتب عباس الخدمات 
 302السالمة العامة ومعدات االطفاء الوزيرية /م

 منظفة نوسة الرابع 2002 /19/2 684 
 السيد حامد فليح حسن

 607 /رمضان /م14بغداد /المنصور /شارع 
 38 /د505/ز

منظومة المليء الذاتي  الثالث 2/3/2002 685 
 )(S.ARلخزانات المياه 

 المهندس صادق عزيز
 21 /د58 /ز739بغداد /الجديدة /االمين الثانية /م

 السيد غزوان غسان عبد الحسين الساعة القمرية السابع عشر 6/5/2002 686 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 12 /د67 /ز901بغداد /الكرادة داخل /م

 منظومة فحص متكاملة 18 16/6/2002 687 

 
 مديرية االمن العام / م.ع

 بغداد
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

علبة بالستك لحفظ الحلويات  14 24/7/2002 689 
 كبيرة

 الشركة العراقية إلنتاج الشكلة المحدودة
  كرادة خارج عمارة بابل–بغداد 
 929 محلة 18 زقاق 124رقم 

علبة بالستك لحفظ الحلويات  14 25/7/2002 690 
 صغيرة

 الشركة العراقية إلنتاج الشكلة المحدودة
  كرادة خارج عمارة بابل–بغداد 
 929 محلة 18 زقاق 124رقم 

 شركة السماح النتاج اللدائن ملعقة مثلجات 3 29/7/2002 691 
  عويريج المنطقة الصناعية–بغداد 

 جهاز التنظير الطيفي اللوني 18 28/9/2002 692 

 
 م.د. فالح حسن حسين -۱

 جامعة بابل - كلية العلوم - قسم الكيمياء
 م.د. عصام محمد علي شاكر -۱

  قسم الكيمياء– كلية العلوم –جامعة بغداد 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 خاطة جهاز المعينة السمعية 18 29/9/2002 693 

 
 

 المهندس زهير عبد الرزاق اسماعيل -۱
 الست سهاد كاظم خضير -۲
 630 حي الخضراء محلة –بغداد 

 114 دار 50زقاق 
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 695 11/11/2002 20 
 K.A.J.Rجهاز 

يستخدم لمعالجة الضعف 
 الجنسي

 السيد خليل جعفر مثنى
 711 بغداد الجديدة حي الخليج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 

 سقف ثانوي 6 29/12/2002 696 

 
 شركة البحرين النتاج مواد اللدائن المحدودة

  شارع السعدون عمارة السفير–بغداد 
 

 699 3/1/2005 20 
مسند الركبة لمرضى 
الهيموفيليا (نزف الدم 

 الوراثي)

 السيد ثامر نجم عبد
  االعظمية–بغداد 

 2 أ /15 دار 12 زقاق 312محلة 

 700 3/1/2005 20 
مسند المرفق لمرضى 
الهيموفيليا (نزف الدم 

 الوراثي)

 السيد ثامر نجم عبد
  االعظمية–بغداد 

 2 أ /15 دار 12 زقاق 312محلة 
 السيد ثامر نجم عبدمسند الكاحل لمرضى  20 4/1/2005 701 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

الهيموفيليا (نزف الدم 
 الوراثي)

  االعظمية–بغداد 
 2 أ /15 دار 12 زقاق 312محلة 

 عربة قالب 3 5/1/2005 702 

 
 

 السيد خليل جعفر مثنى
 711 بغداد الجديدة حي الخليج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

جهاز المعالجة بالليزر ذو  18 27/2/2005 703 
 الحزمة المتمركزة

 
 
 
 

 د.عقبة نافع عزيز -۱
  كلية طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. احمد محمد اسماعيل -۲
  كلية طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. مؤيد عزيز حسن -۳
 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 

 والبصريات االلكترونية
 فريد فارس رشيد -٤

 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 
 والبصريات االلكترونية



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 أ.د محمد صالح مهدي -٥
 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 

 والبصريات االلكترونية
 
 
 
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

جهاز الليزر شبة الموصل  18 28/2/2005 704 
 المستمر

 
 

 د.عقبة نافع عزيز -۱
  كلية طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. احمد محمد اسماعيل -۲
  كلية طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. مؤيد عزيز حسن -۳
 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 

 والبصريات االلكترونية
 فريد فارس رشيد -٤

 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 
 والبصريات االلكترونية

 أ.د محمد صالح مهدي -٥
 قسم هندسة الليزر –الجامعة التكنولوجية 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 والبصريات االلكترونية
 
 

ساقية معدنية تستخدم لتزيل  3 6/12/2005 705 
 قناني الغاز

 السيد خليل جعفر مثنى
 711 بغداد الجديدة حي الخليج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 

 صندوق فلين كبير ووسط 1 15/1/2006 706 
 شركة الخليج للمواد العازلة المحدودة

 الداوودي المنطقة الصناعية ص.ب –بغداد 
3071 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 السيد حسين محمود عباس وحدة تنقية االطيان الصناعية 20 17/1/2006 707 
 33 دار 1 زقاق 826 الدورة محلة –بغداد 

 709 27/6/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة دائرية)Kنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 710 28/6/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة تشبة الدمعة)Kنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 711 4/7/2006 18 
الحاجز الذهبي للوقاية من 

الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

  بفتحة اعتيادية)Kنوع 

 712 6/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة جانبية)Kنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

     

 
 
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 713 9/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة اعتيادية)Iنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 714 17/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة تشبه الدمعة)Iنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 715 18/7/2006 18 

الحافظة الشفافة لحماية 
شاشات الهواتف المحمولة 
والواقي الذهبي من الخدش 
والصدمات للهواتف بفتحة 

 اعتيادية

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 716 23/7/2006 18 

الحافظة الشفافة لحماية 
شاشات الهواتف المحمولة 
والواقي الذهبي من الخدش 
والصدمات للهواتف بفتحة 

 تشبه الدمعة

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

الحاجز الذهبي للوقاية من  18 24/7/2006 717 
 الموجات الدقيقة

 
 السيدة منار عطا هللا علي -۱

 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 718 25/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة تشبه الدمعة)Lنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 719 26/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة تشبه اعتيادية)Lنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد علي عبد الزهرة مرداو -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 720 27/7/2006 18 
الحاجز الذهبي للوقاية من 

الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

  بفتحة دائرية)Hنوع 

 721 30/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة تشبه الدمعة)Hنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي
  حي البنوك محلة–بغداد 
 45 دار 55 زقاق 319

 722 31/7/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة اعتيادية)Hنوع 

 
 السيدة منار عطا هللا علي

  حي البنوك محلة–بغداد 
 45 دار 55 زقاق 319

 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 723 3/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 
 الهاتف (لفتحة تشبه الدمعة)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 724 6/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة دائرية)Nنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 725 7/8/2006 18 
الحاجز الذهبي للوقاية من 

الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

  بفتحة تشبه الدمعة)Nنوع 

 726 8/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة اعتيادية)Nنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 727 9/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة I(للهواتف نوع 
 دائرية)

 
 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 728 10/8/2006 18 
الفراشة الذهبية للوقاية من 

الموجات الدقيقة الصادرة من 
 الهواتف المحمولة

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 729 13/8/2006 18 

الحافظة الشفافة لحماية 
شاشات الهواتف المحمولة 
والواقي الذهبي من الخدش 
والصدمات للهواتف بفتحة 

 تشبه دائرية

 السيدة منار عطا هللا علي -۱
 السيد عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 730 14/8/2008 18 
الحاجز الذهبي للوقاية من 

الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 (للهواتف بفتحة اعتيادية)

 731 15/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة (للهواتف 

  بفتحة اعتيادية)Aنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 732 16/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة A(للهواتف نوع 
 دائرية)

 
 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 733 17/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة تشبه D(للهواتف نوع 
 الدمعة)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 734 20/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة J(للهواتف نوع 
 اعتيادية)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 735 21/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة D(للهواتف نوع 
 اعتيادية)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 736 23/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة D(للهواتف نوع 
 دائرية)

 
 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 
 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 737 24/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة تشبه J(للهواتف نوع 
 الدمعة)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 738 27/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 بفتحة J(للهواتف نوع 
 دائرية)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 739 28/8/2006 18 

الحاجز الذهبي للوقاية من 
الموجات الدقيقة الصادرة من 
الهواتف المحمولة لحافظة 

 للهاتف (بفتحة دائرية)

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 741 17/10/2006 20 
مصيدة (سارة) للفئران 

والجرذان تعتمد على ثقل 
 الفار في غلق البوابة

 
 السيد محمد منذر محمود

  عرصات الهندية المسبح–بغداد 
 29 دار 7 زقاق 929محلة 

 

نظام (نعمان) الورقي للتبريد  1 18/10/2006 742 
 الصحراوي

 السيد محمد منذر محمود
  عرصات الهندية المسبح–بغداد 

 29 دار 7 زقاق 929محلة 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

منصة الطعام االشخاص  20 21/11/2006 744 
 فاقدي االطراف العليا

 السيد مثنى كاظم سلمان
 48 دار 2 زقاق 736 البلديات محلة –بغداد 

جهاز اطعام فاقدي االطراف  20 10/5/2009 746 
 العليا المتطور

 السيد مثنى كاظم سلمان
 48 دار 2 زقاق 736 البلديات محلة –بغداد 

 ماكنة تصنيع قطع البناء 5 12/5/2009 747 
 الحقة التحشية

 السيد طالب منشد حنون
 قسم الهندسة – كلية الهندسة –جامعة البصرة 

 المدنية

المقعد المنفصل للدراجة  12 26/5/2009 748 
 النارية

 السيد وسام اموري جواد
 60 حي االنصار شارع –كربالء 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 قاعدة تثبيت مقعد الطفل 4 27/5/2009 749 
 السيد محمد راضي عليوي

 دار 20 زقاق 310 حي االبرار محلة –الديوانية 
1 

منظومة انقاذ البيئة من التلوث  20 23/6/2009 750 
 ومعالجة االحتباس الحراري

 السيد طالب عطية عبود
 النجف االشرف

 751 23/6/2009 20 
المسند السريع لمعالجة الخلع 

الوالدي للمرضى حديثي 
 الوالدة

 السيدة سناء عبيد عيدان
  بغداد–المعهد الطبي التقني 

جهاز قياس درجة ميالن  17 5/4/2010 752 
 االجسام واالسطح

 
 السيد ربيع حامد فرحان

  تموز30 ابو غريب حي –بغداد 
 قرب جامع عز الدين القسام

 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 نظارة اللحيم النصفية 20 30/9/2009 753 
 السيد غسان فيصل قدوري

 دار 95 زقاق 319 حي اليرموك محلة –بغداد 
21 

 السيد مازن حسن علي حاوية نفايات 20 5/10/2009 754 
 5 د 16 زقاق 831 حي الرسالة محلة –بغداد 

 جهاز المساح الميكانيكي 18 11/9/2009 755 

 
 د.ازهار احمد محمد علي -۱

 د.سهاد مهدي مصطفى -۲
 د.شذى عبد الواحد جبر -۳



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 السيد وائل خالد مهاوي -٤
 وزارة التعليم والبحث العلمي / هيئة التعليم التقني

 المعهد الطبي التقني
 

 السيد فياض احمد تصميم بلوكة طابوقة بناء 6 12/4/2010 756 
  الفلوجة ناحية الصقالوية–االنبار 

منظومة قيادة السيارة يدوياً  20 20/4/2010 757 
 لمعوقي االطراف السفلى

 السيد كاظم جخيور سماري عطية
  البياع مدينة الذرى للمعاقين–بغداد 

 12 دار 76 زقاق 875محلة 
 

 قنينة عصير باحجام مختلفة 14 16/5/2010 758 

 
 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة

  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة قنينة صلصة 14 17/5/2010 759 
  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 

 محول كهرباء 20 1/6/2010 760 
 السيد قاسم محمد عبد الرضا

  الكاظمية العطيفية–بغداد 
 55 دار 24 زقاق 409محلة 

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة قنينة صلصة الواقي الزجاجية 14 24/6/2010 761 
  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودةقنينة عصير جاهز باحجام  14 27/6/2010 762 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد  مختلفة

 قنينة خل التمر، خل التفاح 14 28/6/2010 763 
 حامض الليمون

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة
  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة قنينة عصير 14 29/6/2010 764 
  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 

 شركة زمزم النتاج المياة الصحية والمواد الغذائية قنينة بالستيكية 14 8/8/2010 765 
  التاجي–بغداد 

 شركة زمزم النتاج المياة الصحية والمواد الغذائية قنينة ماء براد 14 10/8/2010 766 
  التاجي–بغداد 

 2سلة النفايات رقم  4 22/8/2010 767 

 السيد طارق عبد الرزاق -۱
 السيد محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 3سلة النفايات رقم  4 24/8/2010 768 
 السيد طارق عبد الرزاق -۱
 السيد محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 5سلة النفايات رقم  4 25/8/2010 769 
 السيد طارق عبد الرزاق -۱
 السيد محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 السيد طارق عبد الرزاق -۱ 6سلة النفايات رقم  4 26/8/2010 770 
 السيد محمد عبد الرزاق -۲



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 1سلة النفايات رقم  4 30/8/2010 771 
 السيد طارق عبد الرزاق -۱
 السيد محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 مفاعل ضوئي 20 31/8/2010 772 

 م.د.فالح حسن حسين -۱
 السيد وسام عبد كاظم -۲
 االنسة لمى مجيد احمد -۳

  قسم الكيمياء– كلية العلوم –جامعة بابل 

 1قنينة روى رقم  14 1/11/2010 773 

شركة الروى النتاج وتعبئة المياة الصحية 
 المحدودة

 26 شارع 915 الجادرية محلة –بغداد 
 89/1مبنى

 2قنينة روى رقم  14 2/11/2010 774 

 
شركة الروى النتاج وتعبئة المياة الصحية 

 المحدودة
 26 شارع 915 الجادرية محلة –بغداد 

 89/1مبنى
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

جهاز توليد الطاقة الكهربائية  20 5/1/2011 775 
 بواسطة ضغط الماء

 السيد ابراهيم كاظم محمد علي المالكي
 11 دار 43 زقاق 539 حي جميلة محلة –بغداد 

 السيد عباس جبار محسن مجرى صحي 6 4/5/2011 776 
 18 دار 90 زقاق 322 االعظمية محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 السيد غسان فيصل قدوري خالط محتوى بيضة المائدة 3 15/5/2011 777 
 21 دار 95 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 السيد علي صباح نوري كرسي المفيد 14 6/6/2011 778 
 10 دار 40 زقاق 617 المنصور محلة –بغداد 

جهاز ملحق بالمرافق الغربية  6 13/7/2011 779 
 للشطف والتجفيف

 المهندس بهاء الدين محمد توفيق
 كركوك محلة رحيم ئاوة

 السيد علي صباح نوري ثالجة المفيد 14 25/7/2011 780 
 10 دار 40 زقاق 617 المنصور محلة –بغداد 

 السيد فرحان عجيل عليوي باذرة خضروات 14 9/8/2011 781 
 8 الدجيلي شاخة –الكوت 

 خرطوشة تنقية مياة خزفية 20 18/9/2011 782 

 د.سناء عبد الرزاق جاسم -۱
  المعهد التقني–بابل 

 د.حبيب رشيد حبيب -۲
  كلية العلوم–جامعة بغداد 

 م.م.د رياض زهير جويعد -۳
  قسم المساحة– كلية الهندسة –جامعة بغداد 

 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 قنينة عصير لذيذ 14 29/9/2011 783 

 السيد عمر طالب محمد -۱
 السيد اكرم عبد الواحد -۲
 السيد حسنين علي طالب -۳

  المنطقة الصناعية–نينوى 
 40 بلدي محلة 14038قطعة 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 هزاز منخلي 6 24/10/2011 784 

 م.د محمد مصلح سلمان -۱
 المهندس وائل شحاذة عبد الكريم -۲

  كلية الهندسة–الجامعة المستنصرية 
 قسم الهندسة المدنية

مفاعل الطبقة المتميعة النتاج  20 17/11/2011 785 
 مادة الكاربون المنشط

 م.د.م. محمد ابراهيم محمد -۱
 م.د. جمال مانع علي -۲
 م.د. خالد عجمي سكر -۳

 د. ممتاز عبد االحد يوسف -٤
 المهندسة عبير سمير محمود -٥

 المهندسة نيران مانوئيل -٦
  كلية الهندسة–الجامعة التكنولوجية 

 قسم الهندسة الكيمياوية
 

 24ساعة تعمل على نظام الـ 17 20/11/2011 786 
 ساعة

 
 السيد ريكان غيالن حسين

  قرية زنكورة–االنبار 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 مولد الطاقة الكهرومائية 5 22/11/2011 787 

 
 السيد سعيد بابير ابراهيم

  ناحية مونكشك قرية راس العين السفلي–دهوك 
 

 السيد قاسم حسين علواني -۱ مكبس طابوق 3 26/12/2011 788 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 الست فاتن حميد كامل -۲
 السيد عبد الكريم عبد الستار -۳
 الست ربى عبد الرسول احمد -٤

 مركز البحوث –وزارة الصناعة والمعادن 
 الكيمياوية والبتروكيمياوية

 سرير العائلة المتميز 20 21/1/2012 790 
 السيد عادل محمد فنجان

 العشار شارع االستقالل قرب اعدادية –البصرة 
 العشار للبنات

ماكنة تهذيب الحشائش  3 7/3/2012 792 
 القرصية

 السيد ربيع حامد فرحان
  المعهد التقني–االنبار 

مبردة هواء تعمل بنظام التيار  1 8/3/2012 793 
 المتناوب والمستمر

 السيد مجيد عباس علوان
  المعهد التقني–االنبار 

مكبس علب االلمنيوم  3 19/3/2012 794 
 للمشروبات الغازية

 
 السيد وليد احمد مجيد الجراح

  االعظمية حي الربيع–بغداد 
 4 دار 75 زقاق 332محلة 

 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

البناء المعزول حرارياً ذات  14 4/4/2012 795 
 النهايات المفتوحة

 شركة الخليج للمواد العازلة المحدودة
 الداوودي المنطقة الصناعية خلف معمل –بغداد 

 بسكوالتة

البناء المعزول حرارياً ذات  14 5/4/2012 796 
النهاية المغلقة من طرف 

 شركة الخليج للمواد العازلة المحدودة
 الداوودي المنطقة الصناعية خلف معمل –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 بسكوالتة واحد

 صندوق الخضار والفواكة 14 6/4/2012 797 
 شركة الخليج للمواد العازلة المحدودة

 الداوودي المنطقة الصناعية خلف معمل –بغداد 
 بسكوالتة

جهاز قياس انحراف العمود  17 26/6/2012 800 
 الفقري

 السيد مهدي قاسم حامد
  المعهد الطبي التقني باب المعظم–بغداد 

 

 السيد داود عبيد الطيفي خالط مختبري 3 12/9/2012 802 
  معهد الليزر للدراسات العليا–جامعة بغداد 

 السيد داود عبيد الطيفي جهاز اختبار البلى 17 13/9/2012 803 
  معهد الليزر للدراسات العليا–جامعة بغداد 

 شركة برق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة  لتر0.5اللؤلؤة  14 25/12/2012 806 
 13 مقاطعة 13 قطعة –مطار بغداد الدولي 

  لتر1اللؤلؤة  14 25/12/2012 807 
 شركة برق اللؤلؤة لتنقية وتعبئة المياه المحدودة

 13 مقاطعة 13 قطعة –مطار بغداد الدولي 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

الناعور المولد / الناعور  3 23/6/2013 816 
 لتوليد الكهرباء

 
 م.م. وليد احمد مجيد الجراح -۱

 السيد طارق حسن محمد -۲
 معهد التكنولوجيا قسم المكائن –بغداد 

 والمعدات/السيارات
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 817 1/7/2013 6 
الحواجز الذكية الخضراء 

للحماية من السيارات المفخخة 
 Aنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 818 1/7/2013 6 
الحواجز الذكية الخضراء 

للحماية من السيارات المفخخة 
 Bنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 819 1/7/2013 6 
الحواجز الذكية الخضراء 

للحماية من السيارات المفخخة 
 Cنوع 

 السيدة منار عطا هللا علي
 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 45 دار 55زقاق 

 قفيص  ربط 6 2/10/2013 821 
 المهندس عبد االمير جوحي حسين

 730 البلديات محلة –بغداد 
 11 دار 4زقاق 

 الشجرة الشمسية الذكية 20 24/2/2014 830 

 
 السيد احمد محمد غيدان

  العمارة دور النفط–ميسان 
 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 831 27/2/2014 6 
خرسانة مسبقة الصب 

كجسور لالراضي الواطئة 
 والمائية

شركة خيرات الكنز النتاج االسمنت والكونكريت 
 والتجارة والمقاوالت العامة المحدودة

  الجادرية قرب ماكوالت الفقمة–بغداد 
 43 مبنى 25 زقاق 633محلة 

 السيد بالل عبد الرحمن علي سبلت بالل 20 24/3/2014 832 
 20 دار 55 زقاق 813 حي االعالم محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 السيد بالل عبد الرحمن علي 360مقياس استواء  20 24/3/2014  
 20 دار 55 زقاق 813 حي االعالم محلة –بغداد 

منظومة انتاج ماء خاص  3 25/3/2014 834 
 بغسيل الكليه

 وزارة العلوم والتكنولوجيا
  الجادرية قرب جامعة بغداد–بغداد 

 رجل المرور (مظلة البيئة) 20 22/4/2014 835 

 السيد قاسم نجيب حميد المرسومي -۱
وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة 

  الرمادي–لصناعة الزجاج والسيراميك 
 الطالب محمود قاسم نجيب/ قطاع خاص -۲
 الطالب محمد قاسم نجيب / قطاع خاص -۳

 السيد نذير امين محي الدين الحامل الدوار 3 4/5/2014 836 
 830/10/330 حي القدس –الموصل 

 المحدد الدقيق 17 7/5/2014 837 

 
 السيد علي صباح نوري

  المنصور حي االندلس–بغداد 
 10 دار 40 زقاق 617محلة 

 

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 شركة دلتا للصناعات الغذائية المحدودة قنينة مياة صحية الوافي 14 3/6/2014 838 
  المنطقة الصناعية– جسر الرستمية –بغداد 

جهاز الطرد المركزي  1 24/8/2014 839 
 لتجفيف المقالي

 السيد مثنى كاظم سلمان
 36 دار 2 زقاق 736 البلديات محلة –بغداد 

 السيد احمد جاسم فراوي رسن Soxhletجهاز استخالص  20 21/12/2014 840 
 36 زقاق 540 مدينة الصدر محلة –بغداد 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

 40دار

 841 7/1/2015 20 
كرة ذات اربع اوجه متماثلة 
الشكل مختلفة االلوان على 

 شكل مثلثات كروية

 ر.مهندسين اسماعيل نايف حسين
 35 دار14 زقاق 835 البياع محلة –بغداد 

 الكوثر لزيوت المحركات 14 18/1/2015 842 
 ) لتر5، 4، 2، 1(

 معمل الكوثر لمزج وتعبئة زيوت المحركات
 1369/1 حي الحرفيين قطعة –النجف االشرف 

 السيد سامح قحطان جواد كاظم جهاز اختبار الكالل 18 29/1/2015 843 
  المسيب-االسكندرية-االسكان الصناعي–بابل 

 844 9/3/2015 20 
 ساعة 24خالليا شمسية تعمل 

باستخدام شعلة فليرات 
 المصافي النفطية

 
 السيد احمد محمد غيدان

 910 الكرادة العلوية محلة –بغداد 
 9 دار 80زقاق 

 

 عبوة سوبرليرة 14 6/2015 /23 849 

 
 
 
 

 شركة سوبرليرة للتجارة العامة
 بغداد /جميلة / شارع الحسينية

 
 
 
 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

732. 852 7/9/2015 8 
استخدام العناصر النباتية في 

-mq)تصاميم االقمشة 
sd)7dr 

 مركز دار الطرازوالبحوث النسيجية
 الست االء عبد الرزاق
 الست دينا عبد الرحيم

 السيد رضا شاكر
 السيد عبد العظيم علي

 د.ضياء غانم مطشر المكثف البيضوي للثالجة 1 13/9/2015 853 .733

 السيد قتيبة ابراهيم سعيد صندوق تحلية المياه 20 2015 /8/11 856 .734
 75د– 48ز– 729 م–المشتل –بغدادالجديدة 

 السيد احمد كريم منصور سلم ذو العربة 20 24/12/2015 860 .735
 29 /د18 /ز373بغداد / حي العامل /م

 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية الصندوق البالستيك الكبير 13 28/12/2015 861 .736
 6 /بناية 32 /ز425بغداد/الكاظمية /م

 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية الصندوق الحديد 8 28/12/2015 862 .737
 6 /بناية 32 /ز425بغداد/الكاظمية /م

 الصندوق الشفاف 8 29/12/2015 863 .738

 
 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية

 6 /بناية 32 /ز425بغداد/الكاظمية /م
 

 الصندوق البالستيك الصغير  ۸ 29/12/2015 864 .739

 
 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية

 6 /بناية 32 /ز425بغداد/الكاظمية /م
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية الصندوق الشعار 8 12/2015/ ۳۰ 865 .740
 6 /بناية 32 /ز425بغداد/الكاظمية /م

741. 866 30/12/2015 13 
توظيف مفردات الحلي 

التراثية في التصاميم التطبيقية 
 لالبسة النسائية الجاهزة

 -مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية1
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳

 الست هناء علوان -٤
 وزارة الصناعة والمعادن

742. 867 30/12/2015 8 
توظيف مفردات الموروث 

الشعبي في التصاميم التطبيقية 
 لالبسة المنزلية الرجالية

 -مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية
 الست االء عبد الرزاق -۱
 الست دينا عبد الرحيم -۲

 الست نادية زكي -۳
 وزارة الصناعة والمعادن

سجادة الصالة العراقية  8 31/12/2015 868 .743
 المعاصرة

 
 

 مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -۱
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳
 الست فيحاء لبيب رشيد -٤

 الست وفاء صادق -٥
 وزارة الصناعة والمعادن

 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

744. 869 31/12/2015 8 
توظيف مفردات الحضارة 

االكدية في التصميم السجادي 
 الميكانيكي

 مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -۱
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳
 السيد عبد العظيم علي -٤
 الست ميعاد علي محمد -٥

 وزارة الصناعة والمعادن

جهاز سحب الماء وتوليد  20 24/1/2016 871 .745
 الطاقة الكهربائية

 السيد سعيد بابير ابراهيم
 دهوك /محلة زرك /ناحية مانكش

 pet لتر 1,750كرونجي لتر 14 4/2/2016 872 .746
شركة كرونجي للمشروبات الغازية والمياه 
الصحية وااللبان كركوك /التون كوبري 

 /صوب كركوك40 /مقاطعة 60/قطعة

 + 1,5كرونجي  تام ( = === 873 .747
 =   =     =      =        =     = PETلتر 2,25

مل 200عبوة زجاجية سعة  = ==== 874 .748
 =   =     =      =        =     = عالمة (تام - مشروب غازي)

749. 875 4/2/2016 = 
مل 300عبوة زجاجية سعة 

 مشروب –عالمة (كرونجي 
 غازي )

=     =        =      =     =   = 

مل 300عبوة زجاجية سعة  = 7/2/2016 876 .750
 =   =     =      =        =     = عالمة (طازج - عصائر )

مل 300عبوة زجاجية سعة  = = 877 .751
 =   =     =      =        =     = عالمة (بستان - عصائر )



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

رقم ت 
صنف تاريخ المنح النموذج 

اسم صاحب النموذج / عنوانه اسم النموذج النموذج 

752. 878 = = 
عبوة زجاجية اخضر اللون 

مل عالمة 300سعة 
 (كرونجي - صودا )

شركة كرونجي للمشروبات الغازية والمياه 
الصحية وااللبان كركوك /التون كوبري 

 /صوب كركوك40 /مقاطعة 60/قطعة
 =   =     =      =        =     =  ملغازي )750كرونجي  = = 879 .753

 مل عالمة 750كرونجي  = = 880 .754
 =   =     =      =        =     = (مشروب غازي )

 مل 310عبوة زجازجية سعة  الرابع عشر 8/2/2015 881 .755
 =   =     =      =        =     = (كرونجي مشروب غازي )

 =   =     =      =        =     = لتر1و5مشروب غازي تام  = = 882 .756

 المهندس صادق عزيز عالوي جهازمبدل الفولتية (النخيل ) = 1/3/2016 883 .757
 21/د58 /ز739بغداد الجديدة م

 حاوية العصرية للنفايات = 11/4/2016 885 .758
 السيد جالل حسين رضا الداودي

 قرب جامع محمد مقابل – الشورجة –كركوك 
 الملعب

 السيد غزوان عبد الجليل عزاره الغزي قناص صاعقة ابو الفضل السادس عشر 25/4/2016 886 .759
 9  د17 ز108 محلة –الناصرية 

 د. دنيا اياد طه مدرب سحب الدم الثالث 5/5/2016 887 .760
  كلية الطب–الجامعة العراقية 

 مدرب خياطة الجروح الثالث 5/5/2016 888 .761
 د. دنيا اياد طه

  كلية الطب–الجامعة العراقية 
 



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

762.  
889 

 
15/5/2016 

 
 الثالث

 
جهاز قياس متانة الحبيبات  

العلفية تحت تاثير ضغط 
 الهواء 

 
 م.م.باسم عبود عباس 

جامعة ديالى /كلية الزراعة /قسم الثروة 
 الحيوانية 

 التاسع 22/5/2016 890 .763
توظيف مفردات الحلي 

التراثية في التصاميم التطبيقية 
 ) 1للجالبية النسائية الجاهزة (

 مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -۱
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳
 السيد توفيق عبد الحميد -٤
 عبد العظيم علي كويت -٥

 التاسع 22/5/2016 891 .764
توظيف مفردات الحلي 

التراثية في التصاميم التطبيقية 
 )2للجالبية النسائية الجاهزة (

 - مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -۱
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳
 السيد توفيق عبد الحميد -٤
 عبد العظيم علي كويت -٥

 التاسع 22/5/2016 892 .765

توظيف مفردات الموروث 
الشعبي في التصاميم التطبيقية 

للجالبية الرجالية الجاهزة 
)1( 

 مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -۱
 الست االء عبد الرزاق -۲
 الست دينا عبد الرحيم -۳

 الست نادية زكي -٤
 الست وداد عزاوي -٥

 التاسع 22/5/2016 893 .766

توظيف مفردات الموروث 
الشعبي في التصاميم التطبيقية 

للجالبية الرجالية الجاهزة 
)2( 

 مركز دار الطراز والبحوث والنسيجية -٦
 الست االء عبد الرزاق -۷
 الست دينا عبد الرحيم -۸

 الست نادية زكي -۹
 الست وداد عزاوي -۱۰



 }جـــدول النماذج العراقيــــة  {

مدرب اخذ عينة من نخاع  الثالث  14/6/2016 894 -767
 العظم 

 د.نيا ايادطه 
 الجامعة العراقية /كلية الطب 

 د.نيا ايادطه  مدرب االعطاء  الثالث  6/2016 /14 895  768
 الجامعة العراقية /كلية الطب   

 د.نيا ايادطه  مدرب زرق االبر  الثالث   15/6/2016 896 769
 الجامعة العراقية /كلية الطب   

 د.نيا ايادطه  مدرب تركيب الفولي كانتر الثالث  15/6/2016 897 780
 الجامعة العراقية /كلية الطب   

مدرب سحب سائل النخاع  الثالث  22/6/2016 898 781
 الشوكي 

 د.نيا ايادطه 
 الجامعة العراقية /كلية الطب    

 المهندس عالء حسين شوقي  قاعدة برج ثالثية االذرع  العشرون   27/6/2016 899 782
  2 /د65 /ز424الحرية /دور الضباط /م

 المهندس عالء حسين شوقي  نقطة تفتيش االمن الذكية  العشرون  28/6/2016 900 783
  2 /د65 /ز424الحرية /دور الضباط /م

 السيد غزوان عبد الجليل  مدرعة باب جهنم  السادس عشر  24/7/2016  901 784
  9 /د 17/ز 108الناصرية /م 

 السيد غزوان عبد الجليل  1الروبوت(العراق )  السادس عشر  25/7/2016 902 785
 9 /د 17/ز 108الناصرية /م 

 السيد محمد عبد العزيزمنير  علبة لحفظ االلبان  الرابع عشر  2016 /26/7 903 786
 دهوك /زاخو اسى جه مي 

 


