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تاريخ منح      عنوان البراءة صاحب البراءة ت

 البراءة
اءة الكلية  رقم البر

ي الذائب  د.ماجد حميد رشيد 1
 
تصنيع المعزز الحيوي العراق

ي تقليل حاالت 
ن
بالماء واستخدامه ق

الرضيعة اإلسهال لدى العجول 
ي لدى الدجاج  ن األداء اإلنتاجر وتحسي 

 البياض. 

 2015613968 الزراعة 16/4/2002

 INTEGRATED MANAGEMENT د.عباس مهدي عبد 2
SYSTEM 

 2010001296 الهندسة 24/3/2010

ن علي  3 جهاز المسح المتقن : جهاز جديد  د.عدنان حسي 
ن استخدام المبيدات )االنتخابية  لتقني 

ي مكافحة االدغال وغب  
ن
االنتخابية(ق

ي 
ن
ار ق باقل كلفة اقتصادية واقل اضن

 المحصول والبيئة. 

 3331 الزراعة 8/9/2011

أ.م غسان حمدان  4
 جميل

 م.صبا جاسم
 د.ذكرى عطا

ن  تقويم فاعلية االيفر مكتي 
ivermectin  ي عالج الثآليل
ن
 wartsق

ي األبقار
ن
 ق

 الطب البيطري 13/11/2011
بية للعلوم  الب 

 الرصفة
بية للعلوم  الب 

 الرصفة

3355 

ي الذائب  د.عمار طالب ذياب 5
 
تصنيع المعزز الحيوي العراق

ي تقليل حاالت 
ن
بالماء واستخدامه ق

اإلسهال لدى العجول الرضيعة 
ي لدى الدجاج  ن األداء اإلنتاجر وتحسي 

 البياض. 

 3576 الزراعة 22/4/2013

ن علي  6 دات استخدام طريقة إضافة مبي د.عدنان حسي 
األدغال الجهازية بالمسح بعد إجراء 
تعديل جديد عل آلة اإلضافة 

ن من المبيدات  وتحديد أفضل تركب 
الكيمائية بهدف مكافحة نبات زهرة 
 النيل بأقل تلوث البيئة المائية. 

 3637 الزراعة 14/8/2013

د.خضب  خلف  7
 إبراهيم

الطريقة الجديدة لعالج مرض 
المعدية( المليساء المعدية )اللؤلؤة 

 3653 الطب 4/9/2013

براءات الاخرتاع املنجزة من 

جامعة دايىل تدريس يي  



بواسطة الوخز لآلفة الجلدية بإبرة 
 محقنه نبيذه

الطريقة الجديدة لعالج مرض المليساء  م.م.أثب  قاسم محمد 8

المعدية )اللؤلؤة المعدية( بواسطة 

 الوخز لآلفة الجلدية بإبرة محقنه نبيذه

 3679 الطب 4/9/2013

الكلوروفيل )الكلي( في تطوير لطريقة  د.باسم رحيم بدر 9

النبات اعتمادا" على القيم المستحصل 

 SPAD Meter عليهامن جهاز

 3764 الزراعة 22/1/2014

أ.م غسان حمدان  10

 جميل

د.خالد إبراهيم 

 مصطاف

 د.عباس عبود فرحان

 د.عمار احمد سلطان

بيولوجي .عبد 

الوهاب عبد الرزاق 

 جبارة

 calvatia  تقويم فاعلية الفطر

craniformis في عالج داء الحلقية 

Ringworm Disease في االبقار 

 الطب البيطري 5/2/2014

 الزراعة

التربية للعلوم 

 الصرفة

التربية للعلوم 

 الصرفة

التربية للعلوم 

 الصرفة

3769 

 د.باسم رحيم بدر 11

 د.محمد علي عبود

تصنيع جهاز الماء المقطر االقتصادي 

المستطرقة اعتماداً على مبدأ االواني 

 والتبريد الذاتي

 3959 الزراعة 24/7/2014

برنامج تطوير وتحديث عمليات قطع  م.م.حيدر عبد الباقي 12

 األخشاب ذات الهياكل المصممة

  التربية األساسية 1/4/2015

 د.باسم رحيم بدر 13

 د.محمد علي عبود

تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة إعادة 

الحراري تدوير الماء باستعمال المبادل  

 4273 الزراعة 21/7/2015

تصميم طريقة للتعرف على مقدار قوة  د.مهند كامل شاكر 14

 الذراعين والرجلين لراضي السباحة

التربية البدنية  12/8/2015

 وعلوم الرياضة

4306 

 أ.م باسم عبود عباس 15

 د.باسم رحيم بدر

 4373 الزراعة 18/11/2015 جهاز اختيار متانة الحبيبات العلفية

 4398 الزراعة 10/12/2015 جهاز تصنيع خبز الرز أ.م باسم عبود عباس 16

جهاز ماء مقطر المعتمد على طريقة  د.باسم رحيم بدر 17

 التبريد بالهواء باستعمال المكثف

 4394 الزراعة 9/12/2015

باسم رحيم بدر0د 18  4436 الزراعة 19/1/2016 تصنيع ماكينة الرج الكهربائي 

م مهند كامل شاكر0م 19 تصميم جهاز تعليمي تدريبي يستخدم  

إلتقان األداء والمسار الحركي والتوافق 

ويعمل على تطوير العضالت الخاصة 

 للسباحات االولمبية

التربية البدنية  26/1/2016

 وعلوم الرياضة

4445 

عامر محمد 0د 20

 إبراهيم

تطوير جهاز قرص لي لقياس معامل 

للخرسانةالتوصيل الحراري   

 4467 الهندسة 16/2/2016

خالد خميس جابر0د 21 تأثير تمرينات على جهاز مقترح  

لتطور القوة الخاصة وبعض القدرات 

البدنية والبايوميكانيكية لمرحلتي الرمي 

واالنطالق وانجاز رمي القرص 

 للشباب

 4484 التربية األساسية 28/2/2016



م باسم عبود عباس0أ 22 متانة الحبيبات العلفية تحت جهاز قياس  

 تأثير ضغط الهواء

 889 الزراعة 15/5/2016

م غسان حمدان 0أ 23

 جميل

إبراهيم محمد 0د

 هادي

عباس عبود 0د

 فرحان

غالب إدريس 0د

 عطية

زاهد إسماعيل 0د

 محمد

 gallic الـتأثير العالجي لحامض

المفصول من المتخلص الكحولي 

في  calvatia craniiformisللفطر

ئران البضاء الحاملة لسرطان الغدة الف

 اللبنية الفاري

 الطب البيطري 7/8/2016

 العلوم

التربية للعلوم 

 الصرفة

التربية للعلوم 

 الصرفة

 الطب البيطري

4648 

نادر فليح علي0د 24 تقنية الزراعة بطريقة الشتل في الذرة  

 الصفراء

 4689 الزراعة 7/9/2016

احمد عبد هللا 0د 25

 منصور

عامر محمد د 0أ

 إبراهيم

استخدام صفائح الحديد كبديل عن حديد 

تسليح القص)االتاري( في العتبات 

 الخرسانية المسلحة

 الهندسة 17/11/2016

 الهندسة

4751 

د عمار احمد 0م 26

 سلطان

عزل تنقية وتحديد تسلسل القواعد 

من دنا  COll النتروجينية للجين

المايتوكوندري الذبابة ثمار القرعيات 

 Dacus ciliatus)  في العراق

(Loew(Diptera: Tephritidae) 

التربية للعلوم  19/3/2017

 الصرفة

4883 

د مهند كامل شاكر0م 27  

د حيدر سعود 0م

 حسن

تصميم جهاز ذو تحكم إيقاف ذاتي لتعلم 

 أداء رفعتي النتر والخطف بطريقة

التربية البدنية  18/7/2017

 وعلوم الرياضة

4992 

باسم رحيم بدرد 0م 28  Calcimeter جهاز الكالسيميتر 

في  CaCO3 المحور لتقدير الكلس

 التربة بتقنية النظام المغلق

 5003 الزراعة 26/7/2017

د محمد سلمان 0م 29

 صالح

 5025 الهندسة 15/8/2017 جهاز قياس القوة

د  رافد حبيب 0م 31

 قدوري

جهاز متعدد األغراض لتعليم وتدريب 

الفنية بالكرة الطائرةبعض المهارات   

التربية البدنية  23/8/2017

 وعلوم الرياضة

5040 

د  ليث إبراهيم 0م 32

 جاسم

تصميم جهاز لقياس سرعة االستجابة 

الحركية )البسيطة والمركبة( لحراس 

 المرمى بكرة اليد

التربية البدنية  29/8/2017

 وعلوم الرياضة

5045 

محمد علوان فرحان  33

 طالل

لواصق بايلوجية بوليميرية تخليق 

 دوائية لعالج الجروح وااللتهابات

  العلوم 27/11/2017

د عالء خلف 0م0أ 34

 بدران

 عمار موسى جعفر

تصميم جهاز اللكم المتعدد في تطوير 

اللياقة العضلية العصبية والمتغيرات 

الميكانيكية والتعرف على مقدار 

 االيض أثناء األداء لرياضي للمالكمة

التربية البدنية  4/12/2017

 وعلوم الرياضة

5161 

د  حسن عبيد 0م 35

 عباس

استخدام المضافات مع الركائز اللولبية 

 للتخفيف من مشاكل الترب االنتفاخية

 5239 الهندسة 18/2/2018



د مهند كامل شاكر0م 36 تطوير جهاز التحكم باإليقاف الذاتي  

بنظام كهربائي وااللكتروني وبخاصية 

المسار لتعلم وتدريب أداء رفع  رسم

 األثقال

التربية البدنية  11/3/2018

 وعلوم الرياضة

5261 

د مهند كامل شاكر0م 37  

تركي هالل كاظم 0م  

طريقة جديدة للتحكم وقياس المقاومة 

الثابتة المسلطة على الجسم لفعاليات 

 الجري والسباحة في األلعاب االولمبية

التربية البدنية  9/4/2018

لوم الرياضةوع  

5319 

د أثير قاسم محمد0م 38 مساعد المدرب اآللي لسالح السيف  

 العربي لرياضة المبارزة

التربية البدنية  17/4/2018

 وعلوم الرياضة

5328 

د مهند كامل شاكر0م 39 تصميم جهاز اللكم المحوري لتطوير  

المهارات الهجومية والدفاعية 

 للمالكمين

البدنية التربية  23/4/2018

 وعلوم الرياضة

5343 

د فردوس مجيد 0أ 40

 أمين

د حيدر سعود 0م

 حسن

احمد سلمان  0م

 صالح

تصميم جهاز الكتروني لقياس القوام 

 لجسم اإلنسان

التربية البدنية  29/4/2018

 وعلوم الرياضة

5351 

م احمد إبراهيم 0م 41

 جابر

تصميم وتنفيذ رافعة ذكية لحمل 

االحتياجات المرضى والمعاقين وذوي 

 الخاصة

 5415 الهندسة 1/7/2018

م غسان حمدان 0أ 42

 جميل

م صبا جاسم جواد0أ  

د زاهد 0م0أ

 إسماعيل محمد

د والء نجم 0م0أ

 عبود

د غاب 0م0أ

 ادريس عطية

د مصطفى غني 0م

 طاهر

 )Promectin قويم فاعلية برومكتين

Ivermectin1%) في عالج سرطان

 العين في االبقار

البيطري الطب 13/8/2018  

التربية للعلوم 

 الصرفة

 الطب البيطري

التربية للعلوم 

 الصرفة

التربية للعلوم 

 الصرفة

 الطب

5454 

د فرات جبار سعد 0أ 43

 هللا

جهاز مراقب خطوط الكتروني في لعبة 

 الريشة الطائرة

  التربية األساسية 30/8/2018

د فرات جبار سعد 0أ 44

 هللا

األداء في جهاز الكتروني لقياس دقة 

 لعبة الريشة الطائرة

 5469 التربية األساسية 4/9/2018

د حيدر سعود 0م 45

 حسن

د فردوس مجيد 0أ

 أمين

تصميم جهاز الكتروني لتطوير بعض 

المتغيرات البيوكيلماتيكية لزاوية الرمي 

 بفعالية رمي القرص

التربية البدنية  1/10/2018

 وعلوم الرياضة

5517 

تصميم جهاز)منظومة الكترونية(  آمال صبيح سلمان 46

لقياس دقة وقوة اإلرسال المواجه من 

 األعلى لالعبي الكرة الطائرة

 5523 التربية األساسية 3/10/2018

د احمد نجم عبود0أ 47 استخدام مستخلص اوراق نبات  

السفرجل كمادة مثبطة لتأكل األلمنيوم 

  العلوم 23/10/2018



د كريم هنيكش 0أ

 حسين

 (AA2024-T3) وسبيكة األلمنيوم

 في الوسط ألحامضي
د عامر محمد 0أ 48

 إبراهيم

معالجة الشقوق الكونكريتية باستخدام 

المعزولة  Bacillus Subtilis بكتريا

 محليا

 5619 الهندسة 8/1/2019

د خطاب سليم عبد 0أ 49

 الرزاق

استخدام جديد لصفائح الحديد في تقوية 

فتحات اجنحة العتبات الخرسانية 

 (T) المسلحة ذات مقطع

 5649 الهندسة 30/1/2019

د مهند كامل شاكر0م 50 تصميم جهاز الحلقات المتحركة حول  

مرمى كرة اليد لتطوير دقة التصويب 

 والتوقع الحركي لدى الالعبين

التربية البدنية  18/3/2019

 وعلوم الرياضة

5713 

د احمد شاكر 0م0أ 51

 محمود

تطوير بعض تصميم جهاز تدريبي في 

المؤشرات الفسيولوجية والمهارات 

 اللكمية للمالكمين

 5723 التربية األساسية 28/3/2019

د خالد غضبان 0م 52

 محمد

تصميم وتنفيذ ماكنة التحويل الدوارة 

للفولتية المتناوبة األحادية الطور إلى 

 الفولتية متناوبة ثالثية األطوار

 5724 الهندسة 28/3/2019

حامد حسند خالد 0أ 53  

 

اربر  -إنتاج هجين فروج اللحم روز 

يتفوق في الصفات اإلنتاجية على 

الهجن التجارية العالمية لفروج اللحم 

 روز واربر

 5766 الزراعة 12/5/2019

باسم عبود عباس 0أ 54 آلية طرق الحبوب بالسالسل في  

 المجرشة المطرقية

 5774 الزراعة 14/5/2019

د عالء خلف 0م0أ 55

 حيدر

م عمر عبد االله 0م

 سالمة

تصميم جهاز ميكانيكي لقياس مرونة 

 الجذع لمختلف الفئات

 

التربية البدنية  9/9/2019

 وعلوم الرياضة

5902 

د فخري الدين 0أ 56

 قاسم صالح

 

حركي المرتبط -جهاز االدراك الحس 

 بالمسافة للرفسة النصف دائرية

التربية البدنية  19/9/2019

 وعلوم الرياضة

5912 

د سالم نزهان 0م 57

 احمد

مهندسين جمال 0ر

 اديب عبد

م يوسف غدير0م  

تقييم التزهر في الطابوق الطيني 

بواسطة جهاز الكتروني مصنع اعتمادا 

 على الموصلية الكهربائية

 5980 الهندسة 12/11/2019

د ماجد خليل 0م0أ 58

 خميس

م عمار موسى 0م

 جعفر

مدرب نور ماجد  0م

 خليل

األداء الفني لبعض جهاز لتطوير 

المهارات األساسية للعبة التنس 

 األرضي

 

التربية البدنية  27/11/2019

 وعلوم الرياضة

6005 

د فخري الدين 0أ 59

د 0م0قاسم صالح /أ

نبراس علي لطيف 

تدريبي -تصميم جهاز تعليمي

والكتروني -ميكانيكيوتحكيمي)

ليزري( في تطوير القوة القصوى 

التربية البدنية  28/11/2019

 وعلوم الرياضة

6006 



د سوزان خليفة 0م0أ/

د عمر 0جودي /م

سعد احمد /السيد 

 قصي يونس محمد

وزاوية االداء لرفعات العبي القوة 

 البدنية

 

د ابراهيم هادي 0أ 60

 محمد

م عمر ضياء0م  

 التاثير العالجي للقلويد

Nareielasine  المستخلص من

 Zephryanthes اوراق زنابق المطر

candida  على خطوط خاليا متنوعة

وعلى االورام المحفزة في الجسم الحي 

 للفئران البيض

 6009 العلوم 1/12/2019

د فخري الدين 0أ 61

 قاسم صالح

حركي المرتبط -جهاز االدراك الحس 

 بالمسار الحركي للرفسة النصف دائرية

التربية البدنية  17/12/2019

 وعلوم الرياضة

6041 

عطا  د ذكرى0م0أ 62

 إبراهيم

بايلوجي سعاد عباس 

 حسين

التربية للعلوم  18/12/2019 (مبيد القوارض)بوساي رود

 الصرفة

6046 

د احمد نجم عبد0أ 63  

د أنيس عبد هللا 0أ

 كاظم

استخدام مستخلص أوراق نبات القنيبرة 

الحادة كمادة مثبطة لتأكل الحديد 

منخفض الكاربون في الوسط 

 ألحامضي

 العلوم 22/12/2019

 الهندسة

6053 

د عامر محمد 0أ 64

 إبراهيم

تطوير مفاصل المنشات الحديدية 

لمقاومة الزالزل باستخدام براغي 

 الحديد/المطاطية المركبة

 6090 الهندسة 12/1/2020

د شيماء سامي 0م0أ 65

 شهاب

د عالء خلف 0م0أ

 حيدر

تصميم طرف صناعي لتحليل وقياس 

الكاحلاالهتزازات لمسند حول مفصل   

 

التربية البدنية  13/1/2020

 وعلوم الرياضة

6092 

د مهند كامل شاكر0م 66  

د غسان بحري0م0أ  

م عمر عبد االله0م  

م عمران علي 0م

 عباس

الجهاز التعليمي التدريبي لدقة توجيه 

االرسال والضرب الساحق بالكرة 

 الطائرة

 

التربية البدنية  15/1/2020

 وعلوم الرياضة

 

6104 

مهند كامل شاكر د0م 67  

 

جهاز تحديد وقياس مقادير المقاومة 

المسلطة على جسم السباح خالل 

 التدريب

التربية البدنية  15/1/2020

 وعلوم الرياضة

 

6105 

د مهند كامل شاكر0م 68  

رشوان محمد 0م0أ  

الجهاز الكهروميكانيكي ذو التغذية 

السمعية والبصرية المتزامنة لتعلم 

وافق الداء االحساس الحركي والت

 سباحة الفراشة

التربية البدنية  15/1/2020

 وعلوم الرياضة

 

6103 

م أمجد محمد 0م 69

 وهاب

د مها محمد صالح0أ  

د آمال صبيح 0أ

 سلمان

تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة 

اللكمتين المستقيمة والجاذبية للمالكمين 

 الشباب

 

 6110 التربية األساسية 16/1/2020



 د والء نجم0م0أ 70

 عبود

د زاهد إسماعيل 0م

 محمد

خضير عبد 0م

 الرحمن محمود

م ميساء غني 0م

 طاهر

د مصطفى غني 0م0أ

 طاهر

فعالية مركب الفلرين النقي في حماية 

وعالج قرحة المعدة مع تقييم سمية 

 العقار

 

 الطب 19/1/2020

 الطب البيطري

6112 

د محمد سلمان 0م0أ 71

 صالح

قياس زوايا الجسم وطول الخطوة 

م حرة100وزمنها في فعالية عدو   

 6129 الهندسة 26/1/2020

د مهند كامل شاكر0م 72  

 

الجهاز االرضي لتعلم المسارات 

الحركية واالداء الفني وفق بعض 

المحددات البايو ميكانيكية لرياضة 

 سباحة الصدر

التربية البدنية  26/1/2020

 وعلوم الرياضة

 

6127 

د وسام داود 0م0أ 73

 سلمان

صافي مهدي  د0م

 عليوي

د احمد عبد 0م0أ

نور  0هللا  مهندسة

 سالم هادي

إنتاج عجينة جيوبوليمر مستدامة 

تستخدم بديلة عن االيبوكسي في 

تقنيات التقوية للمنشآت الخرسانية 

 المسلحة

 6196 الهندسة 18/2/2020

د ماجدة حميد 0أ 74

 كمبش

د عبد الرحمن 0أ

 ناصر راشد

د سنارية 0م0أ

 جبار محمود

جهاز لتطوير مهارة قفزة اليدين 

األمامية على جهاز عارضة 

 التوازن للبنات

التربية البدنية  23/6/2020

 وعلوم الرياضة

6260 

د عامر محمد 0أ 75

 إبراهيم

تصميم تصنيع وفحص جهاز 

تسليط األحمال الدورة 

األفقية/المائلة)تمثيل الهزات 

 األرضية

 6245 الهندسة 18/5/2020

شهاب  د علي0م0أ 76

 احمد

د باسم رحيم 0م0أ

 بدر

باسم عبود  0أ

 عباس

قاعدة اسطوانة الغاز النابضية 

 ذات المنبه

 6170 الزراعة 9/2/2020



د مهدي 0م0أ 77

 صالح جاسم

د عامر 0م0أ

 خزعل صالح

استخدام تقنية حقن بيض التفقيس 

بحامض الخليك لزيادة الكفاءة 

 اإلنتاجية ألفراخ فروج اللحم

راعةالز 20/2/2020  

 الطب البيطري

6201 

د احمد نجم 0م0أ 78

 عبد

د انيس عبد هللا 0أ

 كاظم

استخدام مستخلص أوراق نبات 

اللزيق السلعي كمادة مثبطة تآكل 

الفوالذ منخفض الكاربون في 

 الوسط ألحامضي

 العلوم 9/9/2020

 الهندسة

6319 

د مصطفى 0م0أ 79

 عبد المجيد حميد

 استحداث طريقة بسيطة لالستدالل

عن حاالت التعاطي للكرستال 

 والترامادول

التربية للعلوم  3/11/2020

 الصرفة

6412 

د عبد الرحمن 0أ 80

 ناصر راشد

د محمد 0م0أ

 سلمان صالح

د نصير حميد 0م

 كريم

ميكانيكي -تصميم جهاز الكتروني

لقياس سرعة االستجابة الحركية 

وتحديد دقة التصويب لالعبي كرة 

 اليد

األساسية التربية 30/9/2020  

 الهندسة

6357 

د خطاب سليم 0أ 81

 عبد الرزاق

 

طريقة جديدة لتصميم العتبات 

 الخرسانية العميقة المستمرة

 

 الهندسة 17/1/2021

 

6509 

د مؤيد احمد 0أ 82

 رديعان

 

تحضير وتشخيص مشتقات جديدة 

للبنزايميدازول ذات تطبيقات 

 صيدالنية

التربية للعلوم  2/2/2021

 الصرفة

6547 

 


