
 

 عناوين السمنارات ألساتذة قسم االقتصاد المنزلي

9191-9102للعام الدراسي   

 ت اسم التدريسي التاريخ  عنوان السمنار 

اضطرابات االكل لدى االطفال البدينيندراسة   8/1/0202  1 أ.م. نادية حسين منخي 

8/1/0202 التشارك في المعرفة في مرحلة المراهقة .  0 أ.د. انتصار كمال قاسم 

11/1/0202 اصالة الذات   3 أ.د. عفراء إبراهيم خليل  

11/1/0202  السوك الفوضوي و عالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة  4 أ.د.اشواق سامي جرجيس 

00/1/0202 االقمشة التقنية  صالح أ.بشرى فاضل    1 

00/1/0202 إزالة البقع و تبييض المالبس   6 أ.شهباء خزعل ذياب 

02/1/0202 إعادة تدوير النفايات البالستيكية الى اعمال يدوية  كاملأ.م.د. مها مازن    7 

لع الغذائية المركبات الكيميائية الصناعية التي يجب االمتناع عنها في الس  02/1/0202  8 أ.م. ابتهال إسماعيل محمد 

رات األغذية الذكية و دورها في حماية الصحة و عالقتها ببعض المتغي  12/0/0202 . فاطمة فائق جمعة أ   2 

12/0/0202 تصنيع بسكويت خالي الكلوتين لمرضى حساسية القمح  21 م. وداد فاضل عباس   

06/0/0202 فاعلية األلوان و تأثيرها على شهية األطفال لتناول الطعام  11 م. باهرة محمود جعفر   

متواجدة في التأثير التثبيطي لمستخلصات العُصفر لألحياء المجهرية ال

 بعض أنواع األغذية 

06/0/0202 01 م. اشراق جهاد خضير   

مه ببعض باستخدام مهروس البطاطا المسلوقة و تدعي تصنيع منتج غذائي

 أنواع المكسرات

4/3/0202 31 م. هالة عبد المنعم ياسين   

4/3/0202  المهددات العلمية للقيم االجتماعية و عالقتها باالنحراف السلوكي 41 م. مها سامي جاسم   

ي و دراسة مقارنة الخصائص الحسية و التغذوية  للكاسترد و التجار

 المحضر منزليا و المدعم ببذور عباد الشمس كوجبات لألطفال 

11/3/0202 11 م. وفاء جاسم سلمان    

11/3/0202 دراسة الخواص النوعية و الكيميائيةللكمأ 61 م. ايمان علي هادي    

18/3/0202 إجازة امومة  محمد نافعم. مها    71  

18/3/0202 طرق الكشف عن غش الحليب ن م. علياء سعد عبد الرحما.   18 

طالب  اثر العالمة التجارية الملبسية )الماركة( على أساليب الشراء لدى

 الجامعة 

01/3/0202  12 م. يسرى شاكر محمد جواد 

رؤية فنية و مدلولالقران الكريم في األلوان   01/3/0202 امويلح م. سهام محسن   20  

1/4/0202 تأثير المنظف )ايلاير و برسيل ( في الخامة القطنية  10 م.م. شيماء خليل فضيل   

1/4/0202 إزالة بقع المالبس بالمنظفات الكيميائية  00 م.م. رشا علي رسول   

ية بعمل توظيف الفرز اليدوية في تجسيد صور االحداث الواقعية العراق

 جداريات 

8/4/0202 30 م.م. نادين محمد    

 

 



 

 عناوين الحلقات النقاشية ألساتذة قسم االقتصاد المنزلي

  9191- 9102للعام الدراسي 

 ت اسم التدريسي التاريخ  عنوان الحلقة النقاشية 

04/6/0202 اغذية الرضع العضوية  1 أ.م. نادية حسين منخي 

17/6/0202 الحيوية الذاتية   0 أ.د. عفراء إبراهيم خليل  

12/6/0202 الخصوصية عند المراهقين   3 أ.د. انتصار كمال قاسم 

3/6/0202 السلوك المتصنع لدى طلبة الجامعة   4 أ.د.اشواق سامي جرجيس 

07/1/0202 األزياء و المالبس و التلوث البيئي صالح أ.بشرى فاضل    1 

02/1/0202 أنواع اقمشة الحجاب الصحية   6 أ.شهباء خزعل ذياب 

13/1/0202 األثاث المستدام كاتجاه ساند لاللفية الثالثة  كامل أ.م.د. مها مازن    7 

6/1/0202 أهمية استخدام حامض االسكورفيكو امالحه في األغذية   8 أ.م. ابتهال إسماعيل محمد 

02/4/0202  منيوم : اضراره و بدائله و وجهه الذي يالمس الطعاملورق اال . فاطمة فائق جمعة أ   2 

00/4/0202 األغذية المعدلة وراثيا و اثرها على صحة االنسان  21 م. وداد فاضل عباس   

11/4/0202 التفاعالت و التداخالت بين الغذاء و الدواء  11 م. باهرة محمود جعفر   

و عالقتها ببعض االمراض  3تقييم المتناول الغذائي نت اوميكا   8/4/0202 01 م. اشراق جهاد خضير   

1/4/0202 نقص المغنيسيوم : األسباب و االعراض و العالج  31 م. هالة عبد المنعم ياسين   

جيه االسري القيم الدينية في الملبس لدى الشباب و عالقته بالتو  01/3/0202 41 م. مها سامي جاسم   

18/3/0202 الغذاء الصحي من أنظمة الغذاء المستدامة  11 م. وفاء جاسم سلمان    

الكيتو بين المضرة و الفائدةنظام   11/3/0202 61 م. ايمان علي هادي    

4/3/0202 إجازة امومة  71 م. مها محمد نافع   

06/0/0202 الحساسية الغذائية  م. علياء سعد عبد الرحمن ا.   18 

12/0/0202 العناية بالمالبس و صحة االسرة   12 م. يسرى شاكر محمد جواد 

02/1/0202 تصميم األثاث و عالقته بالصحة النفسية و البدنية  20 م. سهام محسن امويلح   

00/1/0202 مزيل الشحنات الكهربائية من المالبس  10 م.م. شيماء خليل فضيل   

11/1/0202 مالبس مصنوعة من نسيج العنكبوت  00 م.م. رشا علي رسول   

8/1/0202  دور المالبس في عملية التأهيل لذوي االحتياجات الخاصة 30 م.م. نادين محمد    

 

 

 

 

 



 

ألساتذة قسم االقتصاد المنزليالساعة الحرة  عناوين  

  9191- 9102للعام الدراسي 

 ت اسم التدريسي التاريخ  عنوان ورشة العمل  

 10/3/0202  1 أ.م. نادية حسين منخي 

1/3/0202 االنكسار النفسي   0 أ.د. عفراء إبراهيم خليل  

07/0/0202 الشجاعة الفكرية عند طلبة الجامعة   3 أ.د. انتصار كمال قاسم 

02/0/0202 المخدرات و اضرارها على الصحة   4 أ.د.اشواق سامي جرجيس 

32/1/0202 اختبارات المنسوجات  صالح أ.بشرى فاضل    1 

03/1/0202 الطرق الصحيحة للكي  6 أ.شهباء خزعل ذياب 

م و المساهمة التصميم التفاعلي و التقنيات الحديثة الساليب التعل

 في رفع جودة التعليم 

16/1/0202 كامل أ.م.د. مها مازن    7 

2/1/0202 كيفية التعامل مع المصابين بداء الصرع   8 أ.م. ابتهال إسماعيل محمد 

ة اغلفة و اوعية تقديم المأكوالت السريعة مخاطر صحية مؤكد  0/1/0202 . فاطمة فائق جمعة أ   2 

12/3/0202 تكنولوجيا األغذية النانومترية 21 م. وداد فاضل عباس   

06/3/0202 نصائح غذائية لتحسين الذاكرة و الذكاء للطالب  11 م. باهرة محمود جعفر   

االنسان  تاثير االغذية الغنية بااللياف والفيتامينات على صحة  0/4/0202 01 م. اشراق جهاد خضير   

2/4/0202 األنماط الغذائية الطفال التوحد  31 م. هالة عبد المنعم ياسين   

61/4/0202 االبتزاز االلكتروني للفتيات  41 م. مها سامي جاسم   

03/4/0202 التغذية الوقائية لصحة جيدة 11 م. وفاء جاسم سلمان    

هااضرار البطاطس المقلية على الصحة و أسباب عدم االفراط ب  32/4/0202 61 م. ايمان علي هادي    

7/1/0202 إجازة امومة  71 م. مها محمد نافع   

14/1/0202 مخاطر الشرب في اكواب مصنوعة من البولي اثيلين م. علياء سعد عبد الرحمن ا.   18 

01/1/0202 التخزين الموسمي للمالبس   12 م. يسرى شاكر محمد جواد 

08/1/0202 اثاث المستقبل لتوفير المساحة  20 م. سهام محسن امويلح   

4/6/0202 طرق العناية بالجينز  10 م.م. شيماء خليل فضيل   

11/6/0202 غسل المالبس الجديدة قبل ارتدائها  00 م.م. رشا علي رسول   

المنزل و إزالة الفوضى أسس تنظيم  18/6/0202 30 م.م. نادين محمد    

 


