
 
 

 

ءةرقم البرا تاريخ منح البراءة  التسلسل اسم براءاة االختراع اسم التدريسي اسم الكلية 
72/01/7100 التقانات  4433 

 االحيائية
عبد الله م. عالء كامل طرية بندقية قذف المحقنة البي 

عداألوتوماتيكية المخدرة عن ب  
0 

15/3/2018 -US 
6.866.
868 
BI- 

 High serum level of د. ليث محمد عباس الطب
Notch  I is marker for 
chemoresistance of 
cisplatin in NSCLC 
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خالد جواد العادليا.د. التربية 5283 12/3/2018 طريقة مبتكرة لتحضير  
اند وتشخيص المركبين الليك

 ازو فنيلمثيل  هيدروكسي
ومعقدة  HMePAL اميدازول

 كأدويةمع النيكل الثنائي 
.            نمضادة للسرطا  

4 

خالد جواد العادلي -0 التربية 5353 30/4/2018  
لهيثم كاظم دخي -7  

طريقة مبتكرة لتحضير 
وتشخيص معقد البالديوم 

.      كدواء مضاد للسرطان  
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علي احمد نجيب ا.م.د. التربية 5448 5/8/2018
ي.العواد  

منظومة تعليم السباحة 
   (JOOD1)  .     ةالالسلكي

5 

ية البدنالتربية  4230 9/6/2015
 وعلوم الرياضة

م. وليد سمير هادي 
 العارضي

.      جهاز الجدار المتحرك  6 

ية التربية البدن 5232 13/2/2018
 وعلوم الرياضة

م. وليد سمير هادي 
 العارضي

رجهاز المرونة والتقوس للظه  2 

ية التربية البدن 5149 23/11/2017
 وعلوم الرياضة

علي حسين ا.م.د.  
 هاشم

 8 ( CR) جهاز التجذيف الثابت

ية التربية البدن 5495 17/9/2018
 وعلوم الرياضة

ا.عالء جبار عبود -0  
ا.م.د. وليد سمير  -7

 هادي

جهاز الجدار الدفاعي متعدد 
.                       المهام  
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0/2/7108 ية التربية البدن 5416 
 وعلوم الرياضة

علي حسين هاشم  -0
 الزاملي

رافت عبد الهادي  -7
 كاظم الكروي 

جهازقياس مرونة العمود 
.         الفقري الخلفية  AB 

01 

76/3/7108 ية التربية البدن 5509 
 وعلوم الرياضة

ا.د. حسين مردان  -0
 عمر

ا.م.د. اكرم حسين  -7

اوية جهاز الفتح التدريجي بالز 
 العداء خالل مرحلة التسارع

00 



 
 

 

 جبر

3/7/7102 تقنية حديثة الستحداث  م.د. زاهدة ميران حسين طب االسنان - 
 السكري في الحوامل وعالجه
باستخدام مستخلص 

س البيوتانولي للنبات الكرف
تها وتاثيرها على االمهات واجن
بير والتوصيف الجزيئي والتع
.  ةالجيني للجينات ذات الصل  

07 

04/00/7108 ي تحضير وسط زرعي تفريق ا.د. نيران عبيد جاسم الصيدلة 5553 
 لخميرة من المستخلص
C.neoformans   المائي

.      الوراق وازهار الداودي  

04 

73/3/7108 تحضير انواع  جديدة من  ا.د. محمد علي مطر الهندسة 5348 
راتنجات االلكيد      ) 
قصيرة,متوسطة,طويلة 
(السلسلة باستخدام زيت 
الكتان , زيت جوز الهند و 

اللينوليك المقاومة حامض 
 للقشط والرطوبة وذات جفاف
ة والتصاق ومرونة عالية كماد

.     رابطة في طالء السطوح  

03 

06/07/7108 بولي اميدات   تحضير  ا. د. محمد علي مطر الهندسة 5592 
 اروماتية جديدة تحتوي على
ر حلقات غير متجانسة وعناص

 الهالوجين ذات مقاومة عالية
.            واالحتراقللحرارة   

05 

40/07/7171 ية التربية البدن 6385 
 وعلوم الرياضة

جهاز الكتروني الختبار  ا.د. قاسم محمد عباس
بين  التوافق العضلي العصبي

.            العينين والرجلين  

06 

07/8/7171 ية التربية البدن 6731 
 وعلوم الرياضة

ن للتخاطب عالجهاز الالسلكي  اكرم حسين جبر
     .بعد لرياضي الصم والبكم

02 

2/3/7106  يحيى اسماعيل خضير الطب البيطري  3688 
 

انتاج وتوصيف خط خاليا 
ي سرطان الدم اللمفاوي البقر 
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 والمصاب بفيروس ابيضاض 
.                 الدم البقري   

01/7/7103 تحضير وتشخيص بعض  نبيل عبد عبد الرضا العلوم 5663 
-3المشتقات الجديدة لمركب

 رهاتأثيبروموانيلين ودراسة 
س التثبيطي كمضادات لفيرو 

 نقص المناعة المكتسبة
HIV 
 

03 

04/8/7108 الرضاعبد  دنبيل عب العلوم 5355  ديدة تحضير مشتقات زانثية ج 
 لمعالجة سرطان الثدي
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40/2/7102  76281
82 

البكري وليد سامي جواد  الزراعة طرق تحضير محلول مخدر  
.                    لألسماك  

70 

76/4/7102 . محمد علي مطرأ.د الهندسة 3886  دة تحضير بولي ايميدات جدي 
مثبطة للهب باستخدام 
 مونويمرات اروماتية ثنائية
االمين وحوامض ثنائي 

ر انهيدريد تحتوي على عناص
.         الهالوجين والفسفور  

77 

01/8/7105 . محمد علي مطرأ.د الهندسة 3414  دسات طريقة مبتكرة لتحضير ع 
.               الصقة جديدة  

74 

71/07/7105 . محمد علي مطرأ.د الهندسة 3314   تطوير انواع جديدة من مزائج 
المطاط الطبيعي مع اللدائن 
الحرارية واستخدامها في 

.             اغراض التبطين  
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2/4/7102 . محمد علي مطرأ.د الهندسة 3820  تطوير اسفلت التبليط  
باستخدام الريزول ) راتنج 

ليحالبولي ميثايلول( كمادة تس  

75 

4/00/7171 . محمد علي مطرأ.د الهندسة 6304   تطوير انظمة جديدة لمراقبة 
ن السكر في الدم قابلة للحق

 من خالل تحضير وتشخيص
 انواع جديدة من الهالميات
 المائية المحتوية على حامض
فنيل بورونك المتحسسة 
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ري للكلوكوز لعالج مرض السك  

72/01/7100 كلية الطب  4433 
 البيطري 

 ا.د. ضياء حسين جاسم
 محمد

م. باحث عالء كامل 
 عبدالله

طرية بندقية قذف المحنقة البي
عداألوتوماتيكية المخدرة عن ب  

72 

05/01/7102 كلية الطب  5134 
 البيطري 

م.د. يحيى اسماعيل 
 خضير 

انتاج وتوصيف خط خلوي 
 مستمر مشتق من كلية اجنة
 (FCKi7)األبقار 
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70/7/7103 كلية الطب  5686 
 البيطري 

 كلية التقانات
 االحيائية

كلية الطب 
 البيطري 

قا.م. عامر ابراهيم توفي  
 

 م.د. محمد عبد الوهاب
 

 ا.م.د. قاسم حليم كشاش

اداة المسحة القلمية للزرع 
 الجرثومي المطورة.           
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