
نوعیة الحالة عنوان براءات االختراعالمخترعین
منحة)-(مسجلة 

1
م.م.بشرى فاضل صالح
أ.م.شیماء خلیل فضیل

تطبیق النظام العشري لتسمیة 
الحجوم النسائیة

2
سلوان كمال جمیل /انور حجازي 

/احسان ھادي عبید
تصنیع زجاج فوسفات المغنیسیوم 

وقیاس خواصة البصریة 
المتناوبةوتوصیلیتة 

3

طریقة جدیدة لفصل وتجزئة طالل عبد الحبیب احمد
الكروم والفنادیوم عن مخلفات 

حرق وقود محطات تولید   الطاقة 
الكھربائیة

4
استخدام طریقة جدیدة لتغذیة حسین علي ناصر السعدي

یرقات سمكة الشبوط

5

) TeO2تصنیع زجاج  التلیریت (سلوان كمال جمیل  
التنكستن (  - زجاجیات التلیریت

WO3-TeO2 وقیاس
خواصة البصریة

6
سلوان كمال جمیل /سعاد غفوري 

خلیل  
تصنیع كاشف كبریتید الكادیمیوم 

المطعم بالنحاس

7

ھیفاء علوان عبود                              
صبحي سعید الراوي

تصنیع زجاج التلریت 
xمولوبیدنیوم ( -100   (

oO3(x3 -T eO - شبھ
الموصل وھندسة فجوة طاقتة 

واستخدامھ كمرشح لالشعة تحت 
الحمراء

8

حمد رحیم حمود العزاوي / عدنان 
صالح محمد العیثاوي /ماجدة علي 

امین

استخدام طریقة بسیطة وحدیثة 
المشوبة SiCلتحضیر اغشیة 

بالنیتروجین ذات سمك عالي 
-TEAاالنتظام باستخدام اللیزر 

CO2

9
عدنان صالح العیثاوي/خولة جمیل 

طاھر/صبحي سعید الراوي
تصنیع عناصر بصریة باستخدام 

تقنیة الھولوكرام

10
تصمیم رافعة ھیدرولیكیة ذاتیة أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف 

تعمل بواسطة المنظومة 
الھیدرولیكیة للساحبات

11
انتاج مادة اسفلتیة تستخدم أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف 

لالغراض الزراعیة 

12

تصمیم منظومة رش بعض المواد أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف 
االسفلتیة تحت سطح التربة تعمل 
على منظومة العواء للساحبة نداء 
بأستعمال محراث القص التحتي 

13
انتاج رقائق اسفلتیة تستخدم في أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف 

تغطیة التربة لالغراض الزراعیة 

14

أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف/ أ.د. 
امیرمحمد صالح /أ.د.مظفر كریم عبد 

هللا

تصمیم وتصنیع جھاز لقیاس 
طراوة انواع اللحوم المختلفة 

ومقارنة كفائتھ بالطرق الكیمیائیة 
زیائیة الحسیة والفی

15

أ. د. عبد الرزاق عبد اللطیف جاسم   
أ.د.امیرة محمد صالح

تصمیم وتصنیع واختبار جھاز 
لقیاس طول الساركومیر في 

اللیفات العضلیة لمختلف انواع 
اللحوم 

)3441مسجلة (

16
أ.د. عبدالرحمن ایوب الصباغ   

د.نصیر سلمان كاظم
جھاز میكانیكي لقیاس عمق 

الحراثة
)3383مسجلة (



17
جھاز قیاس االنزالق لعجالت علي محمد علي

الدافعة للجرار

18
أ.م.د.ماجد خضیر عباس                        

ضیاء اسماعیل فزع
) 3785مسجلة (نفق تعریة التربة 

19

أ.د.حازم جبار الدراجي                  
د.ھشام احمد صالح                       

د.ولید خالد عبد اللطیف                     
اسعد خلف محمد                              

علي صباح علي           

اول عملیة جمع سائل المنوي 
وتلقیح الصناعي وتقییم نوعیة 

طائر الحمام في سائل المنوي في
العراق

)3785مسجلة (

20
أ.د.حازم جبار الدراجي.

د.ھشام احمد صالح
اللطیفد.ولید خالد عبد

استخدام خلطات صبغات جدیدة 
لتقدیر التشوھات في الطیور 

)3563مسجلة (

21

سعد عبد الحسین  ناجي                         
محبوبة عبد الغني مصطفى                   

ریبین اسود میرزا 

محلي واستخدامھ كتغذیة مبكرة 
)  Synbioticفي تحسین (

تصنیع خلیط تأزري الصفات 
االنتاجیة لقطعات فروج اللحم

22

سعد عبد الحسین  ناجي                        
بشرى سعدي رسول                               

حسن سعد عبد الحسین 

تصنیع المعزز الحیوي العراقي 
الذائب بالماء واستخدامھ في تقلیل 

حاالت االسھال لدى العجول 
الرضیعة وتحسن االداء االنتاجي 

لدى الدجاج البیاض 

)3576مسجلة (

23

أ. د. سعد عبد الحسین ناجي /أ.م.د. 
بشرى سعدي رسول/أ.د. رقیب 
عاكف حمد  /م.د. سالم الورشان

Prebioticانتاج السابق الحیوي (
Synbiotic) والخلیط التأزري (

) محلیا ومقارنة تأثیرھما في 
االداء االنتاجي والتناسلي للدجاج 

البیاض وتقلیل االثار السلبیة 
وتحسین صفات للسموم الفطریة

السائل المنوي لذكور اللكھورن 
االبیض 

)3604مسجلة (

24
حازم جبار الدراجي                              

ولید خالد الحیاني 
L-carnitineاستخدام الكارنتین 

لتحسین االداء االنتاجي  والفسلجي  
التناسلي لدجاج غینیا   

)3342مسجلة (

25

د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة      
ھشام احمد صالح /كلیة الزراعة           

ولید خالد عبد اللطیف / كلیة الزراعة        
ھمام علي میرزة / كلیة الزراعة     

اول عملیة جمع سائل منوي 
وتلقیح اصطناعي لطیور البط 

والوز في العراق 

)3367مسجلة (

26
د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة       

د.عطوف عبد الرحیم عزیز / كلیة 
الزراعة  

استخدام الماء المعالج مغناطیسیا 
لتحسین االداء التناسلي والفسلجي 

)3360مسجلة (

27
استخدام االرجنین لتحسین الكفاءة د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة   

التناسلیة واالنتاجیة لذكور واناث 
الرومي والمحلي 

)3366مسجلة (

28
د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة       

كوردو امید حمة عزیز /كلیة الزراعة   
استخدام مسحوق الشوفان لتحسین 
االداء التناسلي واالنتاجي للدجاج 

)3352مسجلة (

29
زم جبار الدراجي / كلیة الزراعة      د.حا

ھشام احمد صالح /كلیة الزراعة           
ولید خالد عبد اللطیف / كلیة الزراعة     

اول عملیة جمع سائل منوي 
وتلقیح اصطناعي وتقییم نوعیة 

سائل منوي لدجاج  

30

د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة        
رعد حاتم رزوقي / وزارة العلوم 

والتكنولوجیا  

استخدام بذور الجرجیر  
والمستخلص المائي لھا في تحسین 

الصفات االنتاجیة والتناسلیة 
لذكور واناث الدجاج 

) 3336مسجلة (



31

د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة        
حسین /وزارة الزراعة         فراس مزاحم 

ولید خالد عبد اللطیف / كلیة الزراعة       
ھشام احمد صالح / كلیة الزراعة 

استخدام طریقة جدیدة لجمع 
السائل المنوي والتلقیح 

االصطناعي في طیر السمان 

)3335مسجلة (

32

د.حمید عبود جبر /كلیة الزراعة           
د.محمد عمر محي الدین /كلیة 

الزراعة      د. باسل كامل داللي / 
وزارة الزراعة    

انتاج وتنقیة انزیم كلوكوز 
ایزومیریز من غزلة محلة من 

البكتریا مع دراسة بعض خواصھ 

)3376مسجلة (

33

د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة       
د.عبد الجبار عبد الكریم عبد الجبار / 

كلیة الزراعة/ جامعة االنبار                    
د.محمد فوزي عبد الغني /كلیة 

الزراعة/ جامعة االنبار                    

استخدام قابلیة احتراق النطفة 
للبویضة كوسیلة جدیدة للتنبؤ 

الوراثي بالصفات االنتاجیة 
وصفات الخصوبة والفقس 

والصفات النسیجیة في قطعان 
الدجاج الول مرة في العالم 

)3382مسجلة (

34

أ.د.حازم جبار شاه علي الدراجي/ 
كلیة الزراعة  ھشام احمد صالح /كلیة 

ید خالد عبد اللطیف الزراعة         ول
/ كلیة الزراعة        ھمام علي 

میرزة / كلیة الزراعة  

تقنیات جدیدة لجمع السائل المنوي 
والتلقیح االصطناعي في طیور 

السلوى 

35

أ.د.حازم جبار شاه علي الدراجي / 
كلیة       ولید خالد عبد اللطیف  

الحیاني  / كلیة الزراعة       د.ایاد 
/ كلیة الزراعة            شھاب احمد 

د. حاتم حسون صالح / كلیة الزراعة  

استخدام مضادات االكسدة 
الطبیعیة للحد من ظاھرة تأكسد 

الدھون التي تحدث طبیعیا خالل 
الخزن السائل لمني ذكور الطیور 

)3397مسجلة (

36

أ.د.حازم جبار شاه علي الدراجي / 
الزراعة  أ.د. محمد علي اسحق / 

كلیة الزراعة      السید حسام جاسم 
حسین / كلیة الزراعة 

ابتكار تقنیة جدیدة بدیلة عن 
visopan screenالمجھر نوع 

microscope الجراء
الفحوصات النسیجیة وتقدیر 

الكثافة الحجمیة والوزن النسبي 
سجة لمكونات االن

) 3440مسجلة (

37

د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة      
ھشام احمد صالح /كلیة الزراعة           
ولید خالد عبد اللطیف / كلیة الزراعة     

د.باسل محمد ابراھیم / كلیة الزراعة  

استخدام زیت وبذور الیانسون 
لتحسین االداء االنتاجي والتناسلي 

لقطعان مختلفة من الدجاج 

) 3385مسجلة (

38
استخدام مستخلصات بعض د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة 

النباتات لتحسین توعیة واطالة 
فترة السائل المنوي للدیكة 

39
طریقة جدیدة لتجمید السائل د.حازم جبار الدراجي / كلیة الزراعة 

المنوي للطیور الداجنة 
باذرة یدویةمدحت مجید الساھوكي40

41
یوسف علي الفتاحي / طارق ثاصر 

موسى 
طریقة لتحویل سكر الكلوكوز الى 

فركتوز 

42

استخدام الطریقة العراقیة اسماعیل عبد الرضا عبد الحسن
(استئصال الغدة الزمكیة) في 

الخصوبة والفقس في تحسین نسب 
قطعان امھات فروج اللحم

43
یوسف علي الفتاحي / طارق ثاصر 

موسى 
طریقة النتاج سكر سائل غني 

بالفركتوز

44
عبد الرحمن ایوب الصباغ لطفي 

حسن محمد علي /عبد الستار الجاسم 
عازقة حول اشجار الفاكھة

تصنیع مالت الحبوب الرفیعة عبد علي مھدي 45
ومستخلصاتھا

قالعة الجذر المبتلمدحت مجید الساھوكي46



47
تحضیر مساحیق حاویة على خالد حسین طھ/علي حسین البھادلي

طرز جدیدة  كبدیل عن المبیدات 
باستخدام اشعة كاما

48
عملیة خفض تركیز البیتاالكتوكلو شعالن علوان عیدان

بیولین في شرش االلبان
صاعودة النخیل ع.ن.االصباغعبد الرحمن ایوب 49
جھاز السنفرة الشریطيكاوة فیصل مصطفى50

51
باقر غبد خلف نجم الجبوري /كاوة 

فیصل مصطفى
استخدام زیت الغاز لزیادة كفاءة 
الكالیفوسیت في مكافحة القصب 

البري
زراعة البذور الیدویةمدحت مجید الساھوكي52
وبلورة سكریات التمورفصل نوزاد عبد هللا محمد53

54
جھاز لقیاس معدل كمیة جمال شریف خلیل دوغرامةجي

مفصوالت التربة المنحرفة 

علي محمد علي الشیخ/رفعت نامق 55
العاني

جھاز تحدید االنزالق للعجالت 
الدافعة

56
باقر غبد خلف نجم الجبوري/كاوة 

فیصل مصطفى
استخدام زیت الغاز لزیادة كفاءة 
الكالیفوسیت في مكافحة القصب 

البري

57
سعدون محمد رشید الجنابي/عدنان 

وھاب حبیب المظفر 
انتاج مسحوق عصیر التمر 

ودراسة صفاتة النوعیة

58
الھام اسماعیل طامي/اكرم ثابت 

الراوي/عامر خلف عزیز 
الدروش/عامر خلف عزیز الدروش

عزل فطر منتج لالیبیزات 
النتاجھاودراسة الظزوف المثلى 

59

كفاح سعدي عبد المنعم/عامر خلف 
عزیز الدروش

استخالص صبغات ازھار القطیفة  
Tagetespatula العراقي

واستخدامھا في بعض منتجات 
االلبان

60

محمد عمر محي الدین/عالء یحیى 
الباقر/شعالن علوان عیدان

رانتج المنفحة المیكروبیة من 
عزلة محلیة من العفن 

Rhizomucor miehei Mo-
ومن بدائل محلیة46

61
باقر غبد خلف نجم الجبوري/فالح 

كمال محمد عبد الحسین
الة الناعور الغطاس 

62

مازن جمیل ھندي /حسن رحیم 
سرحان  /تغرید عبدو حواح

انتاج وتوصیف البیتونات من لحم 
اسماك الجري بالھضم االنزیمي 
واختیار كفاءتھا في تنمیة بعض  

انواع البكتریا

63

سعد عبد الحسین ناجي /حازم حبار 
شاه علي

عملیة ازالة الغدة الزكمیة وكوي 
منطقة الراس (الطریقة العراقیة) 

لرفع الكفاءة التناسلیة للدیكة  
المحلیة (براءة اضافیة للبراءة 

2971(

64

حازم جبار شاه علي الدراجي/رعد 
حاتم رزوقي 

استخدام بذور الجرجیر 
والمستخلص المائي لھا في تحسین 

الصفات االنتاجیة والتناسلیة في 
ذكور واناث الدجاج 

) 3336مسجلة (

65
التنبؤ بانتاجیة ماشیة الھولشتاین نصر نوري االنباري 

من خالل تحلیل صفات الخطوط 
الجلدیة على االنف

66

خالدة عبد الرحمن شاكر/باسل كامل 
داللي 

استخدام المستخلص الخام 
لبروتییزات نبات الدیباج 
Calotropis Procera في دباغة

الجلود



67
زیادة فعالیة الالكتوفیرین المضاد رغد اكرم عزیر/شعالن علوان عیدان

للبكتریا  المرضیة بطرائق عدة

68

عملیة ازالة الغدة الزكمیة وكوي سعد عبد الحسین ناجي 
منطقة  الراس (الطریقة العراقیة) 

لمعالجة الدجاج العقیم وتحویلة الى  
دجاج منتج للبیض 

جھاز لقیاس مقاومة التربة جمال شریف دوغرامة جي69
لالختراق

70

سعد عبد الحسین ناجي /حازم جبار 
شاه علي/ماجد حازم رشید

الزمكیة عملیة ازالة الغدة 
(الطریقة العراقیة ) لتحسین 

الصفات االقتصادیة لفروج اللحم 
)2971(براءة اضافیة لبراءة رقم 

71

خالدة عبد الرحمن شاكر/ مازن جمیل 
ھندي/دینا سعاد علي  

استخالص انزیم الببسین من معدة 
Silurisاسماك الجري   ( 

glauis واستخدامھ في صناعة (
الجبن 

72
الرحمن شاكر محمد / عمر خالدة عبد

فؤاد احمد حسن
تصمیم جھاز حقن متعدد االبر 

لتطریة اللحوم 

73
التنبؤ بانتاجیة ماشیة الھولشتاین نصر نوري االنباري 

من خالل تحلیل صفات الخطوط 
الجلدیة على االنف

74
استخدام مستخلص عرق السوس حازم جبار الدراجي 

لتحسین االداء االنتاجي لقطعان 
فروج اللحم 

75
سعد عبد الحسین ناجي /رشا صفاء 

/ولید خالد عبد اللطیف 
أستخدام الطریقة العراقیة   ( ازالة 

الغدة الزمكیة ) لرفع الستجابة 
المناعیة في طیور فروج اللحم 

76
ابتكار وتصنیع جھاز لجمع السائل حازم جبار الدراجي 

المنوي من ذكور الطیور الداجنة 
محلیاً 

77

سعد عبد الحسین ناجي /محمد عبد 
الحسین ناجي/احمد عبد الحسین ناجي  

/احمد عبد الحسین ناجي /علي حسن 
محسن 

ماكنة ذاتیة العمل لتعبئة المادة 
السائلة في النایلون بنفس الماكنة 

78

A , B , C ,Eاضافة فیتامینات حازم حبار شاه علي الدراجي 
في مخففات السائل المنوي 

لتحسین القابلیة االخصابیة للسائل 
المنوي للدیكة المحلیة 

79
لطفي حسن محمد علي /عبد الرحمن 

ایوب الصباغ
فاحص وموازن العجالت الیدویة 

101

80
(طریقة حقن محقنة النخیل علي حسین البھادلي

المحالیل في جذع النخلة)

81
أ.د. عبدالرحمن ایوب الصباغ   

د.نصیر سلمان كاظم
جھاز میكانیكي لقیاس عمق 

الحراثة

82
استخدام ظاھرة التحوالت اللونیة نزیھ ویس زید 

لتشخیص النشاط المبیضي في 
النعاج

83
عامر عبدالجبار ..علي مظلوم 

..عدنان الجنابي
الحركة في الحیوانطراز احداث

عالج التواء الرحم في االبقارحسین عبدالكریم السعدي84

85
سلیم نجم عمران+ حسین عبد الكریم 

السعدي 
عربة تخطي وثقل الحیوانات 

الكبیرة



86
مظفر نافع رحو/كمال قاسم 

سلمان/عامر قاسم سلمان
جھاز جمع السائل المنوي بواسطة 

التحفیز الكھربائي

87
حسین عبدالكریم السعدي /   سلیم 

نجم عمران
جھاز تنظیف الرحم

88
عدنان صالح حمد   منذر كوروكیس          

لقاء یونس عبدالرحمن
استخدام قیاس ابعاد الحوض 
لتقدیر العمر في اناث الماعز 

89
عزام عبد الرزاق قنبر 

محمد جوید علوان    انعام اغا
بدر فالح

دراسة التاثیر الحراري علي 
االكیاس العذریة في االنسان 

والحیوان 

90
عادل متعب الحیدري / حسین عبد 

الكریم السعدي 
الة اخذ نماذج رحمیة لحیوانات 

المزرعة

مھابل اصطناعیة لحیوانات حسین عبد الكریم السعدي 91
المزرعة

لحیوانات عربة رش المبیدات حسین عبد الكریم السعدي 92
المزرعة

جھاز تدویر الجبنحسین عبد الكریم السعدي 93
اطار الفتحات الجراحیة حسین عبد الكریم السعدي 94
جھاز توسیع عنق الرحمحسین عبد الكریم السعدي 95
قفاز الي للوالدةحسین عبد الكریم السعدي 96
الوالدةجھاز تزیت قناة حسین عبد الكریم السعدي 97

98
الحصارة والمنضدة الجراحیة حسین عبد الكریم السعدي 

لحیوانات المزرعة الكبیرة

99
جھاز الزالة االورام من حلم حسین عبد الكریم السعدي 

الضرع لحیوانات المزرعة

جھاز احداث اجھاد الحركة في عدنان صالح الجنابي وجماعتة100
الحیوان

101
هللا /محمد اسراء عادل علي ضیف 

عبد الحمید مصطفى /غازي موسى 
كاظم عبد الحسین

مشتقات البروتین المنقاة الجدیدة 
مادة جدیدة وفعالة لفحص االصابة 

بالسل في االنسان والحیوان

الة فتح الفم المنزلقة لالغنامعماد ابراھیم علي السلطان102
PCTبراءة اختراع عالمیة د. بھاء فخري حسین / طب بیطري 103

104
جھاز كھربائي لقتل رؤیسات محمد جوید علوان

االكیاس العذریة في االنسان 
والحیوان

105
حسین عبد الكریم السعدي +عادل 

متعب الحیدري 
جھاز عالج التواء الرحم في 
االبقار والمنضدة الجراحیة 

المتنقلة

106

حسن علي عبد الرضا / الطب 
البیطري 

عمر محي الدین / صبري محمد 
محمد حسین / الزراعة /صبري 

محمد حسین

تقنیة بكتیریة النتاج االسمدة 
حیویة وبعض -الفوسفو 

العناصراالخرى من الصخر 
الفوسفاتي والشرش

انشا خط من الخالیا السرطانیةمحمد جوید علوان107

108

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
العواديأ.د. نغم شاكر تركي 

حسن نوري محسن الالمي

خلطة كیمو تالقیة للفلورة المحفزة 
آنیا لبلورة الماء بمتحسسات 

شمسیة  

3565

109

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

فوتومیتر دقیق 
Ayah-3-3D-Solar

3613



110

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
يأ.د. نغم شاكر تركي العواد

تقدیر عقار المیتفورمین بوساطة 
بلورة الماء المنفردة المحتویة على 

ایون النحاس الثنائي وباستخدام 
منظومة قیاس طیفیة بوساطة 

ثنائي وصلة باعث بطول موجي 
نم للمعقد المتكون550و530

3449

111

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

Ayahفوتومیتر دقیق  3SX3–
3D-Solar

3424

112

د. عصام محمد علي شاكر الھاشمي           
السید حسن نوري محسن / كلیة 

العلوم

تفاعل كیموتألقي لظاھرة التنافذ 
صلب لمادة -لسطح سائل

بیروكسید الھیدروجین -اللومینال 
على سطح بلورة الماء المحتوریة 

IIعلى ایون الكوبلت 

3490

113

شاكرالھاشميأ.د. عصام محمد علي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

حسن نوري محسن

خلیة كیمو تالقیة لحبة بلورة المیاه 
المنفردة 

3453

114

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

INEAR ARRAY AYAH 5SX1-
T-1-D-CFI ANALYSER

محلل للحقن الجریاني المستمر
AYAH 5SX1-T-1-D بمصة

تشعیع خطیة

سایت الجامعة

115

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

م.د. اكثم نصیف جاسم عباس/الجامعة 
المستنصریة/ التربیة االساسیة

Ayah 3Sx-3Pفوتومیتر  – 3D -
SolarAYAH 3SX3P-3D-
SOLAR PHOTOMETER

3489

116

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
Ayah-4SX1-2DV-SOLARشاكر تركي العواديأ.د. نغم

شمسیة-ایة اربع مصادر عمودیة 

3645

117

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

فوتومیتر دقیق للقیاسات الطیفیة 
والتعكریة

ISNAYAH-ST-CFI-
MICROPHOTOMETER

S(3SBGR X4-3(1D-
SOLAR))-T(45WX4-2(1D-

SOLAR((

الجامعةسایت 

118
بھاء طعمة جیاد،   وسام عبد علي 

تویج،                    سرمد صالح 
مھدي              

3463منظومة الطالء بالدوران 

119

أ.د.بھاء طعمھ جیاد  /م.د.قصي 
عدنان عباس / أ.م.د. رحمن رستم 

عبد هللا 

تصمیم وتصنیع منظومة الترذیذ 
المغناطیسیة ذات االبعاد 

االسطوانیة المثالیة المستخدمة 
لتحضیر االغشیة الرقیقة

3497

120
أ.د.عصام محمد علي شاكر الھاشمي      

أ.د. نغم شاكر تركي العوادي  
محلل لقیاس التعكریة & لبعثرة 
الضوئیة على سطوح البلورات 

سایت الجامعة

121

أ.د.عصام محمد علي شاكر الھاشمي      
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي  

مطیاف لوني لالطوال الموجیة 
االساسیة وقیاس توھین الضوء 

المسلط ( البلورة المحفزة من ذرة 
الفسفور ) لقیاس التعكریة 

سایت الجامعة



122

علي عبد الحسین السوداني / كلیة 
العلوم   د. سعد عبد الحسین 

لیة الزراعة    د. اكرم ثابت ناجي/ك
سعید الراوي/ كلیة الزراعة         

محمد فاروق القزاز / كلیة الزراعة             

تصنیع السابق الحیوي على نخالة 
الحنطة او كوالح الذرة واستخدامھ 

في تحسین الصفات االنتاجیة 

3356

123

أ.د.بھاء طعمھ جیاد  / كلیة العلوم              
د.محمد خماس خلف                       

د. ثائر لطیف مزعل                  
د.عبد الحسین خضیر لطیف 

Znoتصمیم وتصنیع المتحسس 
ذو التركیب البلوري النامتري 

لمحضر بطریقة لترسیب ببالزما 
االركون /اوكسجین للكشف عن 

NO2O2غاز 

سایت الجامعة

124
لؤي ادور جورج ،بشرى عبد هللا 

سلمان 
استحداث طریقة ھجینة لضغط 

البایانات استخدام الرمز الزاحف 
سایت العلوم

125

preparation of zeoliteد.مالك مصطفى محمد
Type             13xfrom

Locally Available Raw
material

126
Newد.الھام زكي سعید Solvent for Fire

powders

براءة اختراع عالمیة من مؤسسة أ.م.د.بھاء ابراھیم كاظم 127
PCT

128
Vortex-inducedcleaningد. بھاء ابراھیم كاظم

of surfaces
US

20130047978
A1

129
شاكر محمود علوان العقیدي و 

جماعتھ
من مشتقات تخلیق مركبات جدیدة

بروبانول امین-2

130

أحمد طارق نعمان + نوفل طارق 
نعمان 

تأثیرات عقار الالیسینوبریل 
كمثبط النزیم مغیر االنجیوتتسین 

وعقار اللوسارتان كعقار مانعة 
لمستقبل االنجیوتتسین على 

الضغط الداخلي للعین

131

كوكب یعقوب ساعور / صیدلة                      
ھدى صالح مھدي عماش / علوم 

طریقة جدیدة لفصل وتنقیة بعض 
مكونات مستخلص الشاي 
CAMELLA SINENSIS ذات
التأثیر الفعال ضد البكتریا

132
طریقة تحضیر مركبین ببتیدین كوكب یعقوب ساعور

واستخدامھا (لتثبیط االالم)

133

انتاج فلویدا اندولي یعقوب ساعوركوكب 
VINBLASTINE عین البزون

CATNARANTH US ROSEUS
باستخدام تقنیة زراعة االنسجة 

النباتیة

134

مالك مصطفى محمد 
Preparation ofZeolite

Type 13X
from Locally Available

Raw Material

تم تبدیل العنوان 
حسب موقع الكلیة

135

التخلیق والتنقیح البایولوجي زھیر عبد الرزاق محي الدین 
-2-ثالثي االمین- N4لمركبات 

-وثالثي -Nبیوتانیل فتالیمد 
بیوتانیل اوكسي فتالیمد- 2- المین

136
شاكر محمود علوان العقیدي 

وجماعتة
تخلیق مركبات جدیدة من مشتقات 

_بروبانول امین2



137
كوكب یعقوب ساعور/صیدلة /ھدى

صالح مھدي عماش / علوم حیاة
فعلیة بعض مكونات مستخلص 

الشاي ضد طفیلي اللشمانیا

138

Flame retardation ofد. جلیل رھیف عكال 
polyethlene using some

haloorgantimonates
compound

139

Preparation andد. جلیل رھیف عكال 

5A Zeolite from locally
available materials

140

using of someد. جلیل رھیف عكال 
haloorganoantimonates

as flame retadants for
polyproylene and

polystyre

141
Preparation OF Zeoliteد. جلیل رھیف عكال 

type 13X from locally
available materials

142

TEA-CO2صالح العیثاويد.عدنان 
استخدام طریقة بسیطة وحدیثة 

لتحضیر اغشیة المشوبة 
بالنتروجین ذات السمك عالي 
االنتظام باستخدام اللیزر       

تصنیع عناصر بصریة د.عدنان صالح العیثاوي143
ھولوغرافیة 

144
ابتسام خلیفة جاسم /ا.د. یوسف علي 

الفتاحي    /ا.د. عمار ھاني الدجیلي     
تحضیر المواد كربوھیدراتیة ذات 

فعالیة سطحیة لھا تطبیقات 
صناعیة

145
تحضیر بلورات سائلة تستخدم جمبد ھرمز توما عمار ھاني الدجیلي

كطور ثابت في اعمدة الفصل 
الكروموتوغرافیة

146

تحضیر مركبات استریة احادیة ا /عمار ھاني الدجیليجمبد ھرمز توم
وثنائیة الوحدة المیزوجیة تحتوي 

على حلقة غیر متجانسة ذات 
تطبیقات صناعیة

147

تحضیر ایثرات تحتوي على جمبد ھرمز توما /عمار ھاني الدجیلي
وحدات غیر متجانسة توأمیة 

الوحدة المیزوجیة ذات تطبیقات 
صناعیة 

148
د.زكریا ھادي ایوب + أ.د.جواد 

كاظم حمد/  كلیة ابن الھیثم  
تحضیر مركبات جدیدة ذات فعالیة 

سطحیة مثبطة لتآكل الفوالذ 
المنخفض الكاربون

149
استخالص مواد منظفة للسطوح د.زكریا ھادي ایوب

المعدنیة من مخلفات قشور الرمان

150
جدیدة تحضیر مثبات ضوئیة أ.د.مھند جمیل محمود

لبولیمر الفاینیل الكلوراید
)3448مسجلة (

151
م.ھناء شكر محمود   أ.د. علیة 

عبدالمحسن شھاب
جھاز قیاس المنسوب للسوائل 

الالخطیة IRباستخدام متحسسات 
والمسیطر الماكیروي

152

Preparation ofرافع قدوري عطاوي
polystyrene and its

binding to protein in
order of using them in

medical kits using gamma



radiation

صباغة الصوف نباتامنذر یوسف الجنابي وجماعتة153

154
منذر یوسف الجنابي /قبال عبد الكریم 

خلیفة/اسیل عبد الستار الجواري
دالئل نباتیة عراقیة وورق دال 

على الحامضیة 

155
تحضیر ادھان جدیدة من متعدد جواد كاظم حمد الخفاجي 

اوكسید االثیلین احادي وثنائي 
االلكیل ومضافات اخرى

156
عمار ھاني الدجیلي /ثائر صبري 

یصغ
تحضیر بولیمرات جدیدة ذات 

استقراریة حراریة عالیة

157

تحضیر كوبولیمرات جدیدة من وجماعتةجواد كاظم محمد  
تفاعل بولي اوكسي اثیلین وثالثي 

ایثوكس فینل سیانین ذات 
مواصفات بلوریة حراریة متمیزة

عالیة قھرمان حسن /ماجد محمد 158
محمود

تحضیر لقاح الحلم

159
تحضیر بولیمرات بلوریة سائلة عمار ھاني الدجیلي وجماعتة

ثنائي امین 4,4مشتقة من مركب 
ثنائي فینل اثیر 

160
تحضیر بولیمرات بلوریة سائلة عمار ھاني الدجیلي وجماعتة

ثنائي امین 4,4مشتقة من مركب 
ثنائي فینل میثان

161
تحضیر ودراسة خواص بعض فھمي یوسف سارة

كوبولي ایثرات السایالیل الجدیدة

162
ماجد محمد محمود/عالیة قھرمان 

حسن 
تحضیر لقاح الفطریات االكثر 

شیوعا في البیئة العراقیة

163
تحضیر بولیمیرات بلوریة سائلة عمار ھاني الدجیلي وجماعتة

جدیدة من نوع قواعد شف

164
تحضیر بولیمیرات بلوریة سائلة عمار ھاني الدجیلي

من ثنائي (بارافورمایل /فینل)الفا 
اومیكا الكان ثنائي كاربوكسیلیت

165

یوسف علي الفتاحي /عبد الجبارعبد 
القادر مخلص

-4,1طریقة مطورة لتحضیر 
- D- ثنائي الھایدرید 6,3

كلوسیتول (ایزوسورباید)وثنائي 
نترات ایزوسورباید

166
محمد عبد المنعم محمود/عزیز لطیف 

جار هللا/عبد الجبار عبد القادر 
مخلص

راتنجات الكیدیة جدیدة تحضیر 
ذات استخدامات صناعیة محورة 

بزیت فول الصویا العراقي

167
محمد عبد المنعم محمود/طھ مھدي 

صالح الدولعي /عبد الجبار عبد القادر 
مخلص

الفلكنة الباردة للمطاط النیوبریني 
في الحالة  الصلبة

168

ابتسام عبد الحسین عبد الرضا 
یحیى الباقر الخفاجي/ تربیة / عالء 

/معھد الھندسة الوراثیة والتقنیة 
واالحیائیة للدراسات العلیا

ابتكار دعامة صلبة جدیدة 
لتحضیر العدد الشخصیة المعتمدة 

على استخدام طریقة القیاس 
المناعي المرتبط باالنزیمات 

(االلیزا)

169
محمد عبد المنعم محمود/علي احمد 
بھجت/عبد الجبار عبد القادر مخلص

ضیر راتنجات الكیدیة تذوب  تح
في الماء وقابلة للجفاف مع 

الراتنجات االمینیة



170

ا.د. عبد الجبار عبد القادر مخلص /د. 
فاضل سلیم متي /ا.د. محمد عبد 

المنعم

اعداد بطانة مطاطیة من متراكبة 
SBRالمطاط الطبیعي والصناعي 

لتبطین الخزانات المعدنیة مقاومة 
لتأثیر الحوامض والقلویات 

171
محمد عبد المنعم محمود /عبد الجبار 
عبد القادر مخلص/مظفر حاتم صادق

دراسة بعض  الراتنجات االكیدیة 
المعدلة بالزیوت النباتیة والمواد 

المالئة المقاومة للحریق

172
نوري یوسف سلمان /عمر االمین 

احمد ادم
استخدام االسفلتین كمادة مازة 

للمركبات الفینولیة واالسیتوفینونیة 
في محیطھا المائي

173
محمد عبد المنعم محمود /وفاء راجي 

محمد /جواد كاظم  حمد 
تحضیر وتقییم بعض المواد 

االكریلیكیة المحبة للماء والتي 
تستخدم في صناعة االسنان

174

عمار ھاني سھیل الدجیلي /جمبد 
ھرمز توما

تحضیر مركبات استریة احادیة 
وثنائیة الوحدة المیزوجینیة تحتوي 

على حلقة غیر متجانسة ذات 
تطبیقات صناعیة

175

تحضیر مونیمرات وبلمرتھا عمار ھاني سھیل الدجیلي
لتحضیر بولیمرات بلوریة سائلة 

جانبیة السلسلة ذات تطبیقات 
كھروبصریة

176
ReO3طریقة لتحضیر المعقد محمد جابر ابراھیم 

bipy C1 Trioxochloro2,2
bipyrium V11

177
السید محسن قمر محسن              

م.د. ختام مطشر حطاب                  
السید حامد قمر محسن

)3478مسجلة ( دلیل القیاس لثغر القولون  

178
د. ھدى مھدي الخطیب+ھاني طھ أ. 

العزاوي  +ھیثم عبد الغني البغدادي
بذور الحلبھ مدره للحلیب

179
أ. د. ھدى الخطیب و أ. م. د. معن 

حمد الخالصي
بذور الحلبھ تحث االنطاف وتكون 

النطف

180
دراسة التاثیر الحراري على أ. د. عبد الرزاق محمد حسین 

االكیاس العذریھ في االنسان 
لحیوانوا

181
خالصة اوراق نبات االس المائیھ أ. م. د. احمد محمود حسین الزھیري

كعالج جدید لبعض االلتھابات 
الجلدیھ (طبي)

182
أ. د. نصیر عبد االمیرھادي 

الحرجان+          مكرم مكي نجم  
الدین الواعظ 

زیت الحبھ السوداء عالج فعال 
لداء الجرب وقمل الراس في 

االنسان

183

خلیفة عبید الشرقي /حیدر رؤوف 
الحمامي/ظافر ابراھیم الیاسین

طریقة جدیدة لعالج اللشمانیا 
الجلدیة (حبة بغداد) بواسطة 

امرار تیار كھربائي مناسب في 
االفة المرضیة

184

خضیر خلف ابراھیم/خلیفة عبید 
الشرقي 

طریقة لعالج داء اللشمانیات 
الجلدي بواسطة الزرق باالبر 

لمحلول سلفات الزنك الموضعي
%2بتركیز

185

خلیفة عبید الشرقي /رافد عباس طھ 
نجم /عماد الدین بشیر فرجو

طریقة جدیدة لعالج داء 
اللشمانیات الجلدي باستعمال 

الزنك على شكل سلفات الزنك عن 
طریق الفم

186
اكتشاف مواد طبیعیة مستخلصة د. رند ریاض حافظ

من مادة نباتیة لعالج االورام 
السرطانیة لسرطان المھبل والكبد



187
مواد ذات تأثیر سمي على د. رند ریاض حافظ

Hsv-1وفایروسRSVفایروس

188
فعالیة سمیة ضد البكتریا ذات د. رند ریاض حافظ

وعدد من MDRالمقاومة المتعددة 
الفطریات الطبیة

جھاز بغداد لمعالجة الحروق عمر فخري جرجیس الھاشمي 189
والجروح

190
طریقة جدیدة لعالج حبة بغداد خلیفة عبید الشرقي 

بواسطة الزرق الموضعي بماء 
ملح الطعام المركز

191
احمد محمود حسین الزھیري /علي 
عبد االمیر االسدي /مكرم مكي نجم 

الواعظ

خالصة اوراق نبات االس المائیة 
كعالج جدید لبعض االلتھابات 

الجلدیة 

192

طریقة جدیدة لعالج البھاق /ماجد حمید مجیدخلیفة عبید الشرقي 
بواسطة االستعمال الموضعي 

% 5لمحلول صبغة الیود(
میثو - 8)بالمقارنة مع محلول 

،.%3كسي سورالین 

193

محمد رشاد ابراھیم غزال/مكرم مكي 
نجم الواعظ /عماد الدین بشیر فرجو

طریقة جدیدة لعالج داء الجرب 
باستعمال وقمل الراس في االنسان 

المستخلص المائي لنبات الثوم 
على شكل مرھم وغسول

194

استخدام عالجات جدیدة لمرض عماد الدین بشیر فرجو
االكیاس المائیة  الكبدیة عند 
االنسان :دواء برازیكوانتیل 

ومیثوتریكسیت

خلیفة عبید الشرقي /رافد عباس طھ 195
نجم 

العسل كمادة جدیدة لحفظ االنسجة 
الجلدیة

196

ایمان مھدي درویش الخطیب/كلیة 
الطب 

تاثیر تعاطي المستخلص المائي 
لالوراق نبات الیاس على الوسع 

المصفر  للصفیحة النھائیة في 
الفئران وقدرتھ على احداث 

استرخاء في العضالت االرادیة 
وفائدة المرضى الذین یعانون من 

الصرع

197
الزنك المعلق محلول كربونات عماد الدین بشیر فرجو

:عالج جدید مفید للقرحة الھضمیة 
المزمنة في االثنى عشري

198
خلیفة عبید الشرقي /سھیلة محمود 

السلوم/احسان علي الطرفي
طریقة جدیدة لمعالجة داء القوباء 

المعدیة باستعمال مرھم من 
مستخلص الشاي في الفازلین

199
فاھم ثابت اصطیف الغریري/ خلیفة 

مكرم مكي نجم  الدین عبید الشرقي /
الواعظ

طریقة جدیدة لعالج الثالیل 
الجالدیة المستعصیة بواسطة 

كبریتات الزنك عن طریق الفم

200
خلیفة عبید الشرقي /عادل عبد الغفور 

النعیمي
طریقة جدیدة لعالج الثالیل الجلدیة 
الشائعة بواسطة الزرق الموضعي 

%)2لمحلول سلفات الزنك (

201
االمیر االسدي /مكرم مكي رائد عبد 

نجم  الدین الواعظ /عبد الرحمن 
عزیزمحمد الطائي

فعالیة الخالصة المائیة للنورات 
الزھریة لنبات الشیح في القضاء 

على حشرة قمل الراس

202
عزام عبد الرزاق قنبر اغا /لنعام بدر 

فالح /محمد جوید علوان
دراسة التاثیر الحراري علي 

االنسان االكیاس العذریة في
والحیوان



203
ھدى مھدي  درویش الخطیب /معن 

حمد حسین الخالصي
بذور الحلبة تحث االنطاف وتكون 

النطف 

204
معالجة انھیاریة الترب الجبسیة م.د.محمود ذیاب احمد

بواسطة الحقن بمادة االكرلیت
)3353مسجلة (

205
د. زینب زیاد اسماعیل  د.سعاد ناجي 

العزاوي
معالجة المیاه الملوثة بالبولیمرات 
العضویة والمستحلبات باستخدام 

االطیان المعدنیة العراقیة 

206
د. عادل احمد عوض+صالح عبد 

الجبار
تحضیر االیزوسورباید ثنائي 

النترات (براءة اضافیة لبراءة رقم 
2617(

207
انتاج المثیل كیتون االسیتون من د.عادل احمد عوض+خالد عبد علي

غاز الطبخ العراقي

208
انتاج الكحوالت من االولیفینات عادل احمد عوض+ خالد عبد علي 

عند الضغط الجوي

209

أ.د.عباس حمید سلیمون.+د.ضیاء 
الدین محمد قاسم+المھندس لیث حمزة 

تعبان

اعادة استعمال الماء المسترجع من 
سائل القطع النتاج سائل قطع 

العراقي جدید باستعمال البنتونایت 
والكلوروزا یلینول المستحلب.

)3582مسجلة (

210

ازالة الكادمیوم من المیاه الملوثة أ.د.عباس حمید سلیمون.
بالترسیب الكھروكیمیائي باستخدام 

حزمة انابیب من الفوالذ المقاوم 
للصدأ

)3472مسجلة (

211

ابتكار وتصنیع مرشحات میاه أ.د.ریاض زھیر جویعد الزبیدي
كفاءة عالیة في ترشیح خزفیة ذات 

المیاه وامتصاص عدد من 
العناصر الثقیلة

) 3373مسجلة (

212
أ.د.عصام محمد علي  شاكر /                     

السید مصطفى مأمون حسن
فصل نظائر ثنائي كلورید البانزین 
ببلورة المنصھر والبلورة المجمعة 

213

د. سناء عبد الرزاق جاسم / ھیئة 
التعلیم التقني/ د.ریاض زھیر جویعد 

/ كلیة الھندسة /         د.حبیب رشید 
حبیب / كلیة العلوم 

منقیات  میاه جوفیة 

214
انس غالب عبد الكریم /غیاث عبد 

الرضا رسول
استرجاع الزیت االساس من 

زیوت الطائرات النفاثة المستعملة
)3372مسجلة (

سقف البزاز المركبعبد العزیز جابر مھدي البزاز 215

216
لیث نامق اسماعیل /صیر خلیل 
ابراھیم / سعدي صكبان فرحان 

جھاز فحص الصدمات للتربة

217
حاتم محمد محمود /صباح عبد 

اللطیف سالم
لحام القضبان المعدنیة باستعمال 

السرع العالیة

سائل دفعي یدوي للحام جھازتیار صباح عبد اللطیف سالم218
النقطي

219
محب منیر مسعود الجزراوي /سھام 
نجم الدین محي الدین /صالح رؤوف 

االعرجي

منظومة لتركیب الكالم باللغة 
العربیة للحاسب الشخصي / 

الوركاء

220
كابح الكرات الصلبة والغازات مثنى عبد المجید جمیل

السامة في عادم المكائن والمعامل
جھاز شعلة الماءعبد المجید جمیلمثنى 221

222
عامر  عبد الجبار عامر /سلیمة عبد 

الرزاق محمد
واقیة لحام الكترونیة

223
طریقة جدیدة لتحدید تقاطع طالب منشد حنون الكناني

السطوح المائلة مع االرض 
الطبیعیة اثناء اقامة السداد الترابیة



224
معالجة المیاه الملوثة بالبولیمرات سعاد ناجي العزاوي

العضویة والمستحلبات باستخدام 
االطیان المعدنیة العراقیة 

225
ندى سعدون احمد زكي /امل نجم 

الدین الممیز 
تحضیر وتشكیل الزیوالیت نوع 

A 5 3A من المواد المتوفرة
محلیا 

226
بناء نماذج شبكات الیاف ضوئیة سفیان تایة فرج الحدیثي 

مخصصة لالستخدام في 
منظومات التحفیز الكمي 

227
عبد الحلیم عبد الكریم محمد /حسین 

قاسم حسین 
انتاج المادة الرابطة القطاب 
الكرافیت من المتبقي الفراغي 

لخام نفط البصرة 

228
عادل احمد عوض 

خالد عبد علي
فصل نظائر ثنائي كلورید البنزین 
ببلورة المنصھر والبلورة المجمعة

229
عادل احمد عوض

خالد عبد علي
معالجة إنھاریة الترب الجبسیة 
بواسطة الحقن بمادة االكریلیت

230
سوسن ضیاء

عمار صالح عباس
انتاج المثیل كیتون االسیتون من 

غاز الطبخ العراقي

231
سوسن ضیاء

عمار صالح عباس
اثیلین اعادة تدویر فضالت البولي 

بطریقة التكسیر الحراري

232

اعادة استخدام البالستیك العادم مالك مصطفى محمد
بشكل فقاعات بالستیكیة مثلة 

الجوانب في الخرسانة والبلوك 
الخرساني

233
مالك مصطفى محمد /علي عامر عبد 

الھادي 
من BXتحضیر الزیوالیت نوع 

مواد متوفرة محلیا

234
طریقة جدیدة لتحدید تقاطع الكنانيطالب منشد حنون 

السطوح المائلة مع االرض 
الطبیعیة اثناء اقامة السداد الترابیة

235
زینب زیاد اسماعیل / سعاد ناجي 

العزاوي
معالجة المیاه الملوثة بالبولیمرات 
العضویة والمستحلبات باستخدام 

االطیان المعدنیة العراقیة 

236
جم ندى سعدون احمد زكي / امل ن

الدین الممیز 
تحضیر وتشكیل الزیوالیت نوع 

A 5 3A من المواد المتوفرة
محلیا 

237
بناء نماذج شبكات الیاف ضوئیة سفیان تایة فرج الحدیثي 

مخصصة لالستخدام في 
منظومات التحفیز الكمي 

مذیب جدید للخالئط الناریةالھام زكي سعید 238

239
عبد الحلیم عبد الكریم محمد  /حسین 

قاسم حسین 
انتاج المادة الرابطة القطاب 
الكرافیت من المتبقي الفراغي 

لخام نفط البصرة 

240
انتاج الكحوالت من االولیفینات د.عادل احمد عوض / خالد عبد علي 

عند الضغط الجوي

241
عادل احمد عوض  

خالد عبد علي
االسیتون من انتاج المثیل كیتون 
غاز الطبخ العراقي

242
عادل احمد عوض 

خالد عبد علي
فصل نظائر ثنائي كلورید البنزین 
ببلورة المنصر والبلورة المجمعة

محمود ذیاب احمد243
معالجة إنھاریة الترب الجبسیة 
بواسطة الحقن بمادة االكریلیت

244
سوسن ضیاء

عمار صالح عباس
اثیلین اعادة تدویر فضالت البولي

بطریقة التكسیر الحراري



245

اعادة استخدام البالستیك العادم خالد ابراھیم جاسم
بشكل فقاعات بالستیكیة مثلة 

الجوانب في الخرسانة والبلوك 
الخرساني

246
فصل ماء التبلور  كطریقة لتحدید احمد عبد االزل عبد الھادي

المحتوى الجبسي في التربة 
الجبسیة

تحضیر االمیدات الثانویة الرضا رسولغیاث عبد 247

248

قیس مثنى اموري / غیاث عبد الرضا 
رسول

تشكیل بعض الیاف التبادل 
االیوني عن طریق تحمیل بعض 

االلیاف الطبیعیة والصناعة بمبادل 
االثلین _فور مادیھاید

249
تصمیم وتصنیع وتشغیل جھاز غیاث عبد الرضا رسول

الفوتوغرافیة تحمیض االفالم 
محلیا

250
ا.م.د.اسماعیل  عبد الرضا عبد 

الحسن
استئصال الغدة الزمكیة في تحسین 

نسب االخصاب والفقس في 
قطعان امھات فروج اللحم

251
تحفیز الخالیا ذات االنویھ خارج ا.م.د.اسماعیل  حسین عزیز

الجسم باستخدام التیار الكھربائي

252

تصمیم جھاز مختبري الستخالص ا.م.د.اسماعیل  حسین عزیز
وتقنیة الحامض النووي الدیوكسي 

) من ھالم DNAرایبوزي(
االكاروز.

253
استخدام تقنیة التحصین في اكثار ا.م.علي عبد االمیر مھددي

تقاوى الرتب العلیا للبطاطا

254

استنباط صنف الحنطة الناعمة ا.م.د. ایاد جابر عیسى كبة
بواسطة شبة القصیرة (اوروك) 

استحداث الطفرة الوراثیة في 
66صنف الحنطة اینیا_

255

عالء یحیى الباقر/ علي عبد الرحمن 
الزعاك

انتاج انزیم الدكسترانیز وتنقیتة 
وتوصیفھ من 

Streptococcusبكتریا
Salivarius المعزولة من فم

االنسان 

256
م. \ا.م. حازم اسماعیل عبد الباري 

رشا عبدالحسین ماھود
طریقة جدیدة لقیاس تركیز 

الحیامن في االنسان

257
حامض االلجیك المستخلص من د.سعدي جواد مسلم

شحم الرمان كغسول فموي
)3333مسجلة(  

258
استخدام بعض االخشاب في انتاج باسم عباس عبد علي

اقالم الرصاص 

259
استعمال نبات الطرطیع في باسم عباس عبد علي

لالثاثصناعة االلواح المضغوطة

التصویر الحدیث في الساللم ولید حسن عبدالحسین الجابري260
الموسیقیة العر بیة

مبردة ھواءعماد صاحب حسین261

262
اشارة تنظیم المرور الضوئیة شذى فرج عبو النعمان

باستخدام Traffc Lightالمعروفة 
االلیاف البصریة 

الوان مائیة (اكولیر )على شكل احمد فؤاد عبد العزیز العزاوي263
دفتر جیب 

264
شذى فرج عبو النعمان/ فنون جمیلة 
/شذى محمد عبد الحكیم الحلي / كلیة 

العلوم 

توظیف موجھات الموجات 
الضوئیة في تصمیم وحدة اضاءة



265
عبد المجید علوان حمادي /اسماعیل 

حسین عزیز /ایاد محمد علي فاضل / 
ناھي یوسف یاسین

التحفیز الكھربائي لخالیا الدم ذات 
االنویة خارج الجسم

266
عدنان صالح محمد الجنابي /مركز 

العراقي البحاث االجنة وعالج العقم 
/لقاء یونس عبد الرحمن /طب بیطري

استخدام قیاس ابعاد الحوض 
لتقدیر العمر في اناث الماعز

267

ناھي یوسف یاسین /مركز العراقي 
الج العقم / ایاد البحاث االجنة وع

محمد علي فاضل / مركز العراقي 
لبحوث السرطان والوراثة الطبیة / 
خالد جمعة خلیل /المركز العراقي 
لبحوث السرطان والوراثة الطبیة 

أستخدام اسلوب جدید في الكشف 
فوسفیت - 6عن انزیم (الكلوكوز 

دیھایدروجینیز ) في عینات الدم  

268
بولیمیري جدید لصناعة مشتت ھادي سلمان الالمي

الرقائق السیرامیكیة

269
كاشف جدید لقیاس فیض ھادي سلمان الالمي

النترونات  السریعة وجرع اشعة 
كاما 

270
استخدام محلول الكلیسیرول في عدنان نعمة عبود

تقسیة الفوالذ الكاربوني

271

Detection and"أ.د. ندى عبد الصاحب العلوان 
Genotyping of Human

Papillomavirus in Breast
Cancer Tissuesfrom Iraqi

Patients "

272
طریقة كھروكیمیائیة مطورة لتنقیة جواد موسى حسن/ھندسة كیمیاوي

الرصاص المستخلص من مخلفات 
البطاریات السائلة  

جھاز المعالجة الحراریةعلي حسین الخفاجي273

جھاز عمل الواجھة لالسنان خلیل ابراھیم حسن جالل274
الصناعیة الثابتة

شامبو ومكیف للشعر یدخل في ریاض عثمان القیسي 275
تركیبة العاقول

276
فؤاد حسین محمود /ولید حمودي  

ابراھیم /علي عواد الجبوري
استعمال مستخلص ثمار نبات 
العفص كغرغرة للفم واالسنان

277

استعمال لب نواة ثمرة نبات البطم یاسین وجماعتةعلي سلطان 
كمادة جدیدة لمعالجة قرحة المعدة 

المحدثة بفعل االیثانول في 
الھامستر 

278
فؤاد حسین محمود /ولید حمودي  

ابراھیم / علي عواد الجبوري
استعمال مستخلص اوراق نبات 

االس كغرغرة للفم واالسنان

279
الطائي / تغرید سھام عبد الرزاق 

رجاء كاظم كمونة
معالجة التقرحات الفمیة بواسطة 
الخالصة المائیة لثمار الخروب

280
عملیة استنساخ الطقم الكامل سوزة عبد العزیز فرج

لالسنان بتقنیة تجزئة القالب 

281
عبد هللا عبد اللطیف مھدي / ھیثم 

جاسم العزاوي / عصام عبد العزیز 
موسىعلي / عالء الدین عبد هللا

مادة طالء حفر االسنان

282
تبییض االسنان باستخدام الصفیحة علي حسین دھیس الخفاجي

االكریلیة اللیلیة

283
م. یاسر رضا عبد 

الحسین            الست ایمان رضا 
عبد الحسین/التعلیم العالي 

)3492مسجلة(حامل البراكیت المرشد 



284
د. ریاض عثمان القیسي/ كلیة طب 

االسنان 
استعمال مستخلص العاكول في 

عالج بعض امراض الفم 
واالسنان 

285
د. ریاض عثمان القیسي/ كلیة طب 

االسنان
شامبو ومكیف للشعر یدخل في 

تركیبھ العاكول 

286
عقبة نافع عزیز المعمار /احمد محمد 

اسماعیل 
استخدام اللیزر في تسریع حركة 

تقویم االسنان

287
جابر عزیز الشكري / نھلة عبد 

الحمید عبد الجبار
اصباغ كیمیاویة عضویة لصباغة 

3ع س /1النسیج  ثیازول العلوم/
ب ف  3ب س /3ب ن /

288
جابر عزیز الشكري / نھلة عبد 

الحمید عبد الجبار
اصباغ كیمیاویة عضویة لصباغة 
النسیج ثیازول العلوم / ك ع ب / 

/ ت س       / ث ف )ث ن 

289
جابر عزیز الشكري  / جالل محمد 

صالح / نھلة عبد الحمید عبد الجبار  
اصباغ كیمیاویة عضویة لصباغة 

2ج ب /2النسیج ثیازول العلوم /
ب ف )2ب س /2ب ن /

290
البرتین ایلیا حبوش / مكارم نعیم 

میخائیل / صبري میخائیل فروحة 
الكبریت استحداث طریقة لتقدیر 

الحر في النفط العراقي الخام 
ومقاطع التكریر

291
البرتین ایلیا حبوش / سعاد مصطفى 

كامل / صبري میخائیل فروحة 
استحداث طریقة لتقدیر المركبتان 
في النفط العراقي الخام ومشتقاتة

292
حازم قاسم یحیى / عبد االمیر عثمان 

/ عبد اللطیف الجبوري
تحضیر اصباغ عضویة من

اصباغ الفثالوسیانین

293
تحضیر سلفون امیدات حازم قاسم یحیى وجماعتة

المفثالوسیانین النحاسیة المعوضة 
4في الموقع 

294
تحضیر امیدات جدیدة لصبغة حازم قاسم یحیى / سعد مانع احمد

الفثالوسیانین النحاسیة

295
صبري میخائیل فروحة / مكارم نعیم 

میخائیل / البرتین ایلیا حبوش 
استحداث طریقة لتقدیر الكبریت 

الكلي في النفط العراقي الخام 
ومقاطع التكریر

296

طریقة الستخالص الفضة من مثنى عبد الجبار شنشل وجماعتة
رقائق االشعة واالفالم 

الفوتوغرافیة المصنفة على اساس 
الفضة جراء تشعیعاسوداد امالح

297
تحلیل االنبعاث الجزئي باستعمال عصام محمد علي 

الجوف المعدني بطریقة التبخیر 

298
حازم قاسم یحیى / سلوى یوسف 

قزانجي 
تحضیر وتشخیص صبغات جدیدة 

رباعي سلفون 3,3,3,3من ،
امیدات الفثالوسیانین

299
مبادالت ایونیة من بولي تحضیر ذنون محمد عزیز/ مالیة محمد فرحان 

)N -) فینل مالیماد )وبوليN ,N
مالیماد)-ھیكسامثیلین بیس

300

محمد عفان الحمداني / محمود شاكر 
سلمان / فاضل جاسم محمد

تصمیم وتصنیع منظومة ادخال 
افقي مباشر للعینات الى تقنیة 

بالزما - مطیافیة االنبعاث الذري 
ICP AESالحث المقترن      

301
طارق طالب عیسى / رضاب ھادي 

السلوم / میسون منذر الحمندو 
تصنیع مادة سیرامیكیة رابطة 

حراریا

302
مثنى عبد الجبار شنشل / شفاء عبد 

العزیز الكبیسي
طریقة جدیدة لتحضیر نتریالت 

المركبات العطریة باستخدام 
العامل المساعد السابق

كاشف فائق الحساسیة لغاز عصام محمد علي 303



االمونیا
مبید حشري من قشور النارنجعبد المنعم عبد الكریم304

305
تصنیع جھاز الیقاف المركبة یمنع فاضل جاسم محمد/فاطمة علي حسین

تسرب الزیت من منظومة االیقاف 
عند حدوث خلل مفاجئ فیھا

306

النماذج استخالص الذھب منكاظم ھاشم العبیدي/ایاد حمزة جاسم
التالفة المكونة من الزجاج وسبیكة 

تحتوي على الذھب والحدید 
والكوبلت والنیكل

307

- بصري- جھاز الكتروني عصام محمد علي 
اوتوماتیكي لقیاس مقدار ایون 
الھیدرونیوم بواسطة الضوء 

الكیمیاوي

308

تحضیر وتشخیص خمس صبغات سلوى یوسف قزانجي 
جدیدة من ثالثي حوامض 

السلفونیك احادي سیلفون اماید 
للفثالوسیانین الكوبلتیة ودراسة 

تطبیقاتھا على االلیاف النسیجیة 
بالطرق الطبیعیة

سخان شمسي غازيعبد المھدي طالب رحمة هللا309

310

-متحسس مزدوج كیماوي عصام محمد علي 
اوتوماتیكي لقیاس ایون -الكتروني

الھیدرونیوم بواسطة الضوء 
الكیمیاوي وعملیة نقل جزء من 

الطاقة المتولدة داخل المحلول الى 
جزئیة مستقلة

311
مثنى عبد الجبار شنشل / شفاء عبد 

العزیز الكبیسي
تحضیر نوع جدید من العوامل 

المساعدة المحمولة

312

تصمیم وتنفیذ منظومة مؤتمتة محمد عفان الحمداني
(ذاتیة الحركة)الى مطیافیة 

الذري_بالزما الحث االنبعاث 
ICP_AESالمقترن (

313

تحضیر مركبات مثیل جالل محمد صالح
كلوروسیالن بتفاعل كلورید المثیل 
مع السلیكون في وجود النحاس   

) ودراسة 1او كلورید النحاس (
تاثیر بعض المضافات على 
التفاعل باستعمال مفاعل ذي 

الفرشة الثابتة

314

استخدام مذیب جدید (مثیل اثیل مھدي صالح محمد
السیلفون) في عملیات التقطیر 

االستخالصي لفصل 
الھیدروكاربونات الخماسیة 

والسداسیة الكاربون في المقاطع 
النفطیة السائلة 

315

خلیة تبخیر وتجزئة حراریة عصام  محمد علي شاكر
وتشخیص المواد المتجزئة 

بواسطة التالق الكیمیاوي قي 
المرئیةالمنطقة 

االنبوبة المتالقةعصام محمد علي شاكر316

317
كمال محمد عبود / عارف عبد 

الرحمن الجودي 
متحكم الكتروني متعدد االغراض

318
باسم رشدي حجاب / نضیر عباس 

االصاري
استخدام الطرق المغناطیسیة 

لفصل معادن الحدید



319
حازم قاسم یحیى / خلود عبد صالح / 

داودعبد االمیر 
تحضیر وتشخیص اثنا عشر 

صبغة جدیدة  من رباعي ساكلو 
بروبیل سلفون امیدات 

320

تحضیر مبادل ایوني جدید من ذنون محمد عزیز / عباس فاضل
الیل ثنائي Nتطعیم حامض 

فنامیك على بولي كحول الفاینیل 
ومن ثم سلفنة حلقات البنزین

321

عصام محمد علي شاكر / سیروان 
فاضل سوكت 

تقدیر ایون الھیدرونیوم بواسطة 
فصل الحزمة الكھرومغناطیسیة 

لخلیتین لتفاعل الضوء الكیمیاوي 
البارد او الفلوره المحفزة  انیا 

بفعل الضوء البارد المتحرر ومن 
دون استخدام مصدر ضوء 

خارجي بكاشف الكتروني واحد    

322
تحضیر نوع جدید من المنظفات ا مھدي صالح محمد وجماعتة

النایونیة من الكیرسون او زیت 
الغاز العراقي 

323
استخالص وتقدیر الفضة من غانم جابر صبري العلوش

رقائق التصویر الشعاعي بمعالجة 
كیمیاویة

324
عبد المھدي رحمة هللا / منال مدحت 

عبدهللا
منظومة جدیدة لمجمع شمسي 

ومیضي

325

زیز / علي عبد اسماعیل  حسین ع
الرحمن الزعاك

تصمیم جھاز مختبري الستخالص 
وتنقیة الحامض النووي الدیوكسة 

) من ھالم DNAرایبوزي 
االكاروز 

326

تحضیر راتنج جدیدة من الفینول ذنون محمد عزیز
فورم الدیھاید لتفاعل النوفوالك مع 
كلورید السینامویل ومن ثم تشابك 

الناتج حراریا

جھاز خاص لتنمیة ودراسة عملیة حمیدخالد ماجد327
اكثارالنبات

328
تحضیر صبغة النیكل السائلة عبد المھدي طالب رحمة هللا

المستخدمة في بعض اللیزرات

329

محمد عبد الستار عبد الجبار الشیخلي 
/ حارث جبار المذخوري

االمتزاز الحیوي للثوریوم بواسطة 
Bacillusالجرثومة 

sphaerieus Iraqa من
المحالیل السائلة 

330
عصام محمد علي شاكر / نغم شاكر 

تركي
منظومة ضخ للمواد الكیمیاویة 

كبدیل للمضخة التمعجیة

331

خلف صوفي داود الدلیمي / رباب 
عمران راضي

انتاج انزیم البروتیز القاعدي من 
عزلة محلیة من بكتریا 
Bacicllus subtillis واستخدامة

في تطریة الجلود 

332
صباح غانم بطرس / عالء یحیى 

الباقر / فاروق یاسین العاني
تحضیر بدیل مادة الھیمین

333

استخدام مزیج الدیكان واالون ذنون محمد عزیز البیریادي
دیكان والدیكان المكلور او شمع 
البارفین المكلور في تلدین بولي 

كلورید الفینیل

334

ساللة عزل وتوصیف وتصنیف رشید محجوب المصلح
محلیة من االكتینوما المتحملة 
للحرارة العالیة النتاج مضاد 

الحیاة الكراناتاسین



335
تصنیع مفاتیح عامل النوعیة عبد المھدي طالب رحمة هللا

الصلبة للیزر النیودیمیوم_یاك

336

استخدام فضالت الرماد المتطایر سعاد ناجي العزاوي
من محطات تولید الطاقة 

لمعالجة النفایات الكھربائیة 
الصناعیة

مستجیب بصري سمعي بقدرة عبد المھدي طالب رحمة هللا337
تفریق نانو /ثانیة 

338
تصنیع متحسس صوتي تحت عبد المھدي طالب رحمة هللا

الماء (ھایدروفون )بسیط وقلیل 
الكلفة

339
عبد المھدي طالب رحمة هللا/ العلوم / 

خلیل ابراھیم حاجم /معھد اللیزر 
والبالزما

كاشف بالزمي للیزر ثنائي 
اوكسید الكاربون المستعرض

تصنیع مادة سیرامیكیة رابطة طارق طالب عیسى340
حراریا

341

میسون منذر الحمندو / رضاب ھادي 
السلوم

تطویر (تحضیر مشتقات فورانیة 
(فوردفیتا)) الستخدامھا لمضادات 
البكتریا والفطریات الحاصل على 

) 2470براءة االختراع رقم (

342

كوكب یعقوب ساعور/صیدلة / علي 
صادق محمود/علوم / صباح مھدي 

ھادي /علوم

تاثیر منظمات النمو على انتاج 
) من Vincristineقلوید ال(

كالس نبات عین البزون 
)Catharanthus roseus(

343

علي صادق محمود/علوم / كوكب 
یعقوب ساعور /صیدلة / صباح 

مھدي ھادي/علوم

-انتاج قلوید اندولي (مركب  
Vinblastine من خالیا كالس (

نبات عین البزون 
)Catharanthus roseus (

باستخدام تقنیة زراعة االنسجة 
النباتیة

344

رشید محجوب مصلح / حسن خالد 
حسن / نزار علي البھادلي

عزل وتوصیف ساللة محلیة من 
الخمائر تتفوق على السالالت 

االجنبیة المستخدمة في الصناعة 
الوطنیة النتاجھا للكحول

345
معلق الضبابیات الخاص بالفحص رزاق حمید محمد

المجھري

الحریق للغرف منظومة اطفاء عبد المھدي طالب رحمة هللا346
المحصنة المغلفة

347
فصل النیكل عن مخلفات حرق ھالل غالب فتوحي 

نفایات وقود المحطات الكھربائیة

348

حبیب محتوك علیوي / ذنون محمد 
عزیز البیریادي

تحضیر مبادالت ایونیة موجبة 
جدیدة من البلمرة المشتركة بین 

حوامض المالیانیك المعوضة 
واالكربلنابتریل

349
عصام محمد علي شاكر / ازھار عبد 

الكریم كامل 
منظومة الكترونیة للتحسس 

المتقطع والمستمر لغاز ثاني 
اوكسید النیتروجین

350

حارث كامل بنیة / سامرة یونس 
یوسف

Nitzschiaاستخدام الطحلب 
palea كمصدر مثبط لبعض

انواع البكتریا الموجبة والسالبة 
لصبغة كرام وامكانیة استخدامھا 

كمادة مضادة للسرطان

351
انتاج وبلورة سكر التریھالوز من رشید محجوب مصلح

سالالت محلیة للخمیرة 
Saccharomyces Cerevisiae



352
طریقة لتصنیع وسط لیزري فعال فراس جواد كاظم

التلریت المطعم من زجاج 
بالنیودیمیوم

353
ا.د. عبد المھدي طالب رحمة هللا / 

اسامة ناطق ناجي / ا.م.د. قیس عبد 
الستار 

منظومة فحص االھتزاز باللیزر

354
عبد المھدي طالب رحمة هللا/ یاس 

محمد ریحان الحدیثي 
كاشف البالزما المنتجة باللیزر 

355
د. مصطفى صالح الدین / التربیة 

الریاضیة 
الحوض التعلیمي المصغر لتعلیم 

السباحة الحرة 

356
د. مصطفى صالح الدین / التربیة 

الریاضیة 
الجھاز التعلیمي لمھارة السباحة 

الحرة 

357
احمد توفیق سلمان الجنابي / صائب 

عطیة العبیدي
جھاز حصان القفز النابضي 

ز المساعد في الجمبا

358

أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي
أ.د. نغم شاكر تركي العوادي

فوتومیترمصفوفة خطیة ثمانیة 
للسطوح للمنطقة المرئیة وقیاسات 

التعكریة بزوایا مختلفة للتحلیل 
بالحقن الجریاني المستمر 

3778

359

أ.د. كامل سلمان جبر/ جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة  مع اخرین

Calvatiaالفطرتقویم فاعلیة
Craniformis في عالج دواء
Ringwormالقوباء الحلقیة 

Diseaseفي األبقار

3769

360
م.م. حسن عبد الكاظم علوان مع 

اخرین
طریقة إلزالة كل أشكال الكبریتید 

الذائبة من سوائل الحفر
3767

361

أ.د. حازم جبار شاه علي الدر اجي               
السید ولید خالد عبد اللطیف                        
السید ھشام احمد صالح                             
السید اسعد خلف محمد                            
السید علي صباح علي الحسني                     

أول عملیة جمع سائل منوي 
وتلقیح اصطناعي وتقییم نوعیة 

وي في طائر الحمام في سائل من
العراق

3564

362
أ.د. عصام محمد علي شاكرالھاشمي

أ.د. نغم شاكر تركي العوادي
محلل للحقن الجریاني المستمر 

AYAH5SX1- T -1D بمصفوفة
تشعیع خطیة

3615

363

أ. د. سعد عبد الحسین ناجي     د. 
بشرى سعدي رسول

) prebioticتصنیع معزز حیوي(
تاثیره في الصفات محلیاودراسة 

االنتاجیة والتناسلیة والنسیجیة 
والنبیت المعوي للقناة الھضمیة 

لدجاج اللكھورن االبیض

3363

فخري عبد علي الفتالوي        مع 
اخرین

جھاز اختبار لقیاس زاویة األلتواء 
تحت قوى مختلفة األسماك 

المنحنیة

3358


