
 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

قنینة زجاجیة مملوءة بماء  14 23/3/1971 1  .۱
  الطفل

  قنینة (بطل فریدة) 14 23/3/1971 2  .۲
  علبة سكایر بغداد  20 30/3/1971 3  .۳

 غالف لدفتر اللف 20 30/3/1971 4  .٤
   (ورق الشام)

غالف لدفتر اللف (ورق  20 30/3/1971 5  .٥
  صالح الدین)

غالف لدفتر اللف (ورق  20 30/3/1971 6  .٦
  الرشید)

مروحة مبردة الھواء  20 3/4/1971 7  .۷
 السید سركیس عبو سركیس (السدیس)

۸.  8     
 شركة بالسكو العراقیة / بغداد  ماعون–صحون الطعام  14 22/4/1971 9  .۹
  صندوق قناني للبارد 14 22/4/1971 10  .۱۰

قنینة بطل الشربت من عصیر  14 23/5/1971 11  .۱۱
  الفواكة

 قدح یتألف من قطعتین 14 23/5/1971 12  .۱۲
   (تیب توب)

وعاء مضغوط من مادة  14 23/5/1971 13  .۱۳
 البالستك یستعمل لالیس كریم
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۱٤.  14 23/5/1971 14 
وعاء مخروطي الشكل 

مصنوع من الورق المعدني 
 ویستعمل للمرطبات

 

۱٥.  15 23/5/1971 14 
قدح على شكل مخروط 

مصنوع من البالستك ویستعمل 
 للمرطبات

 

وعاء من البالستیك على شكل  14 23/5/1971 16  .۱٦
  كرة قدم

  أنا قدح یستعمل للمرطبات 14 23/5/1971 17  .۱۷

الجھاز الخاص للطریقة الفنیة  20 8/4/1971 18  .۱۸
  لعمل االنابیب الفخاریة

۱۹.  19 19/11/1971 20 
شكل نصف ھرمي توضع فوق 
السیارة للداللة على انھا سیارة 

 اجرة 
 

حقیبة بالستیكیة تستعمل  20 1/12/1979 20  .۲۰
  لالغراض المنزلیة

  شیفون 8 3/1/1972 21  .۲۱
  قنینة شربت او عصیر 14 28/2/1972 22  .۲۲
  دولكة كبیرة من البالستك 14 4/9/1972 23  .۲۳

غالون (كلن بالستیكي) للزیت  14 21/9/1972 24  .۲٤
  او البنزین او الماء
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

دولكة ماء كبیرة مغایرة لالولى  14 26/9/1972 25  .۲٥
  بالستك

علبة كارتونیة لعصارة معجون  14 22/2/1973 26  .۲٦
  االسنان (عنبر)

علبة تستعمل للورق الصحي  14 6/3/1973 27  .۲۷
  شیفون

انبوبة تستعمل لتعبئة معجون  20 17/3/1973 28  .۲۸
  االسنان

شباك دائري لتوزیع الھواء  20 8/4/1973 29  .۲۹
  القادم من المبردة

  شوایة غاز مستطیلة الشكل 1 7/5/1973 30  .۳۰

علبة من البالستك تستعمل  20 14/5/1973 31  .۳۱
  لمسحوق التنظیف

قنینة او انبوبة تستعمل من قطع  14 26/5/1973 32  .۳۲
  اسطوانیة مختلفة االقطار

ماكنة كوي بخاریة تستعمل  9 4/6/1973 33  .۳۳
  لكوي المالبس

  مزھریة معلقة وتستعمل للزینة 20 8/7/1973 34  .۳٤
  شوایة غازیة متوسطة 1 26/8/1973 35  .۳٥
  مشعل غازي 1 11/9/1973 36  .۳٦
  رزنامة بالستیكیة 10 24/10/1973 37  .۳۷
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

جھاز یستعمل في مضخات  12 4/3/1974 38  .۳۸
  الوقود لسیارات الدیزل

  ترمز لحفظ الماء لمدة طویلة 20 27/3/1974 39  .۳۹

نموذج علبة سكایر بغداد  20 27/5/1974 40  .٤۰
  الكارتوني

نموذج علبة سكایر ورقي  20 27/5/1974 41  .٤۱
  (لسكایر بغداد)

  نموذج قدم 20 27/5/1974 42  .٤۲
  مشعل یستعمل للتنور 1 12/11/1974 43  .٤۳

كلبس راس وایر مدور  20 26/11/1974 44  .٤٤
  لشاصي السیارات من البراص

  كلبس 20 26/11/1974 45  .٤٥

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 46  .٤٦
  للوایرات

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 47  .٤۷
  للوایرات

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 48  .٤۸
  للوایرات

٤۹.  49 26/11/1974 20 
كلبس ذو ثالثة رؤوس براص 

 للوایرات
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

كلبس ذو ثالثة رؤوس براص  20 26/11/1974 50  .٥۰
  للوایرات

  بریمز غازي للمطاعم 1 7/12/1974 51  .٥۱

دیكور للجدران والسقوف  20 12/12/1974 52  .٥۲
  واالبواب والشبابیك 

  دیكور ثانوي لالبواب  20 12/12/1974 53  .٥۳
  اطارات ودیكور 20 12/12/1974 54  .٥٤
٥٥.  55     
٥٦.  56     
٥۷.  57     
٥۸.  58     
٥۹.  59     
٦۰.  60     
٦۱.  61     
٦۲.  62     
٦۳.  63     
٦٤.  64     
٦٥.  65     
٦٦.  66     
٦۷.  67     
٦۸.  68     
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦۹.  69     
۷۰.  70     
۷۱.  71     
۷۲.  72     
۷۳.  73     
۷٤.  74     
۷٥.  75     
۷٦.  76     
۷۷.  77     
۷۸.  78     
۷۹.  79     
۸۰.  80     
۸۱.  81     
۸۲.  82     
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۸۳.  83 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۸٤.  84 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۸٥.  85 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۸٦.  86 12/12/1974 20 

 
النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

 

 شركة األوس لصناعة الفن الحدیث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۸۷.  87 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۸۸.  88 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۸۹.  89 12/12/1974 20 

النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

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

۹۰.  90 12/12/1974 20 

 
النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

 

 شركة األوس لصناعة الفن الحدیث ذ.م.م
  قرب بارك السعدون– شارع النضال –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۹۱.  91 12/12/1974 20 

 
النموذج یدخل في صناعة 
دیكور السقوف والجدران 
والقواطع وتغلیف االبواب 

واالثاث واغلفة الكھرباء كما 
 ھو في الشكل ادناه 

 

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

۹۲.  92 12/12/1974 20 

 
یدخل ھذا النموذج في دیكور 
السقوف والجدران واالبواب 
والقواطع والشبابیك كما ھو 

 مبین في الشكل ادناه
 

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

۹۳.  93 12/12/1974 20 

یدخل ھذا النموذج في دیكور 
السقوف والجدران واالبواب 
والقواطع والشبابیك كما ھو 

 مبین في الشكل ادناه

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

۹٤.  94 29/12/1974 20 

 
موقد یشتعل بالغاز السائل لھ 

استعماالت عدیدة بیتیة 
 وصناعیة وزراعیة

 

 السید ناصر شمعون نوفلي
  شارع السعدون مقابل سینما النجوم–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۹٥.  95 29/12/1974 20 

 
بریمز غاز لھ فوائد واغراض 

 متعددة للحمامات وغیرھا
 

 السید محمد صالح ھادي الصوفي 
  الوزیریة بواسطة سوق الصفافیر–بغداد 

  ت124/10 

۹٦.  96 26/1/1975 20 

مسطرة تستعمل في اغراض 
خاصة في بعض المجاالت 

وخاصة العسكریة منھا وتتبع 
 االماكن بواسطة الخارطة

 السید عدنان محمد صالح الدلیمي
 56/1/8 الكرادة الشرقیة الناظمیة –بغداد 

۹۷.  97 26/1/1975 20 
بریمز یستعمل الغراض 

التنویر واالفران، وقوده الغاز 
 السائل المتوفر محلیاً 

 السید ھاشم محمد درویش
  الحلة صوب الصغیر محلة الوردیة–بابل 

۹۸.  98 2/2/1975 20 

النموذج یمثل اسطوانة نصف 
سم 5 سم ارتفاعھا 7.5قطرھا 

ومفرغة من الوسط بشكل 
سم وبھا اربعة 3اسطوانة بقطر 

 Xحزوز متقاطعة بشكل 
سم 1ملم وعمقھ 4عرض الحز 

 وباحجام مختلفة

 السید محمود صالح مھدي الحبوس
 قضاء الخالص

۹۹.  99 10/3/1975 20 

موقد غازي یستعمل للطبخ 
وكافة االستعماالت االخرى 
المشابھة من المعدن المطلي 

 علیھ عالمة (موقد سامي)

 السید حمید لفتة جبر
 144/1 شارع الرشید باب االغا رقم المحل –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۱۰۰.  100 16/4/1975 20 

عربة تستعمل لنقل قنینة الغاز 
تسھل عملیة النقل مصنوعة 

من المطاط (العجالت) والستیل 
 Polystyreneومادة 

 البالستیكیة

 السید حمید جواد ایمان
  الشورجة عمارة البنیة الطابق الرابع–بغداد 

۱۰۱.  101 24/4/1975 20 

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

 بالشكل المبین ادناه 

 السید حمید لفتة جبر
 144/1 شارع الرشید باب االغا –بغداد 

۱۰۲.  102 27/4/1975 20 
موقد دائري الشكل یعمل على 

الغاز سھل الحركة (النقل) 
 یستعمل الغراض متعددة

 السید حمید لفتة جبر
 144/1 شارع الرشید باب االغا –بغداد 

طباخ یستعمل الغراض  20 13/5/1975 103  .۱۰۳
 مختلفة (سھل النقل)

 السید حمید لفتة جبر
 144/1 شارع الرشید باب االغا –بغداد 

تقویم ازلي یستعمل لجمیع  20 2/6/1975 104  .۱۰٤
 السنین 

 السید مھدي عیسى عید الحصاني 
  الكوت جانب فرع شركة التأمین–واسط 

۱۰٥.  105 19/6/1975 20 

طباخ من االلمنیوم المطلي 
المربع الشكل سھل الحركة 

(النقل) یعمل على الغاز السائل 
 المحلي

 السید عباس علي قاسم االنصاري
  الكرخ باب السیف–بغداد 

 السید ھاشم محمد درویش طباخ غاز ذو مشعلین 20 23/8/1975 106  .۱۰٦
  الحلة صوب الصغیر محلة الوردیة–بابل 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید سمیر مھدي علي الجبوري طباخ غازي عین واحدة 20 1/10/1975 107  .۱۰۷
 25/87 االعظمیة راغبة خاتون –بغداد 

اعمدة خیمة مئة وثمانون باون  20 1/10/1975 108  .۱۰۸
 من االلمنیوم

 السید شاكر محمود سعید الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 اعمدة خیمة اربعون باون 20 1/10/1975 109  .۱۰۹
  من االلمنیوم

 السید شاكر محمود سعید الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 اعمدة خیمة ثمانین باون 20 1/10/1975 110  .۱۱۰
  من االلمنیوم

 السید شاكر محمود سعید الصفار
  الشورجة معرض فافون الشمس–بغداد 

 السید جعفر حسین القھواتي ملعقة بالستك 20 6/11/1975 111  .۱۱۱
 20 شارع الرشید عمارة شماش غرفة –بغداد 

 السید علي عبد الرزاق خطاب دیفرام 20 6/11/1975 112  .۱۱۲
 52/119 باب البیض الشرقي –موصل 

 المادة كصبة مبردة 20 25/11/1975 113  .۱۱۳
 السید جمال ابراھیم محمد -۱

 السید محمد علي حسین -۲
  جمیلة سوق البلدوین–بغداد 

طباخ غاز عالمة امیكا وعالقة  20 25/11/1975 114  .۱۱٤
 غاز

 السید محمد صالح صدیق
  شارع الشیخ معروف محلة الفالحات–بغداد 

 طابوكة سبرنك للدنكیر الخلفي  20 2/2/1976 115  .۱۱٥

 السید جمال خلیل رجب
  محافظة نینوى–مصلحة توزیع المنتجات النفطیة 
 كراج الھندسة
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید عبد الستار اسماعیل ابراھیم سخان البغدادي الشمسیة 1 15/9/1976 118  .۱۱٦
 11/4/35 المسبح –بغداد 

 السید علي طالب عقیل  الماسحة العمودیة االفقیة 20 15/9/1976 119  .۱۱۷
 172/2/25 راغبة خاتون رقم الدار –بغداد 

 السید عمانؤیل بقیا مانوئیل عمود متحرك لالنارة 2 15/9/1976 120  .۱۱۸
 22/1/14 المشتل –بغداد 

 قوري المنیوم 14 20/12/1976 125  .۱۱۹
 السید جمعة احمد عبطان

  بغداد الجدیدة مدینة االمین االولى–بغداد 
 مقابل جامع العباس

 السید جعفر حسین القھواتي علبة بالستك 20 14/12/1976 126  .۱۲۰
 20 شارع الرشید عمارة شماش غرفة –بغداد 

 السیدة سناء صالح عبد االمیر صندوق ثلج 1 16/12/1976 127  .۱۲۱
 1 شارع الجمھوریة عمارة بغداد ط–بغداد 

براكیت صاج ذات شمعة  2 4/1/1977 128  .۱۲۲
 واحدة لالنارة

 السید ولید بسو ایوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

براكیت صاج ذات شمعة  2 4/1/1977 129  .۱۲۳
 واحدة لالنارة

 السید ولید بسو ایوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

براكیت صاج مزدوج ذات  2 4/1/1977 130  .۱۲٤
 شمعتین لالنارة

 السید ولید بسو ایوب
 233 / 12 ب / 40 السنك –بغداد 

 السید طالب حسن حمادي طوافة ماة للمناھل 20 4/1/1977 131  .۱۲٥
 21/3/1 حي عدن الشركة العقاریة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

كفوف بالستیكیة لالستعمال  20 10/1/1977 132  .۱۲٦
 قصیر االمد

 السید مدحت داود محسن
  الوزیریة شارع فلسطین حي العقاري –بغداد 

 2739/3/3رقم الدار 

 السید فخري مھدي  شوایة غاز 1 27/1/1977 133  .۱۲۷
 64/93 دار 52 العلویة نھایة شارع –بغداد 

جامة سكن الیت الندروفؤ  2 2/2/1977 134  .۱۲۸
 مودیل جدید

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطین14 الوزیریة حي –بغداد 
  821/5/3رقم الدار 

 مراة جانبیة مدورة 2 2/2/1977 135  .۱۲۹

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطین14 الوزیریة حي –بغداد 
  821/5/3رقم الدار 

جامة سكن الیت الندروفؤ  2 2/2/1977 136  .۱۳۰
 مودیل جدید

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطین14 الوزیریة حي –بغداد 
  821/5/3رقم الدار 

ضیاء اشارة وجھین المسمى  2 2/2/1977 137  .۱۳۱
 كویتي

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطین14 الوزیریة حي –بغداد 
  821/5/3رقم الدار 

14 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 مراة جانبیة مدورة للسیارات 2 2/2/1977 138  .۱۳۲

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

  تموز شارع فلسطین14 الوزیریة حي –بغداد 
  821/5/3رقم الدار 

 جامة بالستك 2 23/5/1977 139  .۱۳۳

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

 حي جمیلة الصناعیة / معمل المیثاق إلنتاج –بغداد 
 أدوات السیارات

 جامة بالستك 2 23/5/1977 140  .۱۳٤

 السید صبحي سعید عزیز -۱
 السید جمال سلو عبو -۲

 حي جمیلة الصناعیة / معمل المیثاق إلنتاج –بغداد 
 أدوات السیارات

 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 141  .۱۳٥
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 142  .۱۳٦
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء بلدرتان 20 19/6/1977 143  .۱۳۷
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 144  .۱۳۸
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 145  .۱۳۹
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 146  .۱٤۰
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 147  .۱٤۱
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 148  .۱٤۲
 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 149  .۱٤۳
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید علي الحاج حسین العلي / البصرة كعب حذاء  20 19/6/1977 150  .۱٤٤
 

دولكة ماء تصنع من مواد  20 23/6/1977 151  .۱٤٥
 بتروكیماویة متنوعة

 السید سعدون احمد الطحان 
  شارع السعدون مقابل سینما النجوم–بغداد 

منفضة سكایر تصنع من مواد  20 23/6/1977 152  .۱٤٦
 بتروكیماویة متنوعة

 السید سعدون احمد الطحان 
  شارع السعدون مقابل سینما النجوم–بغداد 

 السید عبد الواحد جاسم حمادي قاعدة منضدیة 20 9/8/1977 153  .۱٤۷
 41/1/8 الكرادة الشرقیة الناظمیة –بغداد 

 السید عبد الواحد جاسم حمادي ساق منضدة 20 9/8/1977 154  .۱٤۸
 41/1/8 الكرادة الشرقیة الناظمیة –بغداد 

 السید عبد الواحد جاسم حمادي قاعدة منضدیة 20 9/8/1977 155  .۱٤۹
 41/1/8 الكرادة الشرقیة الناظمیة –بغداد 

 السید عبد الواحد جاسم حمادي ساق منضدة 20 9/8/1977 156  .۱٥۰
 41/1/8 الكرادة الشرقیة الناظمیة –بغداد 

 شركة البزاز للمنتوجات البالستیكیة  التختة البالستیكیة 20 21/8/1977 157  .۱٥۱
  شارع الجمھوریة عمارة االوقاف–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 158  .۱٥۲
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 159  .۱٥۳
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 160  .۱٥٤
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 161  .۱٥٥
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 162  .۱٥٦
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 163  .۱٥۷
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 164  .۱٥۸
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 165  .۱٥۹
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 166  .۱٦۰
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 167  .۱٦۱
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 168  .۱٦۲
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 169  .۱٦۳
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 170  .۱٦٤
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 171  .۱٦٥
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 172  .۱٦٦
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 سناء صالح عبد االمیر بالط دیكور للسقوف والجدران 6 30/10/1977 173  .۱٦۷
  الكرادة الشرقیة شارع العطار–بغداد 

 السید خلیل ابراھیم حسین  الة تنظیف الكاشي والزجاج  1 29/11/1977 174  .۱٦۸
  المركز القومي للحاسبات االلكترونیة–بغداد 

 السید خلیل ابراھیم حسین الة تنظیف الكاشي المطورة 1 13/6/1978 175  .۱٦۹
 31/58 الیرموك الوجبة الخامسة دار –بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 176  .۱۷۰
  عرصات الھندیة–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 177  .۱۷۱
  عرصات الھندیة–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 178  .۱۷۲
  عرصات الھندیة–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 179  .۱۷۳
  عرصات الھندیة–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 180  .۱۷٤
  عرصات الھندیة–بغداد 

 شركة الشرق االوسط للعوینات ذ.م.م النظارات الشمسیة 17 24/6/1978 181  .۱۷٥
  عرصات الھندیة–بغداد 

 مصباح الرافدین 2 13/7/1978 182  .۱۷٦
 السید عدنان ابراھیم محمد

 7/50 الدورة رقم الدار –بغداد 
 

ملعقة مصنوعة من اللدائن  20 20/9/1978 183  .۱۷۷
 للمرطبات

 السید عثمان محمد اسماعیل
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

 ثریا من اللدائن 2 24/9/1978 184  .۱۷۸
 السید عادل رسول حمید  -۱

 محمد عبد االمیر علي -۲
 15/20 الصلیخ سبع ابكار –بغداد 

 السید عثمان محمد اسماعیل قدح من اللدائن 20 7/10/1978 185  .۱۷۹
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

 السید نبیل یوسف بوغوص قماش دانتیل قصب  8 14/12/1978 186  .۱۸۰
 1الموصل ص.ب 

 السید نبیل یوسف بوغوص قماش دانتیل قصب  8 14/12/1978 187  .۱۸۱
 1الموصل ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة دانتیل نقشة الفراشة 8 2/1/1979 188  .۱۸۲
 11363بغداد - ص.ب 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة المحاكة النجمة 8 15/2/1979 189  .۱۸۳
 11363بغداد - ص.ب 

 جرجیس یعقوب رسام العروسة 8 19/2/1979 190  .۱۸٤
 1 نینوى ص.ب –الموصل 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة الھالل 8 5/4/1979 191  .۱۸٥
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة الشمس 8 5/4/1979 192  .۱۸٦
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة نقشة الفراشة 8 5/4/1979 193  .۱۸۷
 11363بغداد - ص.ب 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 194  .۱۸۸
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 195  .۱۸۹
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 196  .۱۹۰
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 197  .۱۹۱
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 198  .۱۹۲
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابو نؤاس–بغداد 
 

20 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 199  .۱۹۳
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 200  .۱۹٤
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 201  .۱۹٥
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتیل نقشة (الھالل) 8 5/4/1979 202  .۱۹٦
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتیل نقشة (الشمس) 8 5/4/1979 203  .۱۹۷
 11363بغداد - ص.ب 

 شركة الفرات االوسط لالقمشة قماش دانتیل نقشة (الفراشة) 8 5/4/1979 204  .۱۹۸
 11363بغداد - ص.ب 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 205  .۱۹۹
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (ھالل) 20 15/4/1979 206  .۲۰۰
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (القمر) 20 15/4/1979 207  .۲۰۱
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (المدائن) 20 15/4/1979 208  .۲۰۲
  شارع ابو نؤاس–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (خلود) 20 15/4/1979 209  .۲۰۳
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (الربیع) 20 15/4/1979 210  .۲۰٤
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب بالستك للدیكور  20 15/4/1979 211  .۲۰٥
 (الشمعدان)

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (الربیع) 20 15/4/1979 212  .۲۰٦
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (النحلة) 20 15/4/1979 213  .۲۰۷
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (الریف) 20 15/4/1979 214  .۲۰۸
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (فاتن) 20 15/4/1979 215  .۲۰۹
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (سوسن) 20 15/4/1979 216  .۲۱۰
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (دجلة) 20 15/4/1979 217  .۲۱۱
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (البدر) 20 15/4/1979 218  .۲۱۲
  شارع ابو نؤاس–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

قالب بالستك للدیكور  20 15/4/1979 219  .۲۱۳
 (الشطرنج)

 
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابو نؤاس–بغداد 
 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (سحاب) 20 15/4/1979 220  .۲۱٤
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن كاسة كبیرة  20 15/4/1979 221  .۲۱٥
  3عدد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب من اللدائن صینیة كبیرة  20 15/4/1979 222  .۲۱٦
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن صینیة صغیرة  20 15/4/1979 223  .۲۱۷
 للطعام

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب من اللدائن (صحن طعام)  20 15/4/1979 224  .۲۱۸
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب من اللدائن كاسة صغیرة  20 15/4/1979 225  .۲۱۹
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب من اللدائن كاسة وسط  20 15/4/1979 226  .۲۲۰
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب من اللدائن محفظة مالعق  20 15/4/1979 227  .۲۲۱
 وسكاكین للطبخ

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۲۲۲.  228 15/4/1979 20 
نموذج من مادة اللدائن یستعمل 
في زوایا الجدران والسقوف 

 في التجمیل

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

۲۲۳.  229 15/4/1979 20 
نموذج من مادة اللدائن یستعمل 

لتجمیل زوایا الجدران 
 والسقوف 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

نموذج من مادة اللدائن یستعمل  20 15/4/1979 230  .۲۲٤
 لتغلیف  الجدران والسقوف 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

قالب بالستك للدیكور  20 15/4/1979 231  .۲۲٥
 (االھرام)

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (الزحل) 20 15/4/1979 232  .۲۲٦
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور (منادیل) 20 15/4/1979 233  .۲۲۷
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

نموذج من البالستك (اللدائن)  20 15/4/1979 234  .۲۲۸
 یستعمل ابواب متحركة

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك 20 15/4/1979 235  .۲۲۹
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك 20 15/4/1979 236  .۲۳۰
  شارع ابو نؤاس–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك 20 15/4/1979 237  .۲۳۱
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك 20 15/4/1979 238  .۲۳۲
  شارع ابو نؤاس–بغداد 

 قالب بالستك للدیكور  20 15/4/1979 239  .۲۳۳
 (ابتسام)

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك  20 15/4/1979 -أ240  .۲۳٤
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 -ب240  .۲۳٥
 (المربعات) 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 241  .۲۳٦
 (صباح) 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 242  .۲۳۷
 (الفرات) 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 243  .۲۳۸
 (الدوائر) 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس –بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 15/4/1979 244  .۲۳۹
 (اقالم) 

 
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 قماش دانتیل نقشة (قمر) 20 21/4/1979 245  .۲٤۰

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

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

 الزراعي
 

 قماش دانتیل نقشة  20 21/4/1979 246  .۲٤۱
 (عین الشمس)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

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

 الزراعي
 

 قماش دانتیل نقشة 20 21/4/1979 247  .۲٤۲
  (عروسة)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

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

 الزراعي
 

 قماش دانتیل نقشة  20 21/4/1979 248  .۲٤۳
 (جوري)

 صالح فتحي حسن العبادي -۱
 عبد الغني فتحي حسن العبادي -۲

 المنطقة الصناعیة خلف االصالح –الموصل 
 الزراعي

26 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 قماش دانتیل نقشة  20 21/4/1979 249  .۲٤٤
 (فرح)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

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

 

 قماش دانتیل نقشة  20 21/4/1979 250  .۲٤٥
 (ھاشمي)

 
 صالح فتحي حسن العبادي -۱

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

 

 مصفاة بالستك 1 26/4/1979 251  .۲٤٦

 
 السید زھیر جابر مھدي -۱
 عبد العظیم جابر مھدي -۲

  شارع الجمھوریة–بغداد 
 

 ادوات مطبخ بالستیكیة 1 26/4/1979 252  .۲٤۷

 
 السید زھیر جابر مھدي -۱
 عبد العظیم جابر مھدي -۲

  شارع الجمھوریة–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 المھندس طالب ناجي طالب مصفاة ماء للشرب (فلتر) 20 3/5/1980 253  .۲٤۸
 29/2/4 المنصور –بغداد 

۲٤۹.  254 19/5/1980 8 

نور خاولي، نسائي وبلوز 
والدي خاولي، رجالي خاولي 
ونفنوف بناتي خاولي، وجاكیت 
نسائي خاولي او نوع یعتبر من 

 القماش الخاولي

 الشركة العراقیة اللبنانیة النتاج االزیاء الحدیثة ذ.م.م
  عویریج المنطقة الصناعیة–بغداد 

 دانتیل للمالبس 8 1/6/1980 255  .۲٥۰
 السید محمد ابراھیم حسن

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

 دانتیل للمالبس 8 1/6/1980 256  .۲٥۱
 السید محمد ابراھیم حسن

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

 السید صبحي سعید عزیز  عاكس فسفوري مثلث 20 21/7/1980 257  .۲٥۲
 821/5/3 تموز 14 الوزیریة حي –بغداد 

 السید صبحي سعید عزیز  عاكس فسفوري مرور كبیر 20 21/7/1980 258  .۲٥۳
 821/5/3 تموز 14 الوزیریة حي –بغداد 

 السید صبحي سعید عزیز  عاكس  20 21/7/1980 259  .۲٥٤
 821/5/3 تموز 14 الوزیریة حي –بغداد 

 عاكس مرور وسطي 20 21/7/1980 260  .۲٥٥

 
 السید صبحي سعید عزیز 

 821/5/3 تموز 14 الوزیریة حي –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید صبحي سعید عزیز  عاكس مرور صغیر 20 21/7/1980 261  .۲٥٦
 821/5/3 تموز 14 الوزیریة حي –بغداد 

 السید خلیل مھدي صالح الصباغ شمعة فرح 2 5/2/1981 262  .۲٥۷
 1 دار 42 زقاق 408 حي السالم محلة  –بغداد 

 السید خالد عبد القادر مصطفى   باوند180عمود خیمة  20 26/4/1981 263  .۲٥۸
  باب الشیخ شارع الشیخ عمر–بغداد 

 السید عالوي ساجت عجیل تقویم منضدي من البالستك 20 6/5/1981 264  .۲٥۹
 9/8/1 الثورة –بغداد 

 عمارة اشرطة التسجیل  20 6/5/1981 265  .۲٦۰
 من اللدائن

 السید عالوي ساجت عجیل
 9/8/1 الثورة –بغداد 

 السید منیر عبد الواحد غالم كتل غالم الكونكریتیة 20 12/12/1981 - أ267  .۲٦۱
 14/26/16 سبع ابكار مقابل حي الجزائر –بغداد 

القالب الحدیدي النشاء الدور  20 21/6/1981 - ب267  .۲٦۲
 السكنیة

 السید عبد المحسن عبود جعفر 
 192/8/30 دور الضباط في البیجیة رقم –بغداد 

۲٦۳.  268 10/2/1982 20 
 من اللدائن 48قالب رقم 

یستعمل لتجمیل السقوف 
 والجدران

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 

۲٦٤.  269 10/2/1982 20 
 من اللدائن 45قالب رقم 

یستعمل لتجمیل السقوف 
 والجدران

 
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 8شریط سكة من اللدائن رقم  20 10/2/1982 270  .۲٦٥
 یستعمل في االثاث المنزلي

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 

۲٦٦.  271 10/2/1982 20 
 من اللدائن 47قالب رقم 

یستعمل لتجمیل السقوف 
 والجدران

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 

۲٦۷.  272 10/2/1982 20 
 من اللدائن 46قالب رقم 

یستعمل لتجمیل السقوف 
 والجدران

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 

۲٦۸.  273 10/2/1982 20 
نموذج من اللدائن لتغلیف 

الجدران والسقوف لتجمیلھا 
 وبااللوان المختلفة

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة االمباسادور –بغداد 

۲٦۹.  275 14/6/1982 20 
 من اللدائن 49قالب رقم 

یستعمل لتجمیل السقوف 
 والجدران

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس عمارة السفیر–بغداد 

 (االمباسادور سابقاً ) 

 ابواب من اللدائن المتحركة 20 14/6/1982 276  .۲۷۰
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس عمارة السفیر–بغداد 
 (االمباسادور سابقاً ) 

 تراك سوت للریاضة (بدلة) 9 26/6/1982 277  .۲۷۱
 خط ابیض واحد

 السید قیس كاظم محمد جواد
 26/57 الیرموك –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 بدلة ریاضة ذو خطین بیضاء  9 26/6/1982 278  .۲۷۲
 (تراك سوت)

 السید قیس كاظم محمد جواد
 26/57 الیرموك –بغداد 

بدلة ریاضة  على اختالفھا ذو  9 26/6/1982 279  .۲۷۳
 ثالثة خطوط بیضاء 

 السید قیس كاظم محمد جواد
 26/57 الیرموك –بغداد 

مالبس ریاضة مختلفة االلوان  9 26/6/1982 280  .۲۷٤
 ذو اربعة خطوط بیضاء

 السید قیس كاظم محمد جواد
 26/57 الیرموك –بغداد 

اللعبة التعلیمیة لالشكال  20 30/6/1982 281  .۲۷٥
 الھندسیة الرئیسیة

 السید عبد الصاحب المختار
 28/46 المنصور الداوودي –بغداد 

 السید حسن ناصر عجام حافظة اشرطة التسجیل 20 13/7/1982 282  .۲۷٦
  مركز الحلة–محافظة بابل 

 شركة البزاز للمنتوجات اللدائنیة  مقعد مدور بالستك 20 19/7/1982 283  .۲۷۷
  الشورجة شارع الجمھوریة عمارة االوقاف–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني قالب بالستك للدیكور  20 23/10/1982 289  .۲۷۸
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 قالب بالستك للدیكور 20 23/10/1982 290  .۲۷۹
 الوردة 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 السید حسن عثمان محمد )1قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 292  .۲۸۰
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

 )2قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 293  .۲۸۱
 السید حسن عثمان محمد

  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید حسن عثمان محمد )3قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 294  .۲۸۲
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

 السید حسن عثمان محمد )4قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 295  .۲۸۳
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

 السید حسن عثمان محمد )5قدح من اللدائن ( 14 10/11/1982 296  .۲۸٤
  الوزیریة المنطقة الصناعیة–بغداد 

شریط من اللدائن یستعمل مع  20 10/11/1982 297  .۲۸٥
 النموذج رقم واحد مكمل لھ

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

۲۸٦.  298 10/11/1982 20 
 شریط من مادة 3نموذج رقم 

اللدائن یستعمل مع النموذج 
 رقم واحد

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل البحراني  من اللدائن9قالب رقم  20 10/11/1982 299  .۲۸۷
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 السید جورجیس یعقوب وسام / معمل حیاكة رسام سعیدة نقشة على القماش 8 10/11/1982 300  .۲۸۸
 1الموصل ص.ب رقم 

 السید جورجیس یعقوب وسام / معمل حیاكة رسام شمس نقشة على القماش 8 10/11/1982 301  .۲۸۹
 1الموصل ص.ب رقم 

 السید جورجیس یعقوب وسام / معمل حیاكة رسام نجمة وقمر - نقشة على القماش 8 10/11/1982 302  .۲۹۰
 1الموصل ص.ب رقم 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

قناني زجاجیة لتعبئة الشربت  14 30/11/1982 303  .۲۹۱
 وماء الورد

 السید غالب عبد الحسین كبھ
 معمل الرافدین النتاج المواد الغذائیة –البصرة 

 المنطقة الصناعیة

 اطار حدیدي مزدوج 6 18/12/1982 304  .۲۹۲

 السید ودیع امین سعید صاحب / معمل بغداد 
 للمقاطع المعدنیة

  شارع الجمھوریة عمارة علي –بغداد 
 5617ص.ب 

 السید خلیل مھدي صالح الصباغ شموع الفرح 2 28/7/1983 312  .۲۹۳
 1 دار 41 زقاق 408بغداد حي السالم محلة 

۲۹٤.  314 22/8/1983 2 
جھاز الحمایة لالجھزة 

الكھربائیة ذو الثالثة اقطاب 
  امبیر13مستطیلة قیاس 

 السید حازم مكي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

۲۹٥.  315 22/8/1983 2 
جھاز الحمایة لالجھزة 

الكھربائیة ذو الثالثة اقطاب 
  امبیر5دائریة قیاس 

 السید حازم مكي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

جھاز تنظیم التیار الكھربائي  2 22/8/1983 316  .۲۹٦
  فولت امبیر1000قدرة 

 السید حازم مكي الحجاج
  العشار شارع الثورة–البصرة 

مسكة تحمل تغلیف السقوف  20 11/12/1983 325  .۲۹۷
 الثانویة 

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

  خلف سینما اطلس
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 لوحة لتزین السقوف الثانویة 20 11/12/1983 326  .۲۹۸
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
  خلف سینما اطلس

 رباط لربط قطعتین 20 11/12/1983 327  .۲۹۹
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
  خلف سینما اطلس

 قالب للسقوف الثانویة 20 11/12/1983 328  .۳۰۰
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
  خلف سینما اطلس

 قالب منحني للسقوف الثانویة 20 11/12/1983 329  .۳۰۱
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
  خلف سینما اطلس

تغلیف سقوف ثانویة القالب  20 11/12/1983 330  .۳۰۲
 المستطیل

 السید اسماعیل خلیل البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

  خلف سینما اطلس

 لوحة طویلة لتزین السقوف  20 11/12/1983 331  .۳۰۳
 السید اسماعیل خلیل البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
  خلف سینما اطلس
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 بطل عرق  14 12/1/1984 332  .۳۰٤
جورج الیاس كاكا المدیر المفوض لشركة الضائع 

 شارع ابي نؤاس مجاور –الكیمیاویة ذ.م.م بغداد 
 مختبر اندریا الھندسي 

 شاور حمام قیاس  20 12/4/1984 339  .۳۰٥
75 X 85سم  

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 1صحن مستطیل رقم  20 12/4/1984 340  .۳۰٦
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 2حافظة مالعق رقم  20 12/4/1984 341  .۳۰۷
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 3اواني منزلیة رقم  20 12/4/1984 342  .۳۰۸
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 4اواني منزلیة رقم  20 12/4/1984 343  .۳۰۹
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 5اواني منزلیة رقم  20 12/4/1984 344  .۳۱۰

 
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 6اواني منزلیة رقم  20 12/4/1984 345  .۳۱۱
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 7اواني منزلیة رقم  20 12/4/1984 346  .۳۱۲
 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني

  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
 خلف سینما اطلس

 الدكتورعماد عبد السالم عبد الوھاب سندانة من الخرسانة المسلحة 20 19/4/1984 347  .۳۱۳
  مدیریة المركز الصحي الوقائي–تكریت 

 غالف النایلون الواقي للمالبس  9 28/6/1984 349  .۳۱٤
 ریاض شاكر علي العاني -۱

 داود سلمان التمیمي -۲
 5973 ص.ب 318/9/5 حي الشمسایة –بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب  لدائني-–لوري حمل االنقاض  11 2/8/1984 350  .۳۱٥
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب  لدائن - –لوري قالب 11 2/8/1984 351  .۳۱٦
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب لوري قالب - لدائن - 11 2/8/1984 352  .۳۱۷
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب لوري لنقل االشخاص 11 2/8/1984 353  .۳۱۸
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 خباطة كونكریت على لوري  11 2/8/1984 354  .۳۱۹
 -لدائنیة-

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب سلم اطفاء على لوري 11 2/8/1984 355  .۳۲۰
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب كرین محمول على لوري 11 2/8/1984 356  .۳۲۱
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

تانكي بانزین على لوري  11 2/8/1984 357  .۳۲۲
 لدائني

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب لدائن-–المسدس صغیر  11 2/8/1984 358  .۳۲۳
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب حامل شریط كاسیت 11 2/8/1984 359  .۳۲٤
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب المسدس المتوسط 11 2/8/1984 360  .۳۲٥
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب حاملة شریط الفدیو - كاسیت 11 2/8/1984 361  .۳۲٦
  الكاظمیة حي بابل–بغداد 

قنینة بالستك للسوائل سعة  14 11/8/1984 362  .۳۲۷
 غم100

 السید حسون رزوقي محمود
  الوزیریة الصناعیة9/20 –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 بطل شراب 14 11/8/1984 363  .۳۲۸
 السید ھرمز كساب المدیر المفوض 

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

المسدس الصغیر مع  11 18/10/1984 365  .۳۲۹
 التحسینات

 السید مال هللا توفیق احمد الخشاب
  6 ز 925 حي بابل الناظمیة م –بغداد 

 السید محمد  خلیل ابراھیم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 366  .۳۳۰
  شارع ابي نؤاس االمباسدور–بغداد 

 السید محمد  خلیل ابراھیم البحراني قطع سقوف ثانویة عازلة 20 31/10/1984 367  .۳۳۱
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر االمباسدور–بغداد 

 السید محمد  خلیل ابراھیم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 368  .۳۳۲
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر االمباسدور–بغداد 

 السید محمد  خلیل ابراھیم البحراني قطع سقوف ثانویة عازلة 20 31/10/1984 369  .۳۳۳
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 السید محمد  خلیل ابراھیم البحراني صندوق حافظ للمثلجات 20 31/10/1984 370  .۳۳٤
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر االمباسدور–بغداد 

قالب لتحجیم الكونكریت  20 31/10/1984 371  .۳۳٥
 1المصنع 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس االمبسادور–بغداد 

قالب لتحجیم الكونكریت  20 31/10/1984 372  .۳۳٦
 2المصنع 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

قالب لتحجیم الكونكریت  20 31/10/1984 373  .۳۳۷
 3المصنع 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

قالب لتحجیم الكونكریت  20 31/10/1984 374  .۳۳۸
 4المصنع 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر االمبسادور–بغداد 

 مرآة مستطیلة بیضویة 2 25/11/1984 375  .۳۳۹
السید صبحي سعید عزیز (معمل المیثاق النتاج 

 ادوات السیارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطین محلة –بغداد 

 مرآة مدورة 2 25/11/1984 376  .۳٤۰
السید صبحي سعید عزیز (معمل المیثاق النتاج 

 ادوات السیارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطین محلة –بغداد 

 اشارة ضوئیة 2 25/11/1984 377  .۳٤۱
السید صبحي سعید عزیز (معمل المیثاق النتاج 

 ادوات السیارات)
 101 رقم 505 شارع فلسطین محلة –بغداد 

 السید صالح اسماعیل حقي دینا لواقیات الشمس 20 17/1/1985 378  .۳٤۲
 15078 الیرموك ص.ب –بغداد 

 السید حمید محمد الرشید  مركزة حراریة وخزانھا 20 15/7/1985 379  .۳٤۳
  26/10/853السیدیة حي المعرفة 

جھاز امتصاص حراري  20 15/7/1985 380  .۳٤٤
 افعوي وخزانھ

 السید حمید محمد الرشید 
  26/10/853السیدیة حي المعرفة 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

جھاز امتصاص حراري  20 15/7/1985 381  .۳٤٥
 حلزوني وخزانھ

 السید حمید محمد الرشید 
  26/10/853السیدیة حي المعرفة 

 السید حمید محمد الرشید  مساعد غازي للسخان الشمسي 20 15/7/1985 382  .۳٤٦
  26/10/853السیدیة حي المعرفة 

 السید حمید محمد الرشید  ناثر ماء 20 15/7/1985 383  .۳٤۷
  26/10/853السیدیة حي المعرفة 

جھاز امان لتامین السیارات  20 15/7/1985 385  .۳٤۸
 ضد السرقة

 السید نصیر نافع كاطع
 1254/3/21 الحریة الثالثة الدولعي دار –بغداد 

مضخة لدائنیة لسحب البنزین  20 27/7/1985 386  .۳٤۹
 والنفط للسیارات

 السید كریم حسین رحیم
 215/8/768 نیسان دار 7 محلة –اربیل 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني  سمx 38 48صینیة حجم  20 27/7/1985 387  .۳٥۰
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني  سمx 30 40صینیة حجم  20 27/7/1985 388  .۳٥۱
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

كاسة عریضة صغیرة حجم  20 27/7/1985 389  .۳٥۲
13,5 x 5,5سم  

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 خلف سینما اطلس

  سمx 12,5 30كاسة حجم  20 27/7/1985 390  .۳٥۳

 السید اسماعیل خلیل ابراھیم البحراني
  شارع ابي نؤاس فندق السفیر–بغداد 

 خلف سینما اطلس
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 قطع سقوف ثانویة نوع میكانو 20 27/7/1985 391  .۳٥٤
المھندس رضا ابراھیم صالح / شركة المنصور 

 للدیكور
 24/4/13 المنصور –بغداد 

سلة مثلثة ذات ثالث طبقات او  3 7/8/1985 392  .۳٥٥
 اكثر

 المھندس سمیر ابراھیم مھدي 
 الشورجة عمارة االوقاف سوق البالستك –بغداد 

  جمھوریة76عمارة 

سلة مستطیلة ذات ثالث طبقات  3 7/8/1985 393  .۳٥٦
 او اكثر

 المھندس سمیر ابراھیم مھدي 
 الشورجة عمارة االوقاف سوق البالستك –بغداد 

 76عمارة 

 السیدة امیرة عبد الرسول صالح ناشرة اللھب دائریة 3 14/8/1985 394  .۳٥۷
 39/4/5 بغداد الجدیدة –بغداد 

 السیدة امیرة عبد الرسول صالح ناشرة اللھب مربعة 3 14/8/1985 395  .۳٥۸
 39/4/5 بغداد الجدیدة –بغداد 

 السید سامي حمید الحاج محمد واتر بمب للمبردات 20 25/8/1985 396  .۳٥۹
 121/159/291 حي البعث دار –الموصل 

۳٦۰.  397 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 الدراجة الطبیة البیتیة 11 14/10/1985 398  .۳٦۱

 السید عبد الجبار ابراھیم
 د. حازم عبد الجبار

 ابراھیم حمادي
 315/5/4بغداد جمیلة حي القدس رقم الدار 

حاملة اوراق تنسیق كلینكس  20 9/1/1986 399  .۳٦۲
 للسیارات

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

جھاز حمایة السیارة من السرقة  20 18/1/1986 400  .۳٦۳
 (الحارس)

 السید علي عناد محسن
 1765/1/19بغداد الغزالیة رقم الدار 

۳٦٤.  401 2/2/1986 10 
ورق ھدایا ملون نموذج البنات 
مطبع على ورق آرت قیاس 

  سمX 70 سم 50

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

۳٦٥.  402 2/2/1986 10 
ورق ھدایا احمر مطبوع 
 50علــــــى ورق آرت قیاس 

  سمX 70سم 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

۳٦٦.  403 2/2/1986 10 
ورق ھدایا عروس مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قیاس 
  سمX 70سم 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

ورق ھدایا ورد أصفر علــــــى  10 2/2/1986 404  .۳٦۷
  سمX 70 50ورق آرت قیاس 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

۳٦۸.  405 2/2/1986 10 
- مصنوع 1ورق ھدایا رقم -

سم 50مـــن ورق آرت قیاس 
X  70سم  

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۳٦۹.  406 2/2/1986 10 
ورق ھدایا العریس مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قیاس 
  سم X 70سم 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

۳۷۰.  407 2/2/1986 10 
ورق ھدایا اطفال مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قیاس 
  سم X 70سم 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

۳۷۱.  408 2/2/1986 10 
ورق ھدایا حیوانات مطبوع 

 50علــــــى ورق آرت قیاس 
  سم X 70سم 

 السید شمعون مردكي توما
 4 دار رقم 33 زقاق 738 نیسان محلة 7بغداد 

اطار الصور البالستیكي  20 5/2/1986 409  .۳۷۲
 الشفاف

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

 السید جمیل ارزیج محسن الكعیبي عربة السطوانات الغاز  20 13/2/1986 410  .۳۷۳
 3147بغداد عویریج المنطقة الصناعیة ص.ب 

 قطع دیكور قیاس 20 13/2/1986 411  .۳۷٤
  سمX 120 سم 60 

 السید محمد خلیل ابراھیم البحراني
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفیر

 السید محمد خلیل ابراھیم البحراني ھیكل اثاث على شكل زاویة 20 13/2/1986 412  .۳۷٥
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفیر

 السید محمد خلیل ابراھیم البحراني ھیكل اثاث (كرسي) 20 13/2/1986 413  .۳۷٦
 بغداد شارع ابي نؤاس فندق السفیر

43 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید عبد الكریم مكي محل قنینة لدائنیة لمنظف سائل  14 27/2/1986 414  .۳۷۷
 391/5/4بغداد حي جمیلة 

۳۷۸.  415 10/3/1986 14 
صندوق بالستیكي لتعبئة اقداح 

اللبن واالطعمة والشرابت 
 المثلجة وما شابة

 الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة
 بغداد الشورجة شارع الخلفاء عمارة بنیة

اآللة البغدادیة الستخراج  20 27/3/1986 416  .۳۷۹
 األكیاس المائیة

 الدكتور عبد الھادي محمد صالح الخلیلي
 جامعة بغداد كلیة الطب

 محمد عبد الوھاب عبد الرحمن المال حمادي )2االطار الشفاف النموذج ( 20 27/3/1986 417  .۳۸۰
 24 دار 50 زقاق 510 تموز محلة14بغداد حي 

 السید صالح اسماعیل حقي  شوایة فحم متنقلة 20 19/4/1986 418  .۳۸۱
 15078بغداد الیرموك ص.ب 

۳۸۲.  419 19/4/1986 20 
ماسحة كاشي ذات ھیكل حدیدي 

 سم مع خیوط قطنیة 60بطول 
 للتجفیف

 السید صالح اسماعیل حقي 
 15078بغداد الیرموك ص.ب 

 السید صالح اسماعیل حقي  شوایة غازیة فحمیة 20 19/4/1986 420  .۳۸۳
 15078بغداد الیرموك ص.ب 

ماسحة ارضیة سھلة التركیب  20 19/4/1986 421  .۳۸٤
 واالستعمال

 السید صالح اسماعیل حقي 
 15078بغداد الیرموك ص.ب 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید صالح اسماعیل حقي  مفرغة اللھب السداسیة 20 19/4/1986 422  .۳۸٥
 15078بغداد الیرموك ص.ب 

 السید صالح اسماعیل حقي  مفرغة اللھب الخماسیة 20 19/4/1986 423  .۳۸٦
 15078بغداد الیرموك ص.ب 

 السید ریاض حنا لطفي  الة قفل جھاز ھاتف رقمي  20 19/8/1986 424  .۳۸۷
  المركزي692بغداد ص.ب 

 حاویة نفایا 20 26/10/1986 425  .۳۸۸

 المحامي داود سلمان التمیمي -۱
 المھندس فائز علي شكر -۲

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

 فرن الحدباء الكھربائي 20 8/11/1986 426  .۳۸۹
 السید ایمن حسین سلمان -۱
 السید عبد اللطیف شریف -۲

 16/214الموصل / المحمودین 

 المھندس ھرمز یوسف جبرائیل  نیكل كادمیوم–شاحنة نضائد  20 22/11/1986 427  .۳۹۰
 50 رقم الدار 1 زقاق 101بغداد محلة 

 مفتاح –دلیل السنة المیالدیة  20 22/11/1986 428  .۳۹۱
 السنة المیالدیة

 
 السید ھادي جاسم حسین

 7/2بابل / االسكندریة االسكان الصناعي الدار 
 

 عالمة قطع الطرق 20 23/11/1986 429  .۳۹۲
 مقدم المرور مصطفى سلیم عبد المھدي المظفر

 دار 7 زقاق 608 محلة 32ب/53بغداد الیرموك 
2/20 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

۳۹۳.  430 23/11/1986 20 
عاكسات اسیجة االمان 

(الكادریل) وعالمة التحذیر 
 والوقایة من الحوادث

 مقدم المرور مصطفى سلیم عبد المھدي المظفر
 7 زقاق 608 محلة 32ب/53بغداد الیرموك 

 2/20دار 
 

 العاكسات االرضیة (عین القط) 20 23/11/1986 431  .۳۹٤
 مقدم المرور مصطفى سلیم عبد المھدي المظفر

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

 السیدة زھراء عبد الرزاق صادق اسطوانة  طویلة 20 9/12/1986 433  .۳۹٥
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السیدة زھراء عبد الرزاق صادق الكرة المسطحة 20 9/12/1986 434  .۳۹٦
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السیدة زھراء عبد الرزاق صادق كرة زھور بمصباح كبیر 20 9/12/1986 435  .۳۹۷
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السیدة زھراء عبد الرزاق صادق قارورة (دورق) 20 9/12/1986 436  .۳۹۸
 36 دار 54 زقاق 635بغداد حي الخضراء محلة

 السیدة فاطمة محمد سلمان حذاء زینة صغیر 20 26/1/1987 437  .۳۹۹
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلدیات محلة 

كلبیة بشتمان فلكوریة مع لفاف  9 26/1/1987 438  .٤۰۰
 من نفس القماش

 السیدة فاطمة محمد سلمان
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلدیات محلة 

 السیدة فاطمة محمد سلمان كلبیة یاشماغ فلكلوریة 9 26/1/1987 439  .٤۰۱
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلدیات محلة 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السیدة فاطمة محمد سلمان قمیص یاشماغ فلكلوري 9 26/1/1987 440  .٤۰۲
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلدیات محلة 

عقـُال مذھب فلكلوري مع غترة  9 26/1/1987 441  .٤۰۳
 ذھبیة 

 السیدة فاطمة محمد سلمان
 47 دار 19 زقاق 738بغداد البلدیات محلة 

 قاعدة صابونیة 20 29/1/1987 442  .٤۰٤
 السید ریاض حنا لطفي -۱

 السید فاروق سعید رزوقي -۲
 692بغداد ص.ب 

 السید سلمان عباس محمد النعیمي عصارة برتقال 20 29/1/1987 443  .٤۰٥
  10/3/56بغداد الداوودي 

 كاسة خلط بالستیكیة 14 6/4/1987 444  .٤۰٦
 السید زھیر جابر مھدي البزاز -۱
 السید عبد العظیم جابر مھدي البزاز -۲

 بغداد الشورجة شارع الجمھوریة بنایة البلور

مزھریة زجاجیة ذات الوان  20 24/4/1987 445  .٤۰۷
 متنوعة

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

 السید سلمان عباس محمد النعیمي دراجة اطفال ذات مقعد واحد 20 25/5/1987 448  .٤۰۸
 10/3/56بغداد الداوودي 

 السید سلمان عباس محمد النعیمي عربة اطفال 20 25/5/1987 449  .٤۰۹
 10/3/56بغداد الداوودي 

 السید علي حسین دھش مشط االرتكاز (للحالقة) 20 2/6/1987 450  .٤۱۰
 واسط الصویرة محلة السراي
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید سالم عبد الرحمن عبد السالم  سریر ومھد لالطفال  11 22/7/1987 451  .٤۱۱
 11 دار36 زقاق 504بغداد حي العقاري محلة 

 السید جودت رشاد عارف القداحة الكھربائیة المنزلیة 1 22/7/1987 452  .٤۱۲
 10/5/23بغداد الحارثیة 

 السید نزار ابراھیم محمد مقص لقطف االزھار 3 27/7/1987 453  .٤۱۳
 اربیل محلة زیناري

ماسكة العالمات القیاسیة على  20 2/8/1987 454  .٤۱٤
 الطرق السریعة

 مقدم المرور مصطفى سلیم عبد المھدي
 -أ10 دار 5 زقاق 610بغداد الیرموك محلة 

 السید داود سلمان داود التمیمي حاویة نفایات مربعة الشكل (أ) 20 11/10/1987 455  .٤۱٥
 611/81/1بغداد حي االندلس 

 حاویة نفایات نصف بیضویة  20 11/10/1987 456  .٤۱٦
 الشكل (جـ) 

 السید داود سلمان داود التمیمي
 611/81/1بغداد حي االندلس 

 

حاویة نفایات اسطوانیة الشكل  20 11/10/1987 457  .٤۱۷
 (ب)  

 
 السید داود سلمان داود التمیمي

 611/81/1بغداد حي االندلس 
 

٤۱۸.  458 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف وثقوب 

واوعیة مصممة لالستعمال في 
 المغاسل

 السید سلمان عباس محم النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

48 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٤۱۹.  459 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف وثقوب 

ونتؤات مصممة لالستعمال في 
 المغاسل

 السید سلمان عباس محمد النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

٤۲۰.  460 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن والزجاج 
ذات بروز ورفوف لالستعمال 

في المغاسل مربعة الشكل 
 تقریبا

 السید سلمان عباس محمد النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 سنوات 5-3سیارة طفل عمر  4 28/10/1987 461  .٤۲۱
 من اللدائن واالنابیب الحدیدیة

 السید سلمان عباس محمد النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

 سنوات 3-2سیارة طفل عمر  4 28/10/1987 462  .٤۲۲
 من اللدائن واالنابیب الحدیدیة

 السید سلمان عباس محمد النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

٤۲۳.  463 28/10/1987 4 

لوحة مرآة من اللدائن مستطیلة 
الشكل ذات رفوف بیضویة 

مغلقة مع اقداح بیضویة 
 لالستعمال في المغاسل

 السید سلمان عباس محمد النعیمي
 وكیلھ المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 

٤۲٤.  464 28/10/1987 14 
 سطل –وعاء من اللدائن 

بالستیكي ذو غطاء مثبتة فیھ 
 ماسكة للنقل

 الشركة الشرقیة لالطعمة والمثلجات المحدودة
 وكیلھم المحامي عباس خضیر عباس 

 3289بغداد السعدون ص.ب 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

لعبة امواج لتزین احواض  11 29/11/1987 466  .٤۲٥
 االسماك

 السید سعد غني مجید 
بغداد االعظمیة شارع االمام االعظم معرض عالم 

 االسماك والطیور

مرشح لتصفیة میاة احواض  11 29/11/1987 467  .٤۲٦
 االسماك

 السید سعد غني مجید 
بغداد االعظمیة شارع االمام االعظم معرض عالم 

 االسماك والطیور

 السید داود سلمان داود التمیمي ناشرة مالبس منزلیة 1 12/12/1987 468  .٤۲۷
 611/81/10بغداد حي االندلس 

سراحیة ماء حجم وسط من  14 26/12/1987 469  .٤۲۸
 الزجاج

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

قدح ماء ذات كعب صغیر من  14 26/12/1987 470  .٤۲۹
 الزجاج

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

مزھریة مختلفة االلوان  14 26/12/1987 471  .٤۳۰
 من الزجاج1والرسومات رقم 

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

مزھریة ذات الوان ورسومات  14 26/12/1987 472  .٤۳۱
  من الزجاج2مختلفة رقم 

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب 1قدح ماء من الزجاج رقم  14 26/12/1987 473  .٤۳۲
 518/41/11بغداد حي القدس 

 2قدح ماء من الزجاج رقم  14 26/12/1987 474  .٤۳۳
 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب

 518/41/11بغداد حي القدس 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

قدح ماء من الزجاج ذات كعب  14 26/12/1987 475  .٤۳٤
 3رقم 

 السید محمد عبد الرزاق عبد الوھاب
 518/41/11بغداد حي القدس 

 ھوائي –ھوائي الرافدین  18 14/1/1988 476  .٤۳٥
 منضدي داخلي

 السید عماد مجید شایو 
 19 دار 4 زقاق 627بغداد حي الخضراء محلة 

مبردة ھواء ذات مجرى ھوائي  1 14/1/1988 477  .٤۳٦
 مغلق

 السید عامر محي الدین عزت 
 13 دار 3 زقاق 827بغداد البیاع محلة 

قنینة الصاص والكجب من  14 23/1/1988 478  .٤۳۷
 الزجاج

 شركة صحارى الغذائیة المحدودة
 1/8 دار 35 زقاق 908بغداد حي الریاض محلة 

 قدح لبن مصنوع من اللدائن 14 25/1/1988 479  .٤۳۸
 الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة 

 وكیلھم المحامي عباس خضیر عباس
 3289بغداد السعدون ص.ب 

 اریل نوع –الھوائي المنضدي  18 6/2/1988 480  .٤۳۹
  ھـ.ء101

 شركة الصناعات االلكترونیة
 29042بغداد الزعفرانیة المنطقة الصناعیة ص.ب 

جھاز كھربائي متعدد  2 20/3/1988 481  .٤٤۰
 االستعماالت

 یسار محمد بھجة األثري
 15 دار 23 زقاق 306بغداد حي المغرب محلة 

قنینة من اللدائن او الزجاج ذات  14 9/4/1988 482  .٤٤۱
 حزوز في الوسط 

معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبید الحشرات 
 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبیب

 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي

 قنینة من اللدائن او الزجاج  14 9/4/1988 483  .٤٤۲
معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبید الحشرات 

 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبیب
 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٤٤۳.  484 9/4/1988 14 
قنینة من اللدائن او الزجاج 

 5-4لتعبئة مواد التنظیف بحجم 
 لتر

معمل الفرات للمنظفات والمعقمات ومبید الحشرات 
 لصاحبة / حمزة عبد الرضا حبیب

 بغداد الباب الشرقي عمارة الباجةجي

 ھوائي للتلفیزیون داخلي 18 7/5/1988 486  .٤٤٤
 V.H.F نوع 

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

مبردة ھواء على مرحلتین  1 22/5/1988 487  .٤٤٥
 للتبرید واستعمال ھیتر للتدفئة

 السید عامر محي الدین عزت
 13 دار 3 زقاق 827بغداد البیاع محلة 

 كرسي سلم 4 7/6/1988 488  .٤٤٦
 السید خلیل جعفر مثنى

 زقاق 537بغداد حي الحبیبیة مدینة صدام محلة 
 27 دار 14

٤٤۷.  489 7/6/1988 6 

طابوق وكتل المشابك للبناء 
والجدران (االفقة والعامودیة) 
وواجھات االبواب والشبابیك 
والسقوف والدیكور ولعب 

 االطفال

 السید فاضل جعفر محمد السعد
البصرة مقابل المستشفى الجمھوري مكتب بیع 

 المواد االنشائیة

الدراجة الریاضیة المسماة  11 12/6/1988 490  .٤٤۸
 (مامز)

 السید نزار ابراھیم محمد
 414اربیل ص.ب 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونیة  1+1التلفون المقسم  18 6/7/1988 491  .٤٤۹
 29042بغداد الزعفرانیة المنطقة الصناعیة ص.ب 

جھاز واتر بمب المیكانیكي  1 15/10/1988 492  .٤٥۰
 للمبرادات

 السید سامي حمید الحاج محمد 
 121/159/291 حي البعث –الموصل 
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 الواقي االلكتروني 2 24/10/1988 493  .٤٥۱
 السید حیدر مھدي جعفر

 55 زقاق 611بغداد المنصور حي االندلس محلة 
 6دار 

 حاویة مالبس الغسیل  1 3/12/1988 494  .٤٥۲
 السید احمد جالل عبد االمیر

بغداد معمل الصناعات الھندسیة عمارة فندق السفیر 
 شارع ابي نؤاس خلف سینما اطلس

٤٥۳.  496 3/6/1989 20 
 اناء یستعمل –منشف مثلث 

للحمـام والمطبـخ وغسیــل 
 الخضروات

 السید زھیر جابر مھدي البزاز
 بغداد الشورجة بنایة البلور شارع الخلفاء

صحن بیض مربع ذي تقسیم  14 29/6/1989 497  .٤٥٤
 للملح

 السید زھیر جابر مھدي البزاز
 بغداد الشورجة بنایة البلور شارع الخلفاء

 السیدة میساء محمد بھجة الطوق المغناطیسي 5 18/7/1989 498  .٤٥٥
 15 دار 23 زقاق 306بغداد حي المغرب محلة 

٤٥٦.  499 7/10/1989 18 
المحطة الطرفیة لحاسبات 

المكتبیة باستعمال حاسبة وركاء 
6001 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونیة 
 29042بغداد الزعفرانیة المنطقة الصناعیة ص.ب 

 الھولدر المزدوج 2 20/6/1989 500  .٤٥۷
 السید نبیل عصام عبد الحسین 

 دار 45بغداد - شارع فلسطین -  حي القاھرة زقاق 
14/1 

 السید علي مظفر حسین صمام النایلون المقوى 20 20/12/1989 501  .٤٥۸
 4 دار 20 زقاق 923 حي بابل محلة –بغداد 
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جھاز ترسیب االمالح في  1 20/12/1989 502  .٤٥۹
 مبردات الھواء التبخیریة

 السید علي مظفر حسین
 4 دار 20 زقاق 923 حي بابل محلة –بغداد 

 الشركة العامة الصناعات االلكترونیة  )8Pالھاتف المتحدث (نوع / 18 3/3/1990 503  .٤٦۰
 29042بغداد الزعفرانیة المنطقة الصناعیة ص.ب 

سقوف ثانویة من الجبس  6 28/5/1990 504  .٤٦۱
 (دھوك)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  6 28/5/1990 505  .٤٦۲
 (االسالمي)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  6 28/5/1990 506  .٤٦۳
 (كربالء)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  6 2/6/1990 507  .٤٦٤
 (البصرة)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  6 2/6/1990 508  .٤٦٥
 (بغداد)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

عبوة بالستیكیة للغسول  14 16/6/1990 509  .٤٦٦
 (شامبو)

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

سقوف ثانویة من الجبس  6 2/6/1990 510  .٤٦۷
 (واسط)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

حاویة مصنوعة من الخشب  20 5/6/1990 511  .٤٦۸
 الصاج والخیرزان

 السیدة ازھار نوري علي الكناني
 13 دار 24 زیونة مدینة الضباط شارع –بغداد 
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فاترینة مصنوعة من الخشب  20 5/6/1990 512  .٤٦۹
 الصاج

 السیدة ازھار نوري علي الكناني
 13 دار 24 زیونة مدینة الضباط شارع –بغداد 

 شركة النعمانیة للمخلالت واالغذیة المعلبة المحدودة قنینة خل 14 25/6/1990 513  .٤۷۰
  شارع الخلفاء عمارة البنیة–بغداد 

 عربة متسلقة الساللم 20 8/7/1990 514  .٤۷۱
 شركة عبد الغني نصیف الجاسم المعدنیة
 رقم 1بغداد- حي الخنساء المنطقة الصناعیة زقاق 

 14القطعة 

 عربة ناقلة السطوانات الغاز 20 8/7/1990 515  .٤۷۲
 شركة عبد الغني نصیف الجاسم المعدنیة
 رقم 1بغداد- حي الخنساء المنطقة الصناعیة زقاق 

 14القطعة 

تلفیزیون (مرقاب احمر اخضر  18 2/10/1990 516  .٤۷۳
 ازرق الرقمي)

 شركة الصناعات االلكترونیة
 بغداد-الزعفرانیة المنطقة الصناعیة

مرقاب االشارة المرئیة (احادي  18 2/10/1990 517  .٤۷٤
 اللون)

 شركة الصناعات االلكترونیة
 بغداد-الزعفرانیة المنطقة الصناعیة

سقوف ثانویة من الجبس  20 10/11/1990 518  .٤۷٥
 المسمى (بابل)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  20 10/11/1990 519  .٤۷٦
 المسمى (الكوفة)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 

سقوف ثانویة من الجبس  20 10/11/1990 520  .٤۷۷
 المسمى (نینوى)

 شركة المنصور لإلعمال التغلیف
 27009 المنصور ص.ب –بغداد 
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٤۷۸.  521 5/12/1990 14 
صندوق بالستیكي مغلق 

الجوانب كیلوغرام ونصف 
 الكیلوغرام

 الشركة العراقیة لتحضیر اللحوم المحدودة
  شارع الخلفاء عمارة البنیة–بغداد 

صندوق بالستیكي ذو نوافذ  14 5/12/1990 522  .٤۷۹
 بوزن كیلوغرام ونصف الكیلو

 الشركة العراقیة لتحضیر اللحوم المحدودة
  شارع الخلفاء عمارة البنیة–بغداد 

رفوف باعمدة انبوبیة حدیدیة  4 6/7/1991 523  .٤۸۰
 متسلسلة

 السید عبد الغني نصیف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

ھوائي تلفیزیوني ملون داخلي  18 6/7/1991 524  .٤۸۱
 (منضدة) 

 السید ھاني مجید شابو
 8/2 دار 37 زقاق 611بغداد - حي االندلس محلة 

٤۸۲.  525 15/9/1991 4 
اجزاء تحریك مسند الظھر 
ومسند االرجل في اسرة 

 المستشفیات

 السید عبد الغني نصیف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

 السید فخري یاسین محمود المبولة الصحیة 20 30/1/1992 526  .٤۸۳
 الساحل االیسر حي النور مقابل الجامع–الموصل

الشكل االقتصادي لقطعة  20 31/3/1992 527  .٤۸٤
 الصابون

 السید ریاض ممتاز عوني الطائي
 3 دار 10 زقاق 616 الیرموك محلة –بغداد 

 27108ص.ب 

كرسي یتحول الى سریر  20 31/3/1991 528  .٤۸٥
 مستشفیات

 السید عبد الغني نصیف الجاسم
 26 دار 14 زقاق 904حي الوحدة محلة –بغداد 

 السید معد شكر عبد جھاز فحص العملة 20 16/4/1992 529  .٤۸٦
 2 دار 8 زقاق 409بغداد- العطیفیة الثانیة محلة 
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 السید محمود زایر رشید عربة الوسادة الھوائیة 5 2/5/1992 531  .٤۸۷
 4 دار16 زقاق 622 حي الحمراء محلة –بغداد 

جھاز مبارك ضد سرقة  20 30/5/1992 535  .٤۸۸
 السیارات

 السید علي اسعد مبارك
  الحلة حي المیثاق–بابل 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 537  .٤۸۹
  3الجافة نموذج رقم 

 شركة سھام للمواد الغذائیة
 12 بنایة 910 كمب سارة محلة –بغداد 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 538  .٤۹۰
  2الجافة نموذج رقم 

 شركة سھام للمواد الغذائیة
 12 بنایة 910 كمب سارة محلة –بغداد 

علبة تستعمل لتعبئة العصائر  14 27/10/1992 539  .٤۹۱
  1الجافة نموذج رقم 

 شركة سھام للمواد الغذائیة
 12 بنایة 910 كمب سارة محلة –بغداد 

٤۹۲.  545 10/11/1992 14 
عبوة بالستیكیة لتعبئة مادة 
الصاص أف.ي شركة الفیل 

 االبیض

 شركة الفیل االبیض/السید احمد خالد علیوي
 مبنى 9 زقاق 514 جمیلة الصناعیة محلة –بغداد 

11 

  وكجبF.Bعبوة صاص  14 5/1/1993 553  .٤۹۳
 السید احمد خالد علیوي

 11 زقاق 514 جمیلة الصناعیة محلة –بغداد 
 9معمل 

قنینة بالستیكیة بشكل عصارة  14 16/2/1993 554  .٤۹٤
 لتعبئة المواد الغذائیة 

 السیدة حنان بھنام ابراھیم 
 دار 26 زقاق 514 جمیلة الصناعیة محلة –بغداد 

  حي القدس 8

 السید فالح بكر حسین  شطرنج الم المعارك 11 18/4/1993 555  .٤۹٥
 4 بلوك – الشعلة –البصرة 
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 السید طالب حسین راشد مفرغة الھواء الصناعیة (ھالل) 1 10/7/1993 559  .٤۹٦
 1 دار 31 زقاق 835بغداد محلة 

مضخة رفع الماء في المبردة  1 11/7/1993 560  .٤۹۷
 نوع أ

 السید محمد خضر محمد
 739بغداد- بغداد الجدیدة حي النواب محلة 

 55 دار 28زقاق

دبة لنقل الحلیب مصنوعة من  14 14/10/1993 561  .٤۹۸
 االلمنیوم

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

 لعبة اعمار المدن 11 3/11/1993 562  .٤۹۹

 وقاص اسعد -۱
 مثنى عادل -۲

 احمد محمد كمال -۳
  محلة المنصور–محافظة التأمیم 

قنینة بالستیكیة لتعبئة شامبو  14 20/11/1993 563  .٥۰۰
 ندى

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

قنینة بالستیكیة مقوى الحجم  14 7/2/1994 564  .٥۰۱
 غم اسنان250سعة 

 شركة بابل لصناعة الصابون والمنظفات المحدودة
 دار 37 زقاق 953 الزعفرانیة سعیدة محلة –بغداد 

32 

غم 250قنینة بالستیكیة سعة  14 7/2/1994 565  .٥۰۲
 لتعبئة شامبو (فا)

 شركة بابل لصناعة الصابون والمنظفات المحدودة
 دار 37 زقاق 953 الزعفرانیة سعیدة محلة –بغداد 

32 

قفل االمان ذو الحلقة المنزلقة  3 29/6/1994 566  .٥۰۳
 لسیارات البرازیلي 

 السید یوسف خالد یوسف 
 19 دار8 زقاق906 حي الوحدة محلة –بغداد 
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قفل االمان ذو الحلقة المنزلقة  14 30/6/1994 567  .٥۰٤
 للسیارات الیابانیة 

 السید یوسف خالد یوسف 
 19 دار8 زقاق906 حي الوحدة محلة –بغداد 

 السید خالد فاضل ابو التمن  لتر1عبوة بالستیكیة سعة  14 5/7/1994 568  .٥۰٥
 21 دار55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 شركة الرافدین النتاج المیاه الصحیة المحدودة قنینة بالستیكیة شفافة 14 3/8/1994 569  .٥۰٦
 124 دار 8 زقاق 329 حي بابل محلة –بغداد 

عبوة بالستك تستعمل لتعبئة  14 7/1/1995 570  .٥۰۷
 العصائر والمواد االخرى

 شركة الفیل االبیض للصناعات الغذائیة 
 مبنى 9 زقاق 514 جمیلة الصناعیة محلة –بغداد 

11 

عبوة بالستك تستعمل لتعبئة  14 9/1/1995 571  .٥۰۸
 العصائر والمواد االخرى

 شركة الفیل االبیض للصناعات الغذائیة 
 مبنى 9 زقاق 514 جمیلة الصناعیة محلة –بغداد 

11 

المنقذ لحمایة االجھزة  18 25/1/1995 572  .٥۰۹
 الكھربائیة

 ثامر یوسف شابو -۱
 اسحق شابو یوسف -۲

 20 دار9 زقاق 734 نیسان محلة 7 حي –بغداد 

 السید محمد سعد قاسم حمودي  مل375عبوة لمادة الشامبو  14 22/7/1995 573  .٥۱۰
 14 دار 12 زقاق 612 الیرموك محلة –بغداد 

عبوة منظف سائل          سعة  14 23/7/1995 574  .٥۱۱
  مل500

 السید محمد سعد قاسم حمودي
 14 دار 12 زقاق 612 الیرموك محلة –بغداد 

عبوة بالستیكیة لتعبئة الصاص  14 22/8/1995 575  .٥۱۲
 وما شابھ

 شركة النعمانیة للمخالت واالغذیة المعلبة المحدودة
 124 دار8 زقاق929 عمارة بابل محلة –بغداد 
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 السید جمیل الزم صخي قشارة السمك 3 10/12/1995 576  .٥۱۳
 6 دار 30 زقاق 915 الجادریة محلة –بغداد 

الممركز الخاص بمضخات  3 24/1/1996 577  .٥۱٤
 االبار التوربینیة

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

قنینة بالستیكیة لمكیف الشعر  14 28/1/1996 578  .٥۱٥
 عالمة ندى

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

 السید قصي قاسم خماس  1سخان الكتروني  1 4/3/1996 579  .٥۱٦
  شارع فلسطین حي النیل–بغداد 

 السید قصي قاسم خماس  2سخان الكتروني  1 5/3/1996 580  .٥۱۷
  شارع فلسطین حي النیل–بغداد 

 السید سرمد جاسم محمد صالح عبوة لتعبئة الشامبو 14 17/3/1996 581  .٥۱۸
 57 دار23 زقاق30 حي الخضراء شارع–بغداد

 السید خلیل جعفر مثنى رحلة للقران الكریم 4 16/4/1996 582  .٥۱۹
 27 دار14 زقاق 537 الحبیبیة محلة –بغداد 

 السید خلیل جعفر مثنى راس حامل مثاقب الحدید 3 18/4/1996 583  .٥۲۰
 27 دار14 زقاق 537 الحبیبیة محلة –بغداد 

عبوة شامبو وبودر لیزر سعة  14 13/8/1996 585  .٥۲۱
 ملم310

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

مضخة ماء زراعیة اروائیة  5 7/5/1997 587  .٥۲۲
 صغیرة

 السید احمد نایف صالح
    زقاق 210 شارع الشیخ معروف محلة –بغداد 

 40 مبنى 11
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مضخة ماء زراعیة اروائیة  5 7/5/1997 588  .٥۲۳
 كبیرة

 السید احمد نایف صالح
    زقاق 210 شارع الشیخ معروف محلة –بغداد 

 40 مبنى 11

 حاویة جھاز المنقذ (تایوالیزر) 20 2/8/1997 589  .٥۲٤

 علي حسین علي -۱
 عباس خضیر عبود -۲

 846 حي الخورنق محلة –بغداد 
 15 دار 25 زقاق 

  لتر0.900قنینة بالستك قیاس  14 6/8/1997 590  .٥۲٥

شركة عبد الوھاب كاشف الغطاء وشریكة النتاج 
 المنظفات

 21 زقاق 929 عرصات الھندیة محلة –بغداد 
  20مبنى 

 السید فائق یوسف بنون التقویم المیالدي السنوي الدائم 20 7/8/1997 591  .٥۲٦
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمیة محلة –بغداد 

التقویم المیالدي الشھري  20 16/8/1997 592  .٥۲۷
 (المطلوب)

 السید فائق یوسف بنون
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمیة محلة –بغداد 

ساعة السبق ذات االتجاھات  17 21/8/1997 593  .٥۲۸
 االربعة

 السید عبد هللا عكلة جروان الكبیسي
 47/3/157 الفلوجة حي البعث –االنبار 

التقویم الشھري الھجري  20 21/8/1997 594  .٥۲۹
 والمیالدي الدائم

 السید فائق یوسف بنون
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمیة محلة –بغداد 

 صنبور ماء مصنع محلیاً  20 5/10/1997 595  .٥۳۰
 السید فائق حسن كاظم العبیدي

  838 الدورة حي الخورنق محلة –بغداد 
 13 دار 5زقاق 

61 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 قنینة لحفظ الصاص  14 15/10/1997 597  .٥۳۱
 شركة میاة حمرین / السید حسین حمود

  شارع السعدون بنایة السعدون الحدیثة–بغداد 
 28 شقة 5 طابق 25زقاق 

 قمع ھیثم المرن 20 18/10/1997 598  .٥۳۲
 السید مھند ادور مجید 

 883 حي الجھاد دور الضباط محلة –بغداد 
 8 دار 16زقاق 

قنینة لدائنیة لتعبئة المواد  14 23/10/1997 599  .٥۳۳
 الغذائیة

شركة الباشق النتاج المقبالت والمواد الغذائیة 
 المحدودة

 303 الوزیریة المنطقة الصناعیة محلة –بغداد 
 11 مبنى 17زقاق 

 فتاحة قناني 3 12/11/1997 600  .٥۳٤
 السید علي شاكر محمود

 63 زقاق 101 شارع السعدون محلة –بغداد 
  مجمع البتاوین5 شقة 6عمارة 

 خارطة الرسل 3 20/11/1997 601  .٥۳٥

 السید عصام حسام -۱
 السید وسام حسام ھادي -۲

 شارع صفي الدین الحلي قرب جسر القناة –بغداد 
 مجاور مصرف الرشید

جھاز (نورس) لتمارین اللیاقة  11 3/12/1997 602  .٥۳٦
 البدنیة

 السید عماد نجیب نورس
  الكرادة الشرقیة محلة –بغداد 

 60 دار 22 زقاق 907
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 1الغلیون الماني رقم  20 7/12/1997 603  .٥۳۷
 السید عماد نجیب نورس

  الكرادة الشرقیة محلة –بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

 1الغلیون الماني الجدید رقم  20 10/12/1997 604  .٥۳۸
 السید عماد نجیب نورس

  الكرادة الشرقیة محلة –بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

ماكنة ھداوي النتاج العبوات  5 13/12/1997 605  .٥۳۹
 البالستیكیة اوتوماتیكیاً 

 السید محمود حسن محمد الھداوي
 11 دار 6 زقاق 605 حي المتنبي محلة –بغداد 

 مصفي 20 14/12/1997 606  .٥٤۰
 السید عماد نجیب نورس

  الكرادة الشرقیة محلة –بغداد 
 60 دار 22 زقاق 907

عبوة بالستیكیة لتعبئة الصاص  14 18/12/1997 607  .٥٤۱
 والكجب

 شركة تعلیب كربالء للمواد الغذائیة المحدودة
  البتاوین –بغداد 

 وضاء سناء محمد رؤوف الفالحي مضخة االبار التوربینیة 5 20/12/1997 608  .٥٤۲
  مكتب السدیر لمستلزمات االبار–بغداد 

 السید خلیل مھدي صالح مشبك لصناعة الشموع 20 21/12/1997 609  .٥٤۳
 1 دار 41 زقاق 408 حي السالم محلة –بغداد 

 السید فائق یوسف بنون التقویم االلي 20 21/12/1997 610  .٥٤٤
 16 دار 43 زقاق 312 االعظمیة محلة –بغداد 

مرحلة ضخ میاه االبار  5 28/6/1998 611  .٥٤٥
 للمضخات ذات االنتاجیة العالیة

 وضاء سناء محمد رؤوف الفالحي
  مكتب السدیر لمستلزمات االبار–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 شفرة حالقة صفر 3 5/8/1998 612  .٥٤٦
 السید مھند حمادي محمد حسن

 313 االعظمیة حي القاھرة محلة –بغداد 
 4 دار 13 زقاق 

 السید محسن لفتة غالي قاعدة حفظ القناني الزجاجیة 14 10/8/1998 613  .٥٤۷
 49 دار9 زقاق 746 حي البلدیات محلة –بغداد 

حامل محرك برازیلي مع  5 29/8/1998 614  .٥٤۸
 النابض

 السید عامر مالك عباس
  الكفاءات قرب اسواق الزاویة –بغداد 

 10 دار 75 زقاق 651محلة 

٥٤۹.  615 9/9/1998 20 
جھاز تولید الطاقة الكھربائیة 
من البطاریة االوتوماتیكي 

 (تموز)

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

 (سجال) جھاز لتمارین 11 8/10/1998 617  .٥٥۰
  اللیاقة البدنیة

 السید عماد نجیب نورس 
 907 الكرادة الشرقیة محلة –بغداد 

 60 دار22 زقاق 

 الدكتور حسین عبد الكریم السعدي 1التقویم الشامل الدائم  20 14/10/1998 618  .٥٥۱
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حیفا عمارة –بغداد 

التقویم الشامل الدائم (منضدي  20 14/10/1998 619  .٥٥۲
 اسطواني)

 الدكتور حسین عبد الكریم السعدي
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حیفا عمارة –بغداد 

التقویم الشامل الدائم (منضدي  20 15/10/1998 620  .٥٥۳
 كروي)

 الدكتور حسین عبد الكریم السعدي
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حیفا عمارة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٥٥٤.  624 8/12/1998 20 
اجھز الحمایة المنزلیة احادیة 

 امبیر) وثالثیة 60الطور (
  امبیر)180الطور (

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

٥٥٥.  625 9/12/1998 20 
جھاز تولید الطاقة الكھربائیة 

 من البطاریة الیدوي
 )400 (بغداد 

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

 السید عبد المحسن سلمان شلش مكبر النداء العام 20 12/12/1998 626  .٥٥٦
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

مكبر الصوت والموسیقى قدرة  20 13/12/1998 627  .٥٥۷
  واط120

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

 السید عبد المحسن سلمان شلش جھاز الصدى الرقمي 20 13/12/1998 628  .٥٥۸
 4 دار27 زقاق627 حي الخضراء محلة –بغداد 

 الدكتور حسین عبد الكریم السعدي التقویم الشامل  20 9/1/1999 629  .٥٥۹
 4 شارع 3 طابق 75 شارع حیفا عمارة –بغداد 

 جھاز حمایة ماركة 20 4/2/1999 630  .٥٦۰
 (التأمیم)

 السید شكور طاھر امین
 7 دار 37 زقاق 108 حي الرشید محلة –بغداد 

 السید محمود سامي عارف التقویم المیالدي 20 8/3/1999 631  .٥٦۱
 40/1 دار 710بغداد محلة 

٥٦۲.  632 10/3/1999 20 
 جھاز مكداس الدم

(Haematocrit PCV 
centrifuge LA2) 

 السید لیث عبد الوھاب ایوب -۱
 ایوب عبد الستار ایوب -۲

  مكتب ایوب الفرع المقابل لسینما أطلس –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 جھاز الطرد المركزي 20 10/3/1999 633  .٥٦۳
(Centrifuge LA3) 

 السید لیث عبد الوھاب ایوب -۱
 ایوب عبد الستار ایوب -۲

  مكتب ایوب الفرع المقابل لسینما أطلس –بغداد 

 جھاز الطرد المركزي 20 11/3/1999 634  .٥٦٤
(Centrifuge LA4) 

 السید لیث عبد الوھاب ایوب -۱
 ایوب عبد الستار ایوب -۲

 مكتب ایوب الفرع المقابل لسینما أطلس –بغداد 
 عمارة یاسر الصكر

 شركة البحرین للمنتوجات البالستیكیة صندوق البان 14 29/6/1999 636  .٥٦٥
  عمارة السفیر خلف سینما اطلس–بغداد 

 شركة البحرین للمنتوجات البالستیكیة معالق بالستیكیة 14 30/6/1999 637  .٥٦٦
  عمارة السفیر خلف سینما اطلس–بغداد 

جھاز حمایة االجھزة الكھربائیة  20 24/7/1999 640  .٥٦۷
 (مجمدة وثالجة وتلیفزیون)

 السید عصام سامي خلیل 
 شارع النضال عمارة السالم مكتب السامي –بغداد 

 الھندسي

جھاز الحمایة الجھزة التكیف  20 26/7/1999 641  .٥٦۸
 نوع االمان

 السید جنان عزیز حنا 
 6 دار 1 زقاق 11 حي الخلیج محلة –بغداد 

٥٦۹.  642 28/8/1999 5 
مضخة میكانیكیة ترددیة لضخ 

المیاه في مبردات الھواء 
 المستعملة الغراض السكن

 المھندس فائق حسن كاظم الزبیدي
 838 الدورة حي الخورنق محلة –بغداد 

 13 دار 50 زقاق 

 صندوق بالستك  14 20/9/1999 643  .٥۷۰
 شركة السماح النتاج المواد اللدائن المحدودة

  السعدون خلف سینما اطلس –بغداد 
 عمارة السفیر
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

 

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 المھندس محمد صدیق عبد الجلیل  تصمیم مظلة وقوف السیارات  السادس  10/10/99 644  .٥۷۱
 3 /د35 /ز510 تموز /م14بغداد/حي 

 شركة الماس للصناعات والعلب المعدنیة المحدودة  عبوة تعبئة االصباغ  العشرون 11/10/99 645  .٥۷۲
  1/93 قطعة 14بغداد/ابي غریب /مقاطعة

 شركة المیثاق النتاج ادوات السیارات  ضیاء الثاني عشر  11/11/99 647  .٥۷۳
  14 /مبنى 6 /ز514بغداد/حي القدس /م

 الخامس  13/11/99 648  .٥۷٤
 ) النتاج 2ماكنة ھداوي (

العبوات البالستیكیة 
 اوتوماتیكیا

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

حاویة لدائنیة الستخالص  الرابع عشر  99 /11 /14 649  .٥۷٥
 محلول التربة

 د.عادل عبد هللا حسین الخفاجي 
  3 /ش15 /ط93بغداد /شارع حیفا /عمارة 

 العشرون  99 /12 /28 653  .٥۷٦
جھاز الوفا لتمرین عضالت 

الحنك والبلعوم والمساعدة على 
 النطق

 د.ولید ھاشم عمران العزاوي 
 17 /د8 /ز348بغداد /سبع ابكار حي البساتین /م

 حاویة تعبئة المقبالت  الرابع عشر  5/3/2000 654  .٥۷۷
 معمل البتالء النتاج المواد اللدائنیة 

بغداد/شارع السعدون/عمارة السفیر/ خلف سینما 
 اطلس 

 حاویة تعبئة المنتوجات االلیاف  الرابع عشر  5/3/2000 655  .٥۷۸
 معمل البتالء النتاج المواد اللدائنیة 

بغداد /شارع السعدون /عمارة السفیر / خلف سینما 
 اطلس 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 مثلث فسفوري كبیر ماكس  الثاني عشر  29/8/2000 656  .٥۷۹
شركة المیثاق النتاج ادوات السیارات المحدودة 

 514بغداد /حي القدس /جمیلة الصناعیة /م
  14/مبنى 6/ز

 حاویة تعبئة السكاكر  الرابع عشر  7/10/2000 657  .٥۸۰
 الشركة العراقیة النتاج الشكلھ المحدودة 

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

جھاز قیاس الطیف الضوئي  السابع عشر  5/12/2000 658  .٥۸۱
)LAS-2D( 

 الصیدلي لیث عبد الوھاب ایوب 
 بغداد/مكتب ایوب /ساحة النصر عماره یاسرالصكر  

 السید محمد صالح مھدي العبیدي  الماسك ذو التجویف الكروي  الثالث  7/12/2000 659  .٥۸۲
  8 /د73 /ز913بغداد/حي الجامعة /م

 سعدي محمود غالي العبیدي  القاعدة الجامعة  الثالث  10/12/2000 660  .٥۸۳
  6 /د57 /ز346بغداد/االعظمیة /م

 د.ولید ھاشم عمران  جھاز ولید للختان  العشرون  14/12/2000 661  .٥۸٤
 بغداد /المعھد الطبي الفني  

جھاز الولید للنفخ مع العشرة  الرابع عشر  14/12/2000 662  .٥۸٥
 كرات 

 د.ولید ھاشم عمران
  بغداد /المعھد الطبي الفني  

 السید سعد الدین شكري  آلة فلكیة لتحدید الوقت  العشرون  6/2/2001 663  .٥۸٦
 ھیئة التصنیع العسكري /شركة البتاني 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

مضخة بابل التعجیلة ذات  العشرون  28/3/2001 664  .٥۸۷
 القنوات المتعددة 

 ا.د.فالح حسن حسین جامعة بابل/كلیة العلوم
 ا.د.عصام محمدعلي شاكر/جامعة بغداد/كلیة العلوم 

راس معدني للسحب یستخدم  الثالث  1/4/2001 665  .٥۸۸
 لالوزان الثقیلة 

السید صابر عجیل صالح المھندس محمد عجیل 
 صالح السید رعد ردام الطائي 

  باب الشیخ شارع الشیخ عمر–بغداد 

 السابع عشر  3/5/2001 666  .٥۸۹
 LAB1 لقیاس تركیز المادة

الصفراء في الدم وباالخص 
 لالطفال حدیثي الوالدة 

 الصیدلي لیث عبد الوھاب 
 مكتب ایوب / ساحة النصر /عمارة یاسر الصكر 

 د.علي محمود كاظم  كرسي حالقة طبي الجدید  الثالث  8/5/2001 667  .٥۹۰
 ھئیة رعایة مقاتلي القادسیة وام المعارك الخالده 

 جھاز الكشاف الھاتفي  الثامن عشر  21/5/2001 668  .٥۹۱
 السید موفق یحي سعید 

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

 شركة الشاكر للخیاطة المحدودة  علبة بالستیكیة  السابع عشر  29/7/2001 669  .٥۹۲
 3/14 رقم القطع 20 حي النصر مقاطعة –بغداد 

 قارورة بابل االوكسجین  الرابع عشر  2/8/2001 670  .٥۹۳

 ا.د.فالح حسن حسین /جامعة بابل كلیة العلوم 
 ا.د.عصام محمد علي شاكر/جامعة بغداد/كلیة العلوم 

 الست انتصار عبد الحمید / الشركة العامة لالطارات  
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 GLSPخلیة البریق الكیمیاوي  الثامن عشر  2001 /8 /27 671  .٥۹٤
ا.د.عصام محمدعلي شاكر /جامعة بغداد /كلیة 

 العلوم 
 االنسة ازھار عبد الكریم /شركة الباسل العامة 

 ا.د.فالح حسن حسین /جامعة بابل /كلیة العلوم عداد بابل للفوسفات  الثامن عشر  3/9/2001 672  .٥۹٥
 ا.د.عصام محمد علي /جامعة بغداد /كلیة العلوم 

جھاز منظومة السائل الرغوي  العشرون  17/9/2001 673  .٥۹٦
  لتر 500حجم

 السید وجدي محمد حسن 
 بغداد /الشرطة الرابعة /خدمات وجدي السامرائي 

 العاشر 9/10/2001 674  .٥۹۷
 A4المسطرة الماسكة لورق (

)لغرض ارشاد االنسان الى 
 موقع الجملة اثناء الطباعة

 السید حیدر لفتھ سید علیوي 
 11 /د25 /ز527بغداد /مدینة صدام /م

قارنة جامعة لمنظومة الرش  الثالث  27/10/2001 675  .٥۹۸
 )3دجلة (

 المھندس زیاد عبد هللا عبادي 
  37/د9 /ز301بغداد /الوزیریة /م

 جھاز مولد منظم تخطیط القلب  الثامن عشر  29/10/2001 676  .٥۹۹
 المھندس زھیر عبد الرزاق 
 الست سھاد كاظم خضیر 

  114/د50 /ز631بغداد /حي الخضراء /م

 جھاز التقاط نبض الجنین  الثامن عشر  30/10/2001 677  .٦۰۰
 المھندس زھیر عبد الرزاق 
 الست سھاد كاظم خضیر 

 114/د50 /ز631بغداد /حي الخضراء /م

 الطائرة السحریة  الحادي عشر 18/11/2001 678  .٦۰۱
 السید مزاحم عبد المنعم فرھود

  17 /ش805بغداد/حي العامل /م
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج  ت
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 اداة لربط القدم السابع  28/11/2001 679  .٦۰۲
ADAPTER FOOT 

 السید سمیر یاس حسن 
 بغداد/جمیلة الصناعیة /معمل كندة لصناعة 

 الصلب المعدنیة 

 فرن مختبري الثامن عشر  23/12/2001 ب679  .٦۰۳
LAO1  

 الصیدلي لیث عبد الوھاب ایوب 
 بغداد/مكتب ایوب /معمل القائد   

 الصیدلي لیث عبد الوھاب ایوب   حاضنة مختبریة LAN6 الثامن عشر  23/12/2001 680  .٦۰٤
 بغداد/مكتب ایوب /معمل القائد   

منظومة الفوم الرغویة  الثالث  31/12/2001 681  .٦۰٥
  لتر500سعة

السید عباس رشید شھید مكتب عباس الخدمات 
 302السالمة العامة ومعدات االطفاء الوزیریة /م

  16  د10 ز 

 منظفة نوسة  الرابع  2002 /19/2 684  .٦۰٦
 السید حامد فلیح حسن 

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

منظومة المليء الذاتي  الثالث   2/3/2002 685  .٦۰۷
 )(S.ARلخزانات المیاه 

 المھندس صادق عزیز 
 21 /د58 /ز739بغداد /الجدیدة /االمین الثانیة /م

 السید غزوان غسان عبد الحسین  الساعة القمریة  السابع عشر   6/5/2002 686  .٦۰۸
 12 /د67 /ز901بغداد /الكرادة داخل /م

 مدیریة االمن العام  منظومة فحص متكاملة 18 16/6/2002 687  .٦۰۹
 بغداد

جھاز الطوافة الكھربائیة  3 11/7/2002 688  .٦۱۰
 المیكانیكیة

 المھندس رعد ھاشم اسماعیل 
 21  د52  ز731 حي االمین م–بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

علبة بالستك لحفظ الحلویات  14 24/7/2002 689  .٦۱۱
 كبیرة

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

علبة بالستك لحفظ الحلویات  14 25/7/2002 690  .٦۱۲
 صغیرة

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

 شركة السماح النتاج اللدائن  ملعقة مثلجات 3 29/7/2002 691  .٦۱۳
  عویریج المنطقة الصناعیة–بغداد 

 جھاز التنظیر الطیفي اللوني 18 28/9/2002 692  .٦۱٤

 
 م.د. فالح حسن حسین -۱

 جامعة بابل - كلیة العلوم - قسم الكیمیاء
 م.د. عصام محمد علي شاكر -۲

  قسم الكیمیاء– كلیة العلوم –جامعة بغداد 
 

 خاطة جھاز المعینة السمعیة 18 29/9/2002 693  .٦۱٥

 المھندس زھیر عبد الرزاق اسماعیل -۱
 الست سھاد كاظم خضیر  -۲
  630 حي الخضراء محلة –بغداد 

 114 دار 50زقاق 

مقیاس طیفي لمقدار الكلور  18 5/11/2002 694  .٦۱٦
 الحر في الماء

 م.د. فالح حسن حسین -۱
 جامعة بابل - كلیة العلوم - قسم الكیمیاء

 م.د. عصام محمد علي شاكر -۲
  قسم الكیمیاء– كلیة العلوم –جامعة بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦۱۷.  695 11/11/2002 20 
  K.A.J.Rجھاز 

یستخدم لمعالجة الضعف 
 الجنسي

 السید خلیل جعفر مثنى
  711 بغداد الجدیدة حي الخلیج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 

 سقف ثانوي  6 29/12/2002 696  .٦۱۸

 
 شركة البحرین النتاج مواد اللدائن المحدودة

  شارع السعدون عمارة السفیر–بغداد 
 

مسند الركبة لمرضى  20 3/1/2005 699  .٦۱۹
 الھیموفیلیا (نزف الدم الوراثي)

 السید ثامر نجم عبد 
  االعظمیة–بغداد 

 2 أ /15 دار 12 زقاق 312 محلة 

مسند المرفق لمرضى  20 3/1/2005 700  .٦۲۰
 الھیموفیلیا (نزف الدم الوراثي)

 السید ثامر نجم عبد 
  االعظمیة–بغداد 

 2 أ /15 دار 12 زقاق 312 محلة 

مسند الكاحل لمرضى  20 4/1/2005 701  .٦۲۱
 الھیموفیلیا (نزف الدم الوراثي)

 السید ثامر نجم عبد 
  االعظمیة–بغداد 

 2 أ /15 دار 12 زقاق 312 محلة 

 عربة قالب 3 5/1/2005 702  .٦۲۲

 
 

 السید خلیل جعفر مثنى
  711 بغداد الجدیدة حي الخلیج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

جھاز المعالجة باللیزر ذو  18 27/2/2005 703  .٦۲۳
 الحزمة المتمركزة

 
 
 
 

 د.عقبة نافع عزیز -۱
  كلیة طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. احمد محمد اسماعیل -۲
  كلیة طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. مؤید عزیز حسن -۳
 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 

 والبصریات االلكترونیة
 فرید فارس رشید -٤

 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 
 والبصریات االلكترونیة

 أ.د محمد صالح مھدي -٥
 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 

 والبصریات االلكترونیة
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

جھاز اللیزر شبة الموصل  18 28/2/2005 704  .٦۲٤
 المستمر

 
 

 د.عقبة نافع عزیز -۱
  كلیة طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. احمد محمد اسماعیل -۲
  كلیة طب االسنان–جامعة بغداد 

 أ.د. مؤید عزیز حسن -۳
 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 

 والبصریات االلكترونیة
 فرید فارس رشید -٤

 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 
 والبصریات االلكترونیة

 أ.د محمد صالح مھدي -٥
 قسم ھندسة اللیزر –الجامعة التكنولوجیة 

 والبصریات االلكترونیة
 
 

ساقیة معدنیة تستخدم لتزیل  3 6/12/2005 705  .٦۲٥
 قناني الغاز

 السید خلیل جعفر مثنى
  711 بغداد الجدیدة حي الخلیج محلة –بغداد 

 54 دار 1زقاق 

 شركة الخلیج للمواد العازلة المحدودة صندوق فلین كبیر ووسط 1 15/1/2006 706  .٦۲٦
  3071 الداوودي المنطقة الصناعیة ص.ب –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید حسین محمود عباس وحدة تنقیة االطیان الصناعیة 20 17/1/2006 707  .٦۲۷
 33 دار 1 زقاق 826 الدورة محلة –بغداد 

٦۲۸.  709 27/6/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة دائریة)Kنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۲۹.  710 28/6/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبة الدمعة)Kنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳۰.  711 4/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة اعتیادیة)Kنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳۱.  712 6/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة جانبیة)Kنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦۳۲.  713 9/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة اعتیادیة)Iنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳۳.  714 17/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبھ الدمعة)Iنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳٤.  715 18/7/2006 18 

الحافظة الشفافة لحمایة شاشات 
الھواتف المحمولة والواقي 

الذھبي من الخدش والصدمات 
 للھواتف بفتحة اعتیادیة

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳٥.  716 23/7/2006 18 

الحافظة الشفافة لحمایة شاشات 
الھواتف المحمولة والواقي 

الذھبي من الخدش والصدمات 
 للھواتف بفتحة تشبھ الدمعة

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

الحاجز الذھبي للوقایة من  18 24/7/2006 717  .٦۳٦
 الموجات الدقیقة الصادرة 

 
 السید منار عطا هللا علي -۱

 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦۳۷.  718 25/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبھ الدمعة)Lنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳۸.  719 26/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبھ اعتیادیة)Lنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید علي عبد الزھرة مرداو -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦۳۹.  720 27/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة دائریة)Hنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید عمار عطا هللا علي -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤۰.  721 30/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبھ الدمعة)Hنوع 

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

٦٤۱.  722 31/7/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة اعتیادیة)Hنوع 

 
 السید منار عطا هللا علي

  حي البنوك محلة –بغداد 
 47 دار 55 زقاق 319
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦٤۲.  723 3/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 الھاتف (لفتحة تشبھ الدمعة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤۳.  724 6/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة دائریة)Nنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید عمار عطا هللا علي -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤٤.  725 7/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة تشبھ الدمعة)Nنوع 

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید عمار عطا هللا علي -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤٥.  726 8/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة اعتیادیة)Nنوع 

 السیدة منار عطا هللا علي -۱
 السید عمار عطا هللا علي -۲

 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤٦.  727 9/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
  بفتحة دائریة)I(للھواتف نوع 

 
 

 السید منار عطا هللا علي
 45 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦٤۷.  728 10/8/2006 18 
الفراشة الذھبیة للوقایة من 

الموجات الدقیقة الصادرة من 
 الھواتف المحمولة

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤۸.  729 13/8/2006 18 

الحافظة الشفافة لحمایة شاشات 
الھواتف المحمولة والواقي 

الذھبي من الخدش والصدمات 
 للھواتف بفتحة تشبھ دائریة

 السید منار عطا هللا علي -۱
 السید عمار عطا هللا علي -۲

 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٤۹.  730 14/8/2008 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 (للھواتف بفتحة اعتیادیة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥۰.  731 15/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 
الھواتف المحمولة (للھواتف 

  بفتحة اعتیادیة)Aنوع 

 السیدة منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥۱.  732 16/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة A(للھواتف نوع 
 دائریة)

 
 

 السیدة منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦٥۲.  733 17/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة تشبھ D(للھواتف نوع 

 الدمعة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥۳.  734 20/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة J(للھواتف نوع 

 اعتیادیة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥٤.  735 21/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة D(للھواتف نوع 

 اعتیادیة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥٥.  736 23/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة D(للھواتف نوع 
 دائریة)

 
 

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

٦٥٦.  737 24/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 بفتحة تشبھ J(للھواتف نوع 

 الدمعة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥۷.  738 27/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
  بفتحة دائریة)J(للھواتف نوع 

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

٦٥۸.  739 28/8/2006 18 

الحاجز الذھبي للوقایة من 
الموجات الدقیقة الصادرة من 

الھواتف المحمولة لحافظة 
 للھاتف (بفتحة دائریة)

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 السید خالد ولید خلیل )k-1الطائرة الولید ( 20 28/8/2006 740  .٦٥۹
  ھیئة التصنیع العسكري–بغداد 

٦٦۰.  741 17/10/2006 20 
مصیدة (سارة) للفئران 

والجرذان تعتمد على ثقل الفار 
 في غلق البوابة

 السید محمد منذر محمود 
  عرصات الھندیة المسبح –بغداد 

 29 دار 7 زقاق 929محلة 

نظام (نعمان) الورقي للتبرید  1 18/10/2006 742  .٦٦۱
 الصحراوي

 السید محمد منذر محمود
  عرصات الھندیة المسبح–بغداد 

 29 دار 7 زقاق 929محلة 
 

82 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

منصة الطعام االشخاص  20 21/11/2006 744  .٦٦۲
 فاقدي االطراف العلیا

 السید مثنى كاظم سلمان 
 48 دار 2 زقاق 736 البلدیات محلة –بغداد 

جھاز اطعام فاقدي االطراف  20 10/5/2009 746  .٦٦۳
 العلیا المتطور

 السید مثنى كاظم سلمان 
 48 دار 2 زقاق 736 البلدیات محلة –بغداد 

 ماكنة تصنیع قطع البناء 5 12/5/2009 747  .٦٦٤
  الحقة التحشیة

 السید طالب منشد حنون
  قسم الھندسة المدنیة– كلیة الھندسة –جامعة البصرة 

المقعد المنفصل للدراجة  12 26/5/2009 748  .٦٦٥
 الناریة

 السید وسام اموري جواد
 60 حي االنصار شارع –كربالء 

 السید محمد راضي علیوي قاعدة تثبیت مقعد الطفل  4 27/5/2009 749  .٦٦٦
 1 دار 20 زقاق 310 حي االبرار محلة –الدیوانیة 

منظومة انقاذ البیئة من التلوث  20 23/6/2009 750  .٦٦۷
 ومعالجة االحتباس الحراري

 السید طالب عطیة عبود 
 النجف االشرف

٦٦۸.  751 23/6/2009 20 
المسند السریع لمعالجة الخلع 

الوالدي للمرضى حدیثي 
 الوالدة

 السیدة سناء عبید عیدان
  بغداد–المعھد الطبي التقني 

جھاز قیاس درجة میالن  17 5/4/2010 752  .٦٦۹
 االجسام واالسطح 

 
 السید ربیع حامد فرحان

  تموز30 ابو غریب حي –بغداد 
 قرب جامع عز الدین القسام
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 السید غسان فیصل قدوري  نظارة اللحیم النصفیة 20 30/9/2009 753  .٦۷۰
 21 دار 95 زقاق 319 حي الیرموك محلة –بغداد 

 السید مازن حسن علي حاویة نفایات 20 5/10/2009 754  .٦۷۱
 5 د 16 زقاق 831 حي الرسالة محلة –بغداد 

 جھاز المساح المیكانیكي 18 11/9/2009 755  .٦۷۲

 
 د.ازھار احمد محمد علي -۱

 د.سھاد مھدي مصطفى -۲
 د.شذى عبد الواحد جبر -۳
 السید وائل خالد مھاوي -٤

 وزارة التعلیم والبحث العلمي / ھیئة التعلیم التقني
 المعھد الطبي التقني 

 

 السید فیاض احمد  تصمیم بلوكة طابوقة بناء 6 12/4/2010 756  .٦۷۳
  الفلوجة ناحیة الصقالویة–االنبار 

منظومة قیادة السیارة یدویاً  20 20/4/2010 757  .٦۷٤
 لمعوقي االطراف السفلى 

 السید كاظم جخیور سماري عطیة
  البیاع مدینة الذرى للمعاقین–بغداد 

 12 دار 76 زقاق 875محلة 
 

 قنینة عصیر باحجام مختلفة 14 16/5/2010 758  .٦۷٥

 
 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة

  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة قنینة صلصة 14 17/5/2010 759  .٦۷٦
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

 محول كھرباء 20 1/6/2010 760  .٦۷۷
 السید قاسم محمد عبد الرضا

  الكاظمیة العطیفیة –بغداد 
 55 دار 24 زقاق 409محلة 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة قنینة صلصة الواقي الزجاجیة 14 24/6/2010 761  .٦۷۸
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

قنینة عصیر جاھز باحجام  14 27/6/2010 762  .٦۷۹
 مختلفة

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

 قنینة خل التمر، خل التفاح 14 28/6/2010 763  .٦۸۰
 حامض اللیمون

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة قنینة عصیر  14 29/6/2010 764  .٦۸۱
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

 شركة زمزم النتاج المیاة الصحیة والمواد الغذائیة قنینة بالستیكیة 14 8/8/2010 765  .٦۸۲
  التاجي–بغداد 

 شركة زمزم النتاج المیاة الصحیة والمواد الغذائیة قنینة ماء براد 14 10/8/2010 766  .٦۸۳
  التاجي–بغداد 

 2سلة النفایات رقم  4 22/8/2010 767  .٦۸٤

 السید طارق عبد الرزاق -۱
 السید محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 3سلة النفایات رقم  4 24/8/2010 768  .٦۸٥
 السید طارق عبد الرزاق -۱
 السید محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 5سلة النفایات رقم  4 25/8/2010 769  .٦۸٦
 السید طارق عبد الرزاق -۱
 السید محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 6سلة النفایات رقم  4 26/8/2010 770  .٦۸۷
 السید طارق عبد الرزاق -۱
 السید محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 1سلة النفایات رقم  4 30/8/2010 771  .٦۸۸
 السید طارق عبد الرزاق -۱
 السید محمد عبد الرزاق -۲

  الحي الصناعي الكرامة–الموصل 

 مفاعل ضوئي 20 31/8/2010 772  .٦۸۹

 م.د.فالح حسن حسین -۱
 السید وسام عبد كاظم -۲
 االنسة لمى مجید احمد -۳

  قسم الكیمیاء– كلیة العلوم –جامعة بابل 

 شركة الروى النتاج وتعبئة المیاة الصحیة المحدودة 1قنینة روى رقم  14 1/11/2010 773  .٦۹۰
 89/1 مبنى26 شارع 915 الجادریة محلة –بغداد 

 2قنینة روى رقم  14 2/11/2010 774  .٦۹۱

 
 شركة الروى النتاج وتعبئة المیاة الصحیة المحدودة

 89/1 مبنى26 شارع 915 الجادریة محلة –بغداد 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

جھاز تولید الطاقة الكھربائیة  20 5/1/2011 775  .٦۹۲
 بواسطة ضغط الماء

 السید ابراھیم كاظم محمد علي المالكي
 11 دار 43 زقاق 539 حي جمیلة محلة –بغداد 

 السید عباس جبار محسن مجرى صحي 6 4/5/2011 776  .٦۹۳
 18 دار 90 زقاق 322 االعظمیة محلة –بغداد 

 السید غسان فیصل قدوري خالط محتوى بیضة المائدة 3 15/5/2011 777  .٦۹٤
 21 دار 95 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 السید علي صباح نوري كرسي المفید  14 6/6/2011 778  .٦۹٥
 10 دار 40 زقاق 617 المنصور محلة –بغداد 

جھاز ملحق بالمرافق الغربیة  6 13/7/2011 779  .٦۹٦
 للشطف والتجفیف

 المھندس بھاء الدین محمد توفیق
 كركوك محلة رحیم ئاوة

 السید علي صباح نوري ثالجة المفید  14 25/7/2011 780  .٦۹۷
 10 دار 40 زقاق 617 المنصور محلة –بغداد 

 السید فرحان عجیل علیوي باذرة خضروات 14 9/8/2011 781  .٦۹۸
 8 الدجیلي شاخة –الكوت 

 خرطوشة تنقیة میاة خزفیة 20 18/9/2011 782  .٦۹۹

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

 د.حبیب رشید حبیب -۲
  كلیة العلوم–جامعة بغداد 

 م.م.د ریاض زھیر جویعد  -۳
  قسم المساحة– كلیة الھندسة –جامعة بغداد 

 

87 
 



 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 قنینة عصیر لذیذ 14 29/9/2011 783  .۷۰۰

 السید عمر طالب محمد -۱
 السید اكرم عبد الواحد -۲
 السید حسنین علي طالب -۳

  المنطقة الصناعیة–نینوى 
 40 بلدي محلة 14038 قطعة 

 ھزاز منخلي 6 24/10/2011 784  .۷۰۱

 م.د محمد مصلح سلمان -۱
 المھندس وائل شحاذة عبد الكریم -۲

  كلیة الھندسة –الجامعة المستنصریة 
  قسم الھندسة المدنیة

مفاعل الطبقة المتمیعة النتاج  20 17/11/2011 785  .۷۰۲
 مادة الكاربون المنشط

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

 د. ممتاز عبد االحد یوسف -٤
 المھندسة عبیر سمیر محمود -٥

 المھندسة نیران مانوئیل -٦
  كلیة الھندسة –الجامعة التكنولوجیة 

 قسم الھندسة الكیمیاویة
 

 24ساعة تعمل على نظام الـ 17 20/11/2011 786  .۷۰۳
 ساعة

 
 السید ریكان غیالن حسین 

  قریة زنكورة –االنبار 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 مولد الطاقة الكھرومائیة 5 22/11/2011 787  .۷۰٤

 
 السید سعید بابیر ابراھیم 

  ناحیة مونكشك قریة راس العین السفلي–دھوك 
 

 مكبس طابوق 3 26/12/2011 788  .۷۰٥

 السید قاسم حسین علواني -۱
 الست فاتن حمید كامل  -۲

 السید عبد الكریم عبد الستار -۳
 الست ربى عبد الرسول احمد -٤

 مركز البحوث الكیمیاویة –وزارة الصناعة والمعادن 
 والبتروكیمیاویة

 سریر العائلة الطبي الُممیز 20 21/1/2012 790  .۷۰٦
 السید عادل محمد فنجان

 العشار شارع االستقالل قرب اعدادیة –البصرة 
 العشار للبنات 

ماكنة تھذیب الحشائش  3 7/3/2012 792  .۷۰۷
 القرصیة

 السید ربیع حامد فرحان
  المعھد التقني–االنبار 

مبردة ھواء تعمل بنظام التیار  1 8/3/2012 793  .۷۰۸
 المتناوب والمستمر 

 السید مجید عباس علوان
  المعھد التقني–االنبار 

مكبس علب االلمنیوم  3 19/3/2012 794  .۷۰۹
 للمشروبات الغازیة

 
 السید ولید احمد مجید الجراح

  االعظمیة حي الربیع –بغداد 
 4 دار 75 زقاق 332محلة 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

البناء المعزول حراریاً ذات  14 4/4/2012 795  .۷۱۰
 النھایات المفتوحة

 شركة الخلیج للمواد العازلة المحدودة
 الداوودي المنطقة الصناعیة خلف معمل –بغداد 

 بسكوالتة

البناء المعزول حراریاً ذات  14 5/4/2012 796  .۷۱۱
 النھایة المغلقة من طرف واحد

 شركة الخلیج للمواد العازلة المحدودة
 الداوودي المنطقة الصناعیة خلف معمل –بغداد 

 بسكوالتة

 صندوق الخضار والفواكة 14 6/4/2012 797  .۷۱۲
 شركة الخلیج للمواد العازلة المحدودة

 الداوودي المنطقة الصناعیة خلف معمل –بغداد 
 بسكوالتة

جھاز قیاس انحراف العمود  17 26/6/2012 800  .۷۱۳
 الفقري

 السید مھدي قاسم حامد
  المعھد الطبي التقني باب المعظم–بغداد 

 

 السید داود عبید الطیفي خالط مختبري 3 12/9/2012 802  .۷۱٤
  معھد اللیزر للدراسات العلیا–جامعة بغداد 

 السید داود عبید الطیفي جھاز اختبار البلى 17 13/9/2012 803  .۷۱٥
  معھد اللیزر للدراسات العلیا–جامعة بغداد 

 شركة برق اللؤلؤة لتنقیة وتعبئة المیاه المحدودة  لتر0.5اللؤلؤة  14 25/12/2012 806  .۷۱٦
 13 مقاطعة 13 قطعة –مطار بغداد الدولي 

  لتر1اللؤلؤة  14 25/12/2012 807  .۷۱۷
 شركة برق اللؤلؤة لتنقیة وتعبئة المیاه المحدودة

 13 مقاطعة 13 قطعة –مطار بغداد الدولي 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

الناعور المولد / الناعور لتولید  3 23/6/2013 816  .۷۱۸
 الكھرباء 

 
 م.م. ولید احمد مجید الجراح -۱

 السید طارق حسن محمد -۲
 معھد التكنولوجیا قسم المكائن –بغداد 

 والمعدات/السیارات
 

۷۱۹.  817 1/7/2013 6 
الحواجز الذكیة الخضراء 

للحمایة من السیارات المفخخة 
 Aنوع 

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

۷۲۰.  818 1/7/2013 6 
الحواجز الذكیة الخضراء 

للحمایة من السیارات المفخخة 
 Bنوع 

 السید منار عطا هللا علي
 47 دار 55 زقاق 319 حي البنوك محلة –بغداد 

۷۲۱.  819 1/7/2013 6 
الحواجز الذكیة الخضراء 

للحمایة من السیارات المفخخة 
 Cنوع 

 السیدة منار عطا هللا علي
 319 حي البنوك محلة –بغداد 

 47 دار 55 زقاق 

 قفیص  ربط 6 2/10/2013 821  .۷۲۲
 المھندس عبد االمیر جوحي حسین 

 730 البلدیات محلة –بغداد 
 11 دار 4 زقاق 

 الشجرة الشمسیة الذكیة 20 24/2/2014 830  .۷۲۳

 
 السید احمد محمد غیدان 

  العمارة دور النفط–میسان 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

خرسانة مسبقة الصب كجسور  6 27/2/2014 831  .۷۲٤
 لالراضي الواطئة والمائیة 

شركة خیرات الكنز النتاج االسمنت والكونكریت 
 والتجارة والمقاوالت العامة المحدودة

  الجادریة قرب ماكوالت الفقمة –بغداد 
 43 مبنى 25 زقاق 633محلة 

 السید بالل عبد الرحمن علي سبلت بالل 20 24/3/2014 832  .۷۲٥
  20 دار 55 زقاق 813 حي االعالم محلة –بغداد 

 السید بالل عبد الرحمن علي 360مقیاس استواء  20 24/3/2014 833  .۷۲٦
  20 دار 55 زقاق 813 حي االعالم محلة –بغداد 

منظومة انتاج ماء خاص  3 25/3/2014 834  .۷۲۷
 بغسیل الكلیھ

 وزارة العلوم والتكنولوجیا
  الجادریة قرب جامعة بغداد–بغداد 

 رجل المرور (مظلة البیئة) 20 22/4/2014 835  .۷۲۸

 السید قاسم نجیب حمید المرسومي -۱
وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة 

  الرمادي–الزجاج والسیرامیك 
 الطالب محمود قاسم نجیب/ قطاع خاص -۲
 الطالب محمد قاسم نجیب / قطاع خاص -۳

 السید نذیر امین محي الدین  الحامل الدوار 3 4/5/2014 836  .۷۲۹
 830/10/330 حي القدس –الموصل 

 المحدد الدقیق 17 7/5/2014 837  .۷۳۰

 
 السید علي صباح نوري 

  المنصور حي االندلس –بغداد 
 10 دار 40 زقاق 617محلة 
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 }جـــدول النماذج العراقیــــة  {

صنف تاریخ المنح رقم النموذج ت 
اسم صاحب النموذج / عنوانھ اسم النموذج النموذج 

 شركة دلتا للصناعات الغذائیة المحدودة قنینة میاة صحیة الوافي 14 3/6/2014 838  .۷۳۱
  المنطقة الصناعیة– جسر الرستمیة –بغداد 

جھاز الطرد المركزي لتجفیف  1 24/8/2014 839  .۷۳۲
 المقالي

 السید مثنى كاظم سلمان 
 36 دار 2 زقاق 736 البلدیات محلة –بغداد 

 السید احمد جاسم فراوي رسن Soxhletجھاز استخالص  20 21/12/2014 840  .۷۳۳
 40 دار36 زقاق 540 مدینة الصدر محلة –بغداد 

۷۳٤.  841 7/1/2015 20 
كرة ذات اربع اوجھ متماثلة 
الشكل مختلفة االلوان على 

 شكل مثلثات كرویة

 ر.مھندسین اسماعیل نایف حسین
 35 دار14 زقاق 835 البیاع محلة –بغداد 

 الكوثر لزیوت المحركات 14 18/1/2015 842  .۷۳٥
 ) لتر5، 4، 2، 1 (

 معمل الكوثر لمزج وتعبئة زیوت المحركات
 1369/1 حي الحرفیین قطعة –النجف االشرف 

 السید سامح قحطان جواد كاظم جھاز اختبار الكالل 18 29/1/2015 843  .۷۳٦
  المسیب-االسكندریة-االسكان الصناعي–بابل 

۷۳۷.  844 9/3/2015 20 
 ساعة 24خاللیا شمسیة تعمل 

باستخدام شعلة فلیرات 
 المصافي النفطیة

 السید احمد محمد غیدان
 910 الكرادة العلویة محلة –بغداد 

 9 دار 80زقاق 

 شركة سوبر لیرة للتجارة العامة عبوة سوبر لیرة 14 23/6/2015 849  .۷۳۸
  جمیلة شارع الحسینیة–بغداد 
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