
رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

1 4110 7/1/2015 A63B21/00 
A63B36/00 
A63B23/00 

 المھندس علي صاحب جبر جھاز المشي ذاتي الحركة
 النجف االشرف/الكوفة/مكتب الھندسي

  /قرب مسجد الكوفة
 

 المھندس علي صاحب جبر
 

2 4111 8/1/2015 G01N22/00  تصمیم نظام مراقبة
وسیطرة تحلیلي عالي الدقة 

 متعدد التطبیقات

 د.حیدر مھدي داود الجبوري
جامعة تكریت/كلیة علوم الحاسوب 

 والریاضیات
 

 د.حیدر مھدي داود الجبوري
 

3 4113 11/1/2015 C07C323/20 
 

حفازات لبلمرة الستایرین 
محضرة من رباعي كلورید 

التیتانیوم المحلول على 
 مواد ساندة مختلفة

 أ.دأیاد عبد الرزاق مطر
 جامعة االنبار/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء

 السید علي سمیر عبد
 قطاع خاص

 

    الذوات أعاله

4 4116 13/1/2015 A01B17/002 
A01B49/06 
A01C23/02 

أمكانیة أستخدام الة مركبة 
مصممة ومصنعة محلیا في 

الحراثة وضخ مبیدات 
االدغال والمسببات 

 المرضیة تحت سطح التربة

 أ.دعبد الرزاق عبد اللطیف جاسم
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم المكائن 

 واالالت الزراعیة
 أ.م.د.منى تركي الموسوي

جامعة بغداد/كلیة التربیة للبنات/قسم 
 علوم الحیاة

 السید سیف أحمد روضان
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم المكائن 

 واالالت الزراعیة
 

  الذوات أعاله

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

5 4117 13/1/2015 E04H9/00 
E04H9/14 

مالجيء قیادة میدانیة 
جدیدة تؤمن حمایة ضد 

الضربات المباشرة 
والضربات الكیمیاویة(ملجأ 

 المیالد)

 د.منجد عبد الباقي عمر النائب
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة معالجة 

وأتالف المخلفات الكیمیاویة 
 والبایولوجیة والحربیة الخطرة

 د.منجد عبد الباقي عمر النائب
 

6 4118 14/1/2015 F41J5/00 
F41J7/00 
F41J9/00 

منظومة االھداف الراداریة 
 الكاذبة

 د.منجد عبد الباقي عمر النائب
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة معالجة 

وأتالف المخلفات الكیمیاویة 
 والبایولوجیة والحربیة الخطرة

 د.منجد عبد الباقي عمر النائب
 
 
 
 

7 4120 15/1/2015 A63B36/00 
A63B21/00 

 السید ضرغام جاسم جواد جھاز الرافعة
بابل/الحلة/أبي غرق/حي النصر 

 1/202/د39/ز9م
 أ.م.د.أسامة عبد المنعم جواد

 جامعة بابل/كلیة التربیة الریاضیة

 الذوات أعاله 
 
 
 

8 4125 25/1/2015 A01K39/00  تحویل الریش الى متحلالت
بروتینیة واالستفادة منھا 

 في تغذیة فروج اللحم

 أ.م.د.عدنان وھاب حبیب المظفر
جامعة الكوفة/كلیة الزراعة/قسم علوم 

 االغذیة
 أ.د.خالدة عبد الرحمن شاكر

جامعة بغداد/ كلیة الزراعة/قسم علوم 
 االغذیة

 أ.د.باسل كامل الداللي
 متقاعد

 الذوات أعاله 
 

 

 

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

9 4132 29/1/2015 A61K9/00 
A61K47/00 

-4أستخدام مركب
بارامیثوكسي بنزلدین 
امینو ازو بنزین كعمود 
جدید من نوع البلورات 

السائلة لجھاز 
كروموتوغرافیا الغاز 

لفصل الكحوالت المستقیمة 
 والكحول في الدم

 

 أ.م.د.حیدر حمید عبد محسن
 الجامعة المستنصریة/كلیة طب االسنان

 أ.م.د.حیدر حمید عبد محسن
 

10 4133 28/1/2015 C08F255/00 
C08F255/02 
C08F8/00 

تحضیر محسن لزیادة 
معامل اللزوجة لزیوت 

التزییت لمحركات 
 السیارات

 ر.كیمیاویین زیدون خلف كریمد
 م.رمھندسین قیس مثنى أموري
 كیمیاوي أقدم ثابت عباس أحمد
 كیمیاوي ھدیل عبد الكریم حسین

 بایولوجي أقدم أسراء محمد عبد اللطیف
 كیمیاوي بشار عبد المجید رؤوف 

 وزارة النفط/مركز البحث والتطویر النفطي
 

وزارة النفط/مركز البحث 
 والتطویر النفطي
 والذوات أعاله

11 4137 8/2/2015 A63B21/00 
A63B23/00 

 أ.د.محمد جاسم محمد الخالدي )Hجھاز رمي المطرقة (
 جامعة الكوفة/كلیة التربیة للبنات
 م.م میاسة عبد علي كاظم سبتي

 وزارة التربیة/المدیریة العامة لتربیة النجف
 م.م حیدر فیاض حمد العامري

 جامعة الكوفة/كلیة التربیة الریاضیة
 

 الذوات أعاله

 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

12 4138 8/2/2015 F03C1/00 
F03C5/00 

 السید عز الدین حسن علي المحرك الدوار
محافظة نینوى/وزارة التربیة/المدیریة 
العامة للتربیة/قریة الفاضلیة/مدرسة 

 الفاضلیة للبنین
 
 

 السید عز الدین حسن علي
 

13 4139 9/2/2015 B66F11/00 
B66F19/00 

جھاز رفع المعوق من 
السریر الى الكرسي 

 المتحرك

 السید علي عدي علي
              بغداد/الشرطةالخامسة

 5216/د31/ز865            م
 السید محمد رائد أحمد

الجامعة التكنولوجیة/قسم ھندسة المكائن 
 والمعدات

 السید وعد رعد رحیم
 بغداد/الدورة

 
 

 الذوات أعاله

14 4140 9/2/2015 F41B27/00 الست أسراء ھاشم جایان نعمة جھاز كابینة الرمي 
 16/د35/ز313بغداد /حي القاھرة/م
 

 الست أسراء ھاشم جایان نعمة
 

15 4141 9/2/2015 G06M3/00  نظام لتحسس الطلب
والسیطرة على الطاقة 
الكھربائیة للمقاییس 

المنزلیة الذكیة 
 والكھرومیكانیكیة

 

 السید جعفر صادق عبد الھادي جالل
 بغداد/الكرادة/حي بابل

 95/د25/ز925م

السید جعفر صادق عبد الھادي 
 جالل

 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

16 4145 11/2/2015 D06M11/00  تحضیر أنسجة قطنیة
مطلیة بغشاء رقیق نانوي 
مضاد للبكتریا وحمایة ضد 

 االشعة فوق البنفسجیة

 فیزیاوي أقدم حیدر محمد عجیل
 د.عبد الحسین خضیر الطیف

وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة بحوث 
 المواد

 الست أبرار ناطق محمد
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة الطاقات 

 المتجددة
 السید باسم محمد عجیل

وزارة التربیة/المدیریة العامة 
 للتربیة/بغداد/الكرخ الثالثة

 

 وزارة العلوم والتكنولوجیا
 السید باسم محمد عجیل

  

17 4146 11/2/2015 H04L17/00 
H04B1/00 

منظومة رقمیة لقیاس 
وتسجیل قوة السحب عن 

بعد لالالت الزراعیة 
 والصناعیة 

 د.نصیر سلمان كاظم
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم المكائن 

 واالالت الزراعیة
 أ.م.د.نبیل حسن ھادي
 أ.م.د.أحمد عبد الحسین

جامعة بغداد/كلیة الھندسة /قسم الھندسة 
 المیكانیكیة

 الذوات أعاله 
 

18 4150 15/2/2015 G01L9/00  جھاز للتحكم بسعة االنبوب
 الشعري

 المھندس زید عبد هللا خلف محمد
 وزارة الصحة/دائرة صحة بغداد/الرصافة

المھندس زید عبد هللا خلف 
 محمد

 
 

 

 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

19 4151 16/2/2015 A01B79/00  أزالة التلوث بالمخلفات البترولیة
   بأستخدام عزلة محلیة من الفطر
        trichoderma harzianum   

 السید میعاد عنان عبد الرزاق
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة بحوث 

 تكنولوجیا البیئة والمیاه
 د.ھادي مھدي عبود

وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة البحوث 
 الزراعیة

 د.عبد العزیز مجید نخیالن
الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم/قسم 

 علوم الحیاة
 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجیا

د.عبد العزیز مجید 
 نخیالن

 

20 4152 17/2/2015 B29C45/73  تصمیم منظومة حقن جریاني
 جدیدة

 أ.د.داخل ناصر طھ
 جامعة بابل/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء

 أ.م.د.خدیجة جبار علي
جامعة الكوفة/كلیة التربیة للبنات/قسم 

 الكیمیاء
 

 الذوات أعاله 
 

21 4154 19/2/2015 C01B3/00 
C25B1/00 

C25B15/00 

مشروع لطریقة جدیدة النتاج 
ھیدروجین السائل (وقود) من میاه 

البحر بدون خسارة في الطاقة 
وبأقل استھالك عند االنتاج 

وبأسرع طریقة من الطرق السابقة 
 وبدون أضافة مواد كیمیائیة

 السید بھزاد صالح خلیل صادق السلیفاني
محافظة دھوك/كري باص/منطقة 

 شورش/زقاق یادكار
 
 
 
 
 
 

السید بھزاد صالح خلیل 
 صادق السلیفاني

 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

22 4155 24/2/2015 H01L29/00 
G03B7/00 

تصمیم وبناء مقاومة مجزيء تیار 
 لنبضات عالیة التیار

 ر.ب.د.كمال حسین لطیف
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة الطاقات 

 المتجددة
 أ.د.أحمد كمال أحمد

 م.م.بسمة حسین حمد
 جامعة النھرین/كلیة العلوم/قسم الفیزیاء

 كیمیاوي أقدم أحمد خضیر كاظم
 وزارة البیئة/دائرة بیئة الوسط

 الذوات أعاله

23 4158 9/3/2015 B82Y40/00 
G21F1/00 

قناع الوقایة من مخاطر المواد 
 النانویة

 أ.م.د.محمد مزھر راضي
ھیئة التعلیم التقني/كلیة التقنیات الصحیة 

 والطبیة/بغداد
 أ.د.عدویة جمعة حیدر

الجامعة التكنولوجیة/مركز بحوث 
 النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة

 أ.م.د.باقر كریم عبد
ھیئة التعلیم التقني/كلیة التقنیات الصحیة 

 والطبیة/بغداد
 أ.م.د.بھاء فخري حسین

 جامعة بغداد/كلیة الطب البیطري
 أ.م.ثامر عبود عباس الدباغ

الجامعة التكنولوجیة/مركز بحوث 
 النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة

 الذوات أعاله

24 4160 10/3/2015 G05B19/00 
G05B15/00 

سیت مكتب ألكتروني مزود 
بوحدات أدخال الكومبیوتر 

 وریموت كونترول وشاحن موبایل

 السید علي زامل حسین الساعدي
وزارة الداخلیة/المدیریة العامة للشؤون 

 الداخلیة

السید علي زامل حسین 
 الساعدي

 
 



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

25 4161 10/3/2015 B43L11/06 
B43L9/00 
A45B9/02 

فرجال لرسم منحني 
) وبحاالت Cycloidال(

  Trochoid خاصة 

 المھندس لیث ھادي منشد طاھر
جامعة ذي قار/كلیة الھندسة/قسم 

 الھندسة المدنیة
 

 المھندس لیث ھادي منشد طاھر
 

26 4162 11/3/2015 A61D7/00 
A61D19/02 

أستخدام التلقیح االصطناعي 
في الصقور الول مرة في 

 العراق

 أ.د.حازم جبار شاه علي الدراجي
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم الثروة 

 الحیوانیة
المھندس الزراعي صباح علي عمران 

 عجیمي الشمري
 قطاع خاص

 
 

 الذوات أعاله

27 4163 12/3/2015 A61D19/02  أستخدام التلقیح االصطناعي
في طائر النعام الول مرة في 

 العراق

 أ.د.حازم جبار شاه علي الدراجي
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم الثروة 

 الحیوانیة
المھندس الزراعي صباح علي عمران 

 عجیمي الشمري
 قطاع خاص

 أ.م.د.ھشام أحمد صالح المشھداني
 أ.م.د.ولید خالد عبد اللطیف الحیاني
 السید أسعد خلف محمد البیضاني

جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم الثروة 
 الحیوانیة

 
 

 الذوات أعاله



رقم  ت
 البراءة

التصنیف  تاریخ المنح
 الدولي

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع

28 4164 12/3/2015 C07D435/14  تحضیر وتقییم مشتق
البایرانوبیرمیدین دایون 
كمضاد الكسدة زیوت 

 التزییت

 أ.م.د.محمد رفعت أحمد
 جامعة بغداد/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء
 أ.متمرس.عبد الحلیم عبد الكریم محمد

 كلیة الفارابي الجامعة
 أ.د.یوسف علي الفتاحي

 متقاعد
 م.زینب عبد الزھرة خضیر المصري
 جامعة بغداد/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء

 ر.م.أقدم صالح مھدي علي حسن
وزارة النفط/مركز البحث والتطویر 

 النفطي

وزارة النفط/مركز البحث 
 والتطویر النفطي
 والذوات أعاله

29 4167 15/3/2015 H01B15/00  معدة تقطع الملفات التالفة
للمحركات الكھربائیة لغایة 

 كیلو واط      250
1)MQ-SD( 

 المھندس رضا شاكر ھاشم
وزارة الصناعة والمعادن/شركة أبن 

 الولید العامة
 السید أحمد رضا شاكر

 الست حوراء رضا شاكر
 2/د7/ز425الكاظمیة/م

 الذوات أعاله

30 4168 16/3/2015 B29B17/02   أنتاج مونیمر جدید بس
-ھیدروكسي أثایل) ثایو 2(

تیرفثاالت                  
))2-hydroxyethyl (Bis 

thio terephathalate 
من مخلفات القواریر الشرب 

 )PETالبالستیكیة (

 م.م. ماھر أسعد جالل
 م.م.علیاء عبد الحسن عبد الكریم

 جامعة البصرة/مركز أبحاث البولیمر
 م.م.مؤید نعیم خلف
 أ.م.رائد كاظم زیدان

 جامعة البصرة/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء

 الذوات أعاله
 
 
 
 
 
 
 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

31 4171 18/3/2015 E04C2/00  تكنولوجیا عراقیة لتصنیع
الواح البناء الجاھز من 
 القصب المحاك (الباریة)

 أ.م.د.محمد علي جابر
 م.م.وسام عبد الحسن راضي

 م.م.عامر نعمة جراد
 جامعة البصرة/مركز أبحاث البولیمر

 الذوات أعاله
 
 

 
32 4174 22/3/2015 C01B23/00 

C02F1/00 
أستخدام الدائرة التكاملیة 
المغلقة لمعالجة شحنة من 
غاز الرادون المشع في بئر 
جوفي تام االحكام وحساب 

 الكلفة المثلى للتصمیم

 أ.م.د.عباس علي محمود
 د.أیمان محمد عبد هللا

 ھیئة التعلیم التقني/المعھد التقني بابل

 الذوات أعاله
 
 

 

33 4176 31/3/2015 H01J13/02 
H05H1/00 
A61L2/00 

تصمیم منظومة التفریغ 
بحاجز الجھد العازل النتاج 
بالزما غیر حراریة لتعقیم 

 البكتریا

 أ.م.د.حامد حافظ مربط
جامعة بغداد/كلیة العلوم للبنات/قسم 

 الفیزیاء
 أ.م.د.میساء جاسب حاتم

جامعة النھرین/كلیة العلوم/قسم 
 التقنیات الحیاتیة

 م.م.شیماء سعدون ھاشم
 جامعة واسط/كلیة العلوم/قسم الفیزیاء
 مدیر فني اقدم عبد الكریم خزعل حسن
جامعة بغداد/كلیة العلوم للبنات/قسم 

 الفیزیاء

 الذوات أعاله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

34 4178 6/4/2015 G02F1/00 
G02B27/00 
H04N17/00 

طریقة مبتكرة جدیدة لحساب 
معامل أنكسار السوائل 

بأستخدام تقنیات معالجة 
 الصور الرقمیة

 أ.د.علي عبد داود 
الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم/قسم 

 الفیزیاء
 الست سماھر وحید ھاشم

وزارة التربیة/متوسطة القباب الذھبیة 
 للبنات/واسط

 الذوات أعاله
 
 

 

35 4179 7/4/2015 C09D5/29 
C09D5/18 

أضافة مواصفة عدم االشتعال 
للطالء الدھني وذلك بأضافة 

مسحوق ثنائي فوسفات 
االمونیوم مرة ومسحوق 
سلیكیات الصودیوم مرة 

اخرى لغرض استخدامھ في 
حمایة االسطح السھلة 

 االشتعال

 أ.م.حبایب عبد الحسین مجید الطائي
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة التقنیة الوسطى/معھد 
 التكنولوجیا/بغداد

 

أ.م.حبایب عبد الحسین مجید 
 الطائي

 
 

 

36 4182 20/4/2015 C09D11/00 
C02F1/72 

D21H21/36 

تدھور المیكروبي للوثائق 
التاریخیة ونھج السیطرة 

 علیھا

         أ.م.د.فؤاد حسین كامل
جامعة بولي تكنیك اربیل/الكلیة التقنیة 

 الصحیة اربیل
 أ.م.د.ھیرو محمد اسماعیل
 م.سیران احمد محمد امین
 م.نارین قادر فقي عبد هللا

جامعة صالح الدین/كلیة العلوم قسم 
 علوم الحیاة

 

 الذوات أعاله
 
 
 
 

   

 

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

37 4183 20/4/2015 A01H5/12 
C12N1/02 
C12N1/16 

تحضیر اوساط زرعیة 
محلیة من اوراق بعض 
النباتات لعزل وتشخیص 

 خمیرة 
Cryptococcus 
neoformans 

 د.حمزیة علي عجة
الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم/قسم علوم 

 الحیاة

 د.حمزیة علي عجة
 
 

 

38 4185 22/4/2015 H01L31/003 
C08C220/00 

طریقة جدیدة في تصنیع 
الترانسستورات البولیمریة 

 من البولیمرات المطعمة

 أ.م.د.محمد مزھر راضي 
ھیئة التعلیم التقني/بغداد/كلیة التقنیات 

 الصحیة والطبیة
 أ.م.د.عماد عباس جعفر المال

 جامعة الكوفة/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء

 الذوات أعاله
 
 

 

39 4188 23/4/2015 C12N1/00 
C12N1/14 

C12N15/00 

نوعین جدیدین من الدیدان 
 الخیطیة من جنس 

)Rhabdochona (
المتطفلة على االسماك 
 الشبوطیة في العراق

 البرفسفور الدكتور زھیر ابراھیم فتوحي
 جامعة الموصل/كلیة العلوم/قسم علوم الحیاة

البرفسفور الدكتور زھیر 
 ابراھیم فتوحي

   

40 4189 23/4/2015 Y10s8/917 
D06m13/00 

تحسین مواصفات وملمس 
 الصوف العراقي مختبریا

 كیكیاوي صبا مھدي خلیل
 كیمیاوي سالمة ھشام محمد

وزارة الصناعة والمعادن/ھیئة البحث والتطویر 
 الصناعي/مركز البحوث الكیمیاویة والبتروكیمیاویة

 المھندس عصام احمد عطیة
 متقاعد

 المھندس ریاض محمد نعمان
وزارة الصناعة والمعادن/ھیئة البحث والتطویر 
والتطویر الصناعي/مركز البحوث الكیمیاویة 

 والبتروكیمیاویة

 الذوات أعاله
 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

41 4190 26/4/2015 A01N63/00  أستخدام المستحضر
 في BioMortalالحیوي 

مقاومة مرض تعفن جذور 
وقواعد سیقان الرقي الول 

 مرة في العراق

 م.م.صفاء نعمت حسین
الجامعة المستنصریة/كلیة الھندسة/قسم 

 ھندسة البیئة
 أ.د.كامل سلمان جبر

جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم وقایة 
 النبات

 الذوات أعاله
 
 

 

42 4194 28/4/2015 A36B23/00 
A63B36/00 

جھاز لتدریب العبي كرة 
القدم على سرعة رد الفعل 

في الدفاع واالنطالق 
 والفرملة وتغییر االتجاه

 السید ماجد رحیم سبتي
 بغداد/بغداد الجدیدة

 142/د717/ز17م

 السید ماجد رحیم سبتي
 
 

 
43 4195 28/4/2015 C08K5/521  ، تحضیر راتنج أورثو

أورثو نوفوالك فوسفیت 
الستخدامھ في العزل 

 الحراري للمباني

 د.غادة حسین علوان
وزارة العلوم والتكنولوجیا/دائرة البحث 

 والتطویر الصناعي
 أ.م.د.حسن رشید عبیس

الجامعة التكنولوجیة/قسم العلوم 
 التطبیقیة /فرع الكیمیاء

 وزارة العلوم والتكنولوجیا
 

 أ.م.د.حسن رشید عبیس
 

   

44 4196 28/4/2015 G02B27/00  جھاز فحص العین المتعدد
 )1الرقمي (بصر

السید مھند عبد الجبار محمود 
 المھداوي

وزارة الصحة/دائرة االمور الفنیة/قسم 
 ادارة االجھزة الطبیة

 السید ھیثم واثق عبد القادر العبیدي
 بغداد/الیرموك

 24/د15/ز608م

 الذوات أعاله
 

 

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

45 4197 3/5/2015 G01N33/00  تطویر الخواص الفیزیاویة
الكیمیاویة لدم االصحاء في 

 مصارف الدم

 أ.م.د.فؤاد حسین كامل
 م.م.ھیرو عمر حمد

 م.م.تحسین عبدة عبد هللا
جامعة البولي تكنیك ھولیر/المعھد 

 الطبي التقني/أربیل
 د.سلیم سعید قادر

جامعة ھولیر الطبیة/مركز البحوث 
 الطبیة/أربیل

 الذوات أعاله
 
 

 

46 4199 4/5/2015 E04G17/00 السید شاكر عبد الصاحب مھدي جامعة الشاكر 
 32/د53/ز423بغداد/الكاظمیة/م

 السید شاكر عبد الصاحب مھدي
 

47 4200 6/5/2015 A01K39/00  تأثیر أضافة مستویات
مختلفة من حلیب 

) الى Kefir milkالكیفیر(
ماء الشرب في الصفات 

االنتاجیة والفسلجیة 
 والمناعیة لفروج اللحم

 م.م.عقیل طوینة عودة
البصرة/قضاء الزبیر/محلة الشمال 

 القدیم
 أ.دعبد هللا عبد المنعم محمد

جامعة البصرة/كلیة الزراعة/قسم 
 الثروة الحیوانیة

 الذوات أعاله
 
 
 
 
   

48 4201 6/5/2015 C04B37/00 
C10L10/00 

 السید حبیب محمد حسین عبد علي جھاز الشعلة الوطنیة
 6/د2/ز733بغداد/دور المعلمین/م

السید حبیب محمد حسین عبد 
 علي
 

49 4202 7/5/2015 A61K39/02 
A61B18/00 

تحضیر لقاح مضاد للبكتریا 
المرضیة المسببة اللتھاب 
الصفراء بأستخدام لیزر 
ثنائي الصمام واطىء 

 الطاقة

 السید نبیل خضیر حسون 
 وزارة الصحة/دائرة صحة المثنى

 أ.دأحسان فتح هللا رستم
 جامعة المثنى/كلیة التمریض

 الذوات أعاله
 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

50 4203 7/5/2015 A61B18/00  تحضیر لقاح بكتیري ثالثي
مضاد للبكتریا المسببة 
لألجھاض بأستخدام 

 التشعیع باللیزر

 م.م.ھداء مطشر نھاب
جامعة المثنى/كلیة العلوم/قسم علوم 

 الحیاة
 م.م.عبیر حسین عاجل

جامعة المثنى/كلیة التربیة للعلوم 
 الصرفة

 أ.د.أحسان فتح هللا رستم
 جامعة المثنى/كلیة التمریض

 الذوات أعاله
 
 

 

51 4204 7/5/2015 H01L31/00 
H02J7/00 

بناء ودراسة خصائص 
نبیطة المفرق الھجین 

 Ag2O/Siكخلیة شمسیة 
 c-Si/ Ag2O/PSiو

 أ.م.دأبراھیم رمضان عاكول
 م.م .مروة عبد المحسن حسن

 م.م لمیاء محمد رؤوف
الجامعة المستنصریة/كلیة العلوم/قسم 

 الفیزیاء

 الذوات أعاله
 

 

52 4205 10/5/2015 A23L1/229 
C12N1/00 
C12N5/00 

أنتاج الدكستران من عزلة 
Leuconostoc 
mesenteroides  محلیة

وأستخدامھ في بعض 
 التطبیقات الغذائیة

 م.د.أسماء صباح أحمید
 أ.م.د.أكرم ثابت الراوي

 أ.م.د.طارق ناصر موسى
 م.م .أشراق منیر محمد

جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم علوم 
 االغذیة

 الذوات أعاله
 
 
 
 
   

53 4206 10/5/2015 G01B21/00 
G01C5/00 
G01S17/00 

جھاز قیاس المسافات على 
الخرائط الورقیة والجداریة 

 كافة

السید مھند ریاض سلمان شكر 
 الحمداني

 جامعة الكوفة/كلیة التربیة االساسیة

السید مھند ریاض سلمان شكر 
 الحمداني

 

 

 



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

54 4207 17/5/2015 C03C3/07  تصنیع زجاج للوقایة من
 المصادر المشعة

 د.عمر حمد شھاب 
جامعة االنبار/كلیة التربیة للبنات/قسم 

 الكیمیاء
 د.صبري محمد حسین

 جامعة االنبار/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء
 

 الذوات أعاله
 
 

 

55  4208 17/5/2015 A01N1/02  نجاح تجمید السائل المنوي
والتلقیح االصطناعي في 

 الماعز الشامي

 عبد الكریم عبد الرضا ھوبي0د0أ
 امیرة حسین حمرة 0د0أ

 جامعة بغداد/كلیة الزراعة 
 منذر كوركیس اسوفي (متوفي)0د

 السید فارس فیصل الشیوخ 
 السیدة باسمة محمد رجب

وزارة الزراعة /مركز التلقیح 
 االصطناعي 

 

           الذوات اعاله

56 4210 18/5/2015 H04N17/00  االتمتة والمراقبة عن بعد
(لبحیرات اسماك مع 

مزرعة نعام )باستخدام 
تقنیة شبكات االستشعار 
 الالسلكیة واالنترنیت 

 سمیر جاسم محمد0د0أ
 محمود شاكر نصر 0د0م0أ
 لیث علي عبد الرحیم 0د0م0أ

 عالء عمران موسى0م0م
 علي شعبان حسوني 0م0م

جامعة بابل /كلیة الھندسة/قسم الھندسة 
 الكھربائیة 

 احمد محمد علي علي 0م
 بابل /الحلة/المحاویل 

 

            الذوات اعاله 
   



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

57 4212 24/5/2015 A61F2/00 
G01N3/00 
G01M1/00 

جھاز فحص الكالل 
لالطراف االصطناعیة 

 السفلى

 عمار سلیم حمید 0م0م
 شاكر سكران حسن 0د0أ

الجامعة التكنولوجیة/قسم ھندسة 
 المكائن والمعدات 

 محسن جبر جویج 0د0أ
جامعة النھرین/كلیة الھندسة/قسم 

 االطراف الصناعیة

             الذوات اعاله

58 4213 24/5/2015 A63B21/00 
A63B23/00 

التدریب بأستخدام جھاز 
مقترح بوسط مائي 

لتحسین بعض القدرات 
البدنیة والمتغیرات 

الكینماتیكیة وخطوة المشي 
للمعاقین بالبتر االحادي 

 تحت الركبة

 م.م.ریم سالم أبراھیم
جامعة النھرین/كلیة الھندسة/قسم 

 الھندسة الطبیة

 م.م.ریم سالم أبراھیم
 

59 4214 24/5/2015 C03C17/00 
H01B1/00 
H01L31/00 

منظومة جدیدة الزالة 
الغبار المترسب على 

سطوح مجمعات الخالیا 
الشمسیة ذاتیا بأستخدام 

تیار الخلیة المستمر 
 وزجاج موصل للكھربائیة

 أ.د.منال مدحت عبد هللا
 المھندس مازن سلمان االنصاري

 جامعة بغداد/كلیة العلوم/قسم الفیزیاء
 الست رشا أیاد عزیز

 بغداد/البلدیات/حي علماء
 7/د59/ز738م

 الذوات اعاله
 
 
 
 

 
60 4215 25/5/2015 A01B45/00  تصمیم وتصنیع وتجمیع

وأختبار الة مركبة تستخدم 
لفتح المروز والزراعة 

والتسمید للترب المتأثرة 
 بالملوحة

 أ.د..عبد الرزاق عبد اللطیف جاسم
 أ.م.د.شذى ماجد نفاو
 م.سامر بدري البدري
 م.م.خالد زمام عامر

جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم المكائن 
 والمعدات

 الذوات اعاله



رقم  ت
 البراءة

 أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح

61 4216 25/5/2015 A01B15/02  تصمیم وتصنیع الة مركبة
تستخدم في الحراثة وكسر 

الطبقة الصماء وفتح 
 االنفاق تحت سطح التربة

 أ.د..عبد الرزاق عبد اللطیف جاسم
 السید محمد عبد منخي

 السید منیر عبد الستار عبد الجبار
جامعة بغداد/كلیة الزراعة/قسم المكائن 

 واالالت الزراعیة
 

 الذوات اعاله
 

 

62 4217 26/5/2015 A01C3/00 
B01F17/00 

ماكنة مقلبة االسمدة 
 العضویة

 السید حسین علي حسین نجم
النجف/حي النصر قرب جامع محمد 

 الجواد
 3/70887/د415م

 

 السید حسین علي حسین نجم
 
 

 

63 4218 31/5/2015 C01B7/03  تنقیة واعادة تركیز حامض
الھیدروكلوریك المختبري 

 المركز 

بھاء شمس الدین 0كیمیاویین اقدم0م0ر
 عبد هللا عبد الواحد

 محمد جواد علي محمد 0اقدم0م0ر
 خبیر كیمیاوي خضر جمیل موحي 

وزارة الصناعة والمعادن/شركة ابن 
 سینا العامة 

 مؤید كاصد جلھوم (متقاعد)0د
 

             الذوات اعاله
 
 
   

64 4219 31/5/2015 A01D13/00  قالعة بطاطا للخطوط الغیر
 نظامیة (تصمیم وتصنیع)

المدرس المساعد خالد سعد احمد 
 العبیدي 

 جامعة بغداد/قسم شؤون الدیوان 

المدرس المساعد خالد سعد 
 احمد العبیدي 

 

 


	ت

