
 

 اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي ) خزانة زجاجیة لحفظ االدوات الجراحیة  11/5/1937 214/400/231 1
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) حاملة كاسات الغسیل في االعمال الجراحیة  11/5/1937 215/400/232 2
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) حاملة الدوش في الغسل بالعملیات  11/5/1937 216/400/233 3
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) منضدة جراحیة لفحص االمراض الزھریة  11/5/1937 217/400/234 4
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) حاملة االالت التعقیم  11/5/1937 218/400/235 5
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) منضدة جراحیة خاصة لعملیات العیون  11/5/1937 219/400/236 6
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) منضدة جراحیة خاصة بعملیات الوالدة  11/5/1937 220/400/237 7
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) حاملة السدیة  11/5/1937 221/400/238 8
سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) طاولة حاملة االالت الجراحیة  11/5/1937 222/400/239 9

سید یوسف یعقوب (المعمل الفني العراقي) كرسي لتداوي العیون والحنجرة  11/5/1937 223/400/240 10
المستر نیكوالس سي تولر مرشحات نفط الوقود  10/7/1937 243/400/262 11
المستر جورج سي ویج الة تولد البخار من تلقاء نفسھا موقد البخار  20/7/1937 247/400/265 12
السید محمد قطب الدین لوح المفاتیح الواقیة  12/9/1937 250/400/268 13
السید متي حنا القزاري مركب االمین  12/9/1937 251/400/269 14
السید مھدي حسین محرقة طابوق الرافدین  20/9/1937 253/400/272 15
استحضار المواد االنشائیة الكثیرة الخالیا  11/10/1937 255/400/274 16

والمنتوجات الخاصة بتكوین مساحات في 
ھذه المواد 

السید ادور اسحاق صالح 

السید شیت نعمان صنع المستخلصات السكریة من التمور  18/11/1937 261/400/281 17
السید جمال محمود فخري الموقد النفطي – البخاري  5/2/1938 272/400/292 18
المستر الكساندرماك كالوم توین (شركة نفط موقد النفط الثقیل بطریقة التجزأة الھوائیة  3/10/1938 301/400/325 19

الرافدین المحدودة ) 



 

 اسم المخترع وعنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
السید عزت الكرخي الھوائي الواقي  23/10/1938 304/400/328 20
الطریقة الملونة لتعلیم القراءة العربیة  6/11/1938 307/400/331 21

للمستجدین من االطفال 
السید قریاقوس یوسف 

قوالب (بلوك )(ز) لعمل الجدران  30/1/1939 328/400/358 22
والحواجز واالبواب التي تمنع الحرارة 

والضوضاء 

المسیو امیرتو فریسكورا 

قوالب (بلوك) (ث) لعمل الجدران  30/1/1939 329/400/359 23
والحواجز واالبواب التي تمنع الحرارة 

والضوضاء 

المسیو امیرتو فریسكورا 

تجھیز ھواء بارد لتبرید داخل المساكن  21/7/1939 379/400/314 24
والسیارات وعربات سكك الحدید والمیاه 

والطعام وجعل الھواء المحیط بھا ویكتنفھا 
ظاھرا وتجھیز ھواء حار لتدفئة االماكن 

المذكورة 

السید الیاس خدوري 

السید الیان بایائي دوالب ماء مسلسل للسقي الزراعي  6/5/1939 347/400/352 25
السید شاكر بن ابراھیم الة فنیة (مطرقة) تسمى (یت)  22/400/1939 366/400/389 26
السید عزیز مرزة یعقوب (معمل الغزل تحسین غسل الصوف بواسطة ضغط الماء  22/6/1939 369/400/392 27

والنسیج الصوفي ) 
 



 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
الجرس االوتوماتیكي  9/2/1958 18/400/58 1

لغرض التوقیت 
سعد الدین عثمان الصائغ 

الموصل 
خزان ولوحات الحروف  6/4/1958 44/400/58 2

الالت الطابعة والطابعات 
التلغرافیة من نوع حروف 

النسخ 

السید علي احمد خان 
بواسطة محمد صدر 

الدین احمد 

ابراھیم عزیز محمد مزلج مائي  15/6/1958 69/400/58 3
فرانك برجك كوفرج سانداك  24/6/1958 76/400/58 4
5 100/400/58 21/9/1958 Slush moulding 

machine  
فرانك برجك 

طریقة النتاج الجص  19/11/1958 116/400/58 6
 الحجري المیكانیكي

مھدي قنبر اغا 

طریقة تسھیل الكتابة  6/6/1959 70/400/59 7
العربیة 

یونس عبد الرزاق 
السامرائي 

 
 

حسن عبد هللا   ماكنة لتولید الغاز   23/7/1959 92/400/59 8
 

 السید عبد الرسول الیكو   23/7/1959  93/400/59 9
 

ماكنة تشتغل بواسطة ھواء  25/4/1960 6 31/400/0 10
مضغوط 

ابراھیم صالح 
محمد 

سبرنك جدید لمكائن  25/7/1960 6 71/400/0 11
النسیج االوتوماتیكیة 

السید نذیر علي عزیز 

 



 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
عدنان احمد سعد الدین  المحركات السدیة  134/400/60 1

 – جامعة بغداد –زبادة 
قسم –الكلیة العسكریة 

 الفیزیاء - الرستمیة
فرانك برجك  (شركة  ماكنة ضغط االحذیة  25/12/1960 150/400/60 2

 باتا العراقیة) 
فرانك برجك  (شركة  تبدیل النعول المیكانیكي 27/12/1960 151/400/60 3

 باتا العراقیة)
 عراقي مشروع التسخین الجاف 15/2/1961 11/400/61 4
 الصیدلي الكیمیاوي  الفاسم 7/5/1961 48/400/1961 5

السید عبد القادر شكري 
 بغداد–وزارة الصحة 

حنا نانو- طریق بغداد  مرجل نانو 28/6/1961 65/400/1961 6
الجدیدة /مجاور النادي 

االثوري الریاضي 
 الجدید

شوكت عبد الرزاق منیر   الحجارة الخفیفة  3/6/1962 38/1962 7
  بغداد– علویة 781

المتعلق بتصمیم جھاز لتسخین الماء  4/10/1962 39/1962 8
 باستغالل الطاقة الحراریة للشمس 

 مدیریة – نور الدین 
 –سكك الحدید یة العامة 

 بغداد 
تحسین اختراع لمعاجین زجاج  30/12/1962 40/1962 9

 الشبابیك الحدیدیة والخشبیة 
نبیل حافظ وولیم تمره- 

 شركة االسمنت العراقیة   
 



 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
طریقة استعمال  القیر في صنع  26/5/1963 164/1963 10

 االسمنت االسفلتي 
عبد المسیح بالیا- 

بغداد- –الكرادة الشرقیة 
 معمل –ساحة الحریة 

البرھان للمنتجات 
 البترولیة 

طریقة استعمال  القي في صنع مانع  26/5/1963 165/1963 11
 الرطوبة السائل 

عبد المسیح بالیا- 
بغداد- –الكرادة الشرقیة 

 معمل –ساحة الحریة 
البرھان للمنتجات 

 البترولیة
طریقة استعمال  القي في انتاج  26/5/1963 166/1963 12

 االصباغ االسفلتیة  
عبد المسیح بالیا- 

بغداد- –الكرادة الشرقیة 
 معمل –ساحة الحریة 

البرھان للمنتجات 
 البترولیة

 لفتح وتركیب 22ماكنة ع.ج.   8/6/1963  179/1963 13
 اطارات السیارات 

علي الحاج محمد 
 الشیخ عمر –الجنابي 

مقابل مستشفى 
 الطواريء

انطوان فرج  -  ملكیة  صنع احذیة ذي الوجھ الثاني 21/7/1963 194/1963 14
 –شركة باتا العراقیة 

 البو شجاع الكرادة 
استعمال القیر الطبیعي المستخرج من  7/8/1963 197/1963 15

الویھ الرمادي والموص وكركوك في 
 صنع المواد المصبوبة من االسفلت 

عبد المسیح بالیا- 
بغداد- –الكرادة الشرقیة 

 ساحة الحریة



 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
صفاء مصطفى/ شركة  الترایسكتر او مثلث الزوایا  22/12/1963 263/1963 16

نفط العراق المحدودة 
 /دائرة منع وقوع حوادث 

نجم عبد االمیر /شارع  جھاز لقفل الة التلیفون  27/2/1964 277/1964 17
 كراج –الشیخ عمر 
 خلیل شنول 

مظفر حسین جمیل /في  جھاز تنظیف ذاتي لمبردات الھواء  21/5/1964 317/1964 18
عرصات الھندیة رقم 

  مسبح بغداد 633
دوالب نافخ بالستیكي ذو محور واحد  21/5/1964 318/1964 19

لمبردات الھواء و لوحدات تكییف 
 الھواء  

مظفر حسین جمیل /في 
عرصات الھندیة رقم 

  مسبح بغداد633
وسط التبخیر االسفنجي لمبردات  21/5/1964 319/1964 20

 الھواء
مظفر حسین جمیل /في 

عرصات الھندیة رقم 
  مسبح بغداد633

مضخة ماء بطیئة الدوران لمبردات  21/5/1964 320/1964 21
 الھواء 

مظفر حسین جمیل /في 
عرصات الھندیة رقم 

  مسبح بغداد633
  



رقم  ت
 البراءة

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 مظفر حسین جمیل 1كولیكس -  6/6/1964 339 1
 مظفر حسین جمیل 1كوندیكس -  9/6/1964 342 2
 احسان حمدي جھاز لضبط المكالمات التلیفونیة 10/6/1964 345 3
 منیررسول حمید العاللي دبس أ- ل- أ 9/7/1964 356 4
 منیررسول حمید العاللي السكر السائل (س- س- ت- ع ) 9/7/1964 357 5
 منیررسول حمید العاللي جلي العاللي بالطریقة المیكانیكیة 9/7/1964 358 6
الشراب الطازج الذي یصلح استعمالھ لصناعة  9/7/1964 359 7

 المثلوجات والمیاه الغازیة
 منیررسول حمید العاللي

 منیررسول حمید العاللي جلي العاللي بالطریقة الیدویة 9/7/1964 360 8
 منیررسول حمید العاللي عسل العاللي بالطریقة الیدویة 9/7/1964 361 9

 منیررسول حمید العاللي عسل العاللي بالطریقة المیكانیكیة 9/7/1964 362 10
تصامیم معمل العسل والجلي بالطریقة الیدویة  9/7/1964 363 11

 وماسترك العاللي والدبس العادي
 منیررسول حمید العاللي

تصامیم معمل العسل والجلي وماسترك العاللي  13/7/1964 364 12
ودبس أ- ل- أ المنتج من التمور بالطریقة 

 المیكانیكیة

 منیررسول حمید العاللي

المعمل المیكانیكي لصناعة جلي العاللي .عسل  16/7/1964 368 13
 العاللي .ماسترك العاللي .دبس أ- ل- أ

 منیررسول حمید العاللي

تصامیم معمل استخراج عصیر التمورالطازج الذي  28/7/1964 371 14
 یصلح لصناعة المثلوجات والمیاه الغازیة

 منیررسول حمید العاللي

تصمیم معمل سكر سائل مصنوع من التمرمع بقیة  1/8/1964 372 15
 الصناعات التي یمكن صناعتھا من التمر

 منیررسول حمید العاللي

 د.عبد علي مھدي، كنعان خلیفة  انتاج الرطب (الفضیخ) من التمر الجاف المخزون 24/1/1965 429 16



رقم  ت 
 البراءة

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح

 مظفرحسین جمیل مضخة ماء بطیئة الدوران لمبردات الھواء 3/4/1965 476 17
 مظفرحسین جمیل جھاز تنظیف ذاتي لمبردات الھواء 3/4/1965 477 18
 مظفرحسین جمیل شباك التبخیر االستبدالي 3/4/1965 478 19
 جمیل القس شمعون،زامل غدیر مادة الصمغ 1/6/1965 514 20
 جمیل حمید ایلیا تحسینات في قناني الحبر 14/9/1965 567 21
 مظفرحسین جمیل مضخة ماء بطیئة الدوران نسبیا لمبردات الماء 18/9/1965 568 22
 مظفرحسین جمیل صنع مبردات الھواء من صفائح االلمنیوم 24/11/1965 603 23
 مظفرحسین جمیل فلتر الرافدین 30/11/1965 608 24
 جبار محمد الھ قص الشیلمان الطویل 27/3/1966 660 25
 ھاشم ذنون الراوي جھاز الحماء الماء بواسطة حرارة الشمس 12/4/1966 669 26
 د. برونیسلوكاندا مبردة ھواء بواسطة ماء تبرید منفوث 2/5/1966 677 27



 
 

 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
1 877 

 (الغیت)
خان –ناجي نسیم كوھین  تحسینات في انتاج فحم الكوك وفحم الحدادة  16/4/1967

ساسون دانیال شارع 
 المستنصر-بغداد

 
منیر نوري هللا ویردي  طریقة وجھاز الضخ البخاري 25/4/1967 881 2

شارع العطار الكرادة-–
 بغداد

 
اعمدة كونكریتیة سابقة التجھیز ومسبقة الجھد  19/6/1967 920 3

 للكھرباء والتلفزیونات
 د.بروسانتو كومار موھانتي

 اكرم شماس 
 نمیر امین قیردار-بغداد

 
سقوف كونكریتیة سابقة التجھیز ومسبقة الجھد على  19/6/1967 921 4

 شكل نصف المستطیل (جنل)
 د.بروسانتو كومار موھانتي

 اكرم شماس 
 نمیر امین قیردار-بغداد

 
 حبیب یوسف سمعان دھن بریك بغداد 13/7/1967 926 5

 
االشعاع االلكتروني في االلكترولینات خالل محالیلھا  2/8/1967 930 6

 المائیة والرطبة المنصھرة
مھدي علي المبارك- 

 بغداد
 

 –الحاج نعمة راھي  رافعة راھي الثقیلة 26/11/1967 986 7
 بغداد–مكتب الكندي 

 
 



 
 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 الكرادة –سامي حبوش  اجھزة حبوش الغازیة للمحركات 26/11/1967 987 8

 بغداد–الشرقیة 
 
 
 

السید ارشاك یوسف  طریقة ارشاك في عمل المبازل 12/12/1967 993 9
 شارع الرشید –بانیكیان 

 بغداد
 
 

10 1032 
 

یحیى حمودي السعدي- جھاز استالم 4/2/1968
 الكرادة الشرقیة- بغداد

 
11 1035 

 
رعد كامل حساني-  التلفون المحسن ذو الصوت المكبر 24/2/1968

 المنصور- بغداد
 

 رادار اعادة التولید 7/3/1968 1039 12
 

السید یحیى حمودي 
السعدي- الكرادة 

 الشرقیة- بغداد
 

 صافرة االنذار الالسلكیة  7/3/1968 1040 13
 
 

السید یحیى حمودي 
السعدي- الكرادة 

 الشرقیة- بغداد
 
 
 



 
 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 جھاز االنارة الضوئیة االوتوماتیكي  7/3/1968 1041 14

 
 

السید یحیى حمودي 
السعدي- الكرادة 

 الشرقیة- بغداد
 

السید ھشام القاضي-  العداد االلكتروني  16/3/1968 1042 15
 المامون - بغداد

 
 الة بضغط معاكس لمقاعد الكراسي 19/3/1968 1043 16

 
 خلیل جعفر

كاظم حبیب \الحریة- 
 بغداد

 
 متعلق بالة حاسبة مغناطیسیة 20/3/1968 1044 17

 
حسام الدین نایف-

  بغداد– 139عرصة 
 

صنع الة تصویر حدیثة سینمائیة لتصویر فلم  24/3/1968 1047 18
باالبیض واالسود وعرضھ بنفس الجھاز بااللوان 

 الطبیعیة للمنظر
 

 كلیة –زھیر زیدان 
 الطب البیطري- بغداد

  1جھاز تلفزیون نصر بغداد مودیل  26/3/1968 1050 19
 

عباس عبدالواحد 
السبتي- شارع الكفاح- 

 بغداد
 

نزار فاضل السامرائي  السجل التلفوني 27/3/1968 1051 20
 اعظمیة- بغداد

 
 



 
 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 جورج لندستروم العملیة الفنیة النتاج العلف الكامل من التمور 11/4/1968 1069 21

 جھاد عبد الوھاب
 قریاقوس ایشو

 شارع السعدون- بغداد
 

عبدهللا بھجت الصالحي  دراجة اھلیلیجیة 16/4/1968 1070 22
مصلحة الخطوط الجویة 

  بغداد–
 

عبدهللا بھجت الصالحي  دراجة متوازیة العجالت 19/5/1968 1080 23
مصلحة الخطوط الجویة 

  بغداد–
 

24 1114 
 
 

 
       16/7/1968 

 صالح نافع السراج  جھاز تكییف الھواء الغازي للسیارات 
 شارع  ابي نؤاس 

المفتشیة العامة للمصالح 
  بغداد –النفطیة 

 مدحت سید احمد میل لتوسیع المجاري البولیة الضیقھ 15/8/1968    1126 25
موصل محلة النبي شیت 

-122/16رقم الدار 
 بغداد

جھاز تبرید وتشغیل وسائط النقل البریة والنھریة  19/8/1968    1127 26
 الذي یعمل بالغاز السائل

 صالح نافع السراج 
 –شارع ابو نؤاس 
المفتشیة العـامة 

للمصالــح النــفطـیة-
 بغداد



 
 

 اسم المخترع-عنوانھ اسم االختراع تاریخ المنح رقم البراءة ت
 -سلیمان محمد 1 جھاز العملة للتلیفون 26/8/1968   1128      27

 -جمعة محمد2
بنایة –شارع االستقالل 

سینما اطلس /مخزن 
 االھرام -كركوك

 لیث مكي كبھ الفاحص الطبي الكھربائي 2/9/1968   1129     28
المنصور حي المھندسین 

 -بغداد24/11/20
 
29 

 - خلیل جعفر1 ماكنھ لكبس االخشاب والمعاكس (االبلوك) 19/9/1968    1135
 -كاظم حبیب2 

مدینة الحریة/ قرب 
 دائرة البرید - بغداد

 
 مدحت سید احمد تینشننك لیفربیرنك 31/10/1968   1156         30

بواسطة مصلحة الغزل 
والنسیج الحكومیة-

 الموصل
 جھاز الكتروني لتنبیھ السائق عندما ینام اثناء السیاقة 13/4/1969    1189        31

 
رعد صادق عبد الھادي 

 جالل
الكرادة الشرقیة 

(خارج)/ ساحة الحریة / 
 72/11رقم الدار 

 
 

 



 
 

 

 

 اسم المخترع-عنوانھ               اسم االختراع     تاریخ المنح   رقم البراءة ت
 محرك ذو مكبسین في انبوبة واحدة 8/6/1969       1194        32

 
 عدنان اسماعیل الراوي

  لواء الرمادي–راوه 
 طریقة لصنع جھاز التنبیھ للوقت والحراسة 23/7/1969     1204       33

 
 رضا مصطفى رضا

 6/109رقم الدار 
 الشارع 

 الرئیسي - خانقین
 عدنان اسماعیل الراوي المحرك الدوار  31/7/1969      1208       34

 راوه - لواء الرمادي
 -عدنان خماس مكي1 جھاز لصنع االنابیب الفخاریة 21/8/1969   1216       35

 -عبد الرسول الدرویش2
معمل االنابیب الفخاریة 

  لواء العمارة–
 صفاء ابراھیم الھاشمي  وقود المحركات النموذجیة 27/8/1969    1217       36

 –اعظمیة سبع ابكار 
 شارع عثمان بن عفان 

رقم الدار المحركات 
 النموذجیة

 سعد كاطع الخــــفاجي  جھاز منبھ لسائق السیارة ذو مرحلتین 26/2/1970   1262     37
 - 4/22مدینة الوشاش 

 بغداد
 صالح عبد القادر جھاز  العملة للتلیفون 5/3/1970    1266     38

 قرب –شارع بابا كركر 
 سینما الحمراء - كركوك
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