
 لقسم االقتصاد المنزلً 1025/1026عناوٌن بحوث طالبات التخرج للعام الدراسً 

 عنوان البحث اسم الطالب اسم التدرٌسً ت

أ.د انتصار  2
 كمال قاسم

 رسل عصام
 سارة نزٌه

الضبط االجتماعً وعالقته بالذكاء 
 الروحً لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 نور جواد
 مٌس حاتم

االجتماعٌة وعالقته بالكفاٌة االعزلة 
 االجتماعٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة

أ.د عفراء  1
 ابراهٌم 

 اراء جابر 
 غفران جواد

 الثقة بالنفس وعالقته بالتوافق الدراسً

 دعاء حمدان
 بتول محمد

الذكاء االجتماعً فً ضوء بعض 
 المتغٌرات لدى طلبة الجامعة

 مروة خالص
 مكارم عثمان

المرونة وعالقتها بالرضا عن الحٌاة لدى 
 طلبة الجامعة

أ.م.د اشواق  3
 سامً 

 اٌات عماد
 مرٌم عباس

دافعٌة االنجاز االكادٌمً وعاقته بالرضا 
 عن الدراسة 

 رغد رعد
 دعاء محمد

السعادة النفسٌة وعالقته بالمساندة 
االجتماعٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة 

 للبنات 

 حنٌن سعد
 نسرٌن مهدي

اسلوب  حل  المشكالت وعالقته ببعض 
 المتغٌرات لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

أ.م.د سناء  4
 عبد الحسن 

 زهراء عبد الرزاق
 عبٌر احمد

تأثٌر تغلٌف البٌض بانواع مختلفة من 
الزٌوت النباتٌة فً الصفات النوعٌة 

 للبٌض واطالة مده حفظه

 رٌام حسٌن
 نور مجٌد

السرٌعة وعالقتها بالسمنة لدى االطعمة 
 طالب المدارس

 مالك صادق 
 رؤى سعد 

تأثٌر المشروبات الغازٌة على هشاشة 
 العظام عند النساء

أ.م.د مها  5
 مازن

 اسراء صاحب
 حنٌن عدنان

االداء الوظٌفً للتقنٌة الحدٌثة فً 
 التصمٌم الداخلً للمنزل

 تبارك حٌدر
 زٌنب عدنان

الوعً الجمالً لالم فً تأثٌث غرفة 
 الطفل 

 سارة صباح
 سارة عباس

االشكال المفضلة لدى االطفال وتوظٌفها 
 فً تصمٌم غرفة النوم

 سمر لبٌب
 دعاء حسٌن

السلوك االستهالكً لدى طالبات 
 االقتصاد المنزلً

 



بشرى  . أ 6
 فاضل

 نعم هللا مظهر
 رؤى عادل

ذوق الطالبة الجامعٌة بأختٌار 
 االكسسوارات

 شٌماء طارق
 رشى سعٌد

تحوٌر مالبس الجٌنز بحاجات مفٌدة 
 منزلٌة 

 اٌات فوزي
 اسماء هٌثم

الموضة وانعكاسها على المالبس 
 التقلٌدٌة

 مروة عادل أ شهباء خزعل 7
 نور علً

تقٌم االداء لقماش الزي المدرسً بتكرار 
 عملٌات الغسٌل

 مها صهٌب
 نورة محمد

الوظٌفً لبعض اقمشة المفروشات االداء 
 المتوفرة فً االسواق

 منار ٌحٌى
 عزٌزة شوقً

 الموضة والعوامل المؤثرة علٌها

 رفل ثامر أ.م هالة حسن 8
 فاطمةمقداد

تدوٌر قشور البٌض الى اعمال فنٌة 
 للمحافظة على البٌئة

 فٌحاء شالل
 هند ضٌاء

توظٌف بقاٌا االقمشة فً اعمال تزٌنٌة 
 مفٌدة لالسرة 

 وئام داود
 فجر عبد السالم 

معرفة المرأة العراقٌة الختٌار ستائر 
 غرف المنزل

9  
 
 

 أ.م فاطمة فائق 

 هاجر حمزة 
 وسما  سمٌر 

 الغذاء وعالقته بالتوحد

 زٌنب علً
 زٌنب طالب

تدعٌم بعض المنتجات المخبوزة بالٌاف 
 السلٌلوز

 سارة ولٌد
 سفانة رٌاض

تأثٌر استخدام انواع مختلفة من طحٌن 
المعجنات المصنعة والبقول فً الصفات 

 الحسٌة للكٌك المصنع مختبرٌا
 

أ.م  ابتهال  20
 اسماعٌل 

 رؤى جواد
 بتول عامر

تأثٌر اضافة واستبدال طحٌن السمٌد 
بالطحٌن االبٌض فً الخواص النوعٌة 

 للكٌك المصنع مختبرٌا 

 امل عبد االمٌر 
 حلوة حسٌن 

تصنٌع دبس الرمان ودراسة خواصه 
 النوعٌة

 جوان طارق 
 سحر ٌاسٌن

دراسة تأثٌر اضافة واستبدال رقائق 
الشوكوكالته فً الخواص النوعٌة للكٌك 

 مختبرٌاالمصنع 
 
 



 نور حسن  أ.م نادٌة حسٌن  22
 عال رعد

تقدٌر العناصر النزرة فً مستحضرات 
 اغذٌة االطفال

 دعاء كاظم
 افراح عدنان

دراسة محتوى الزٌوت العطرٌة فً 
 مشروب اعشاب بابونج لالطفال 

 نورهان قحطان
 مرٌم قاسم 

 تقدٌر الزٌوت الطبٌة فً نبات الكركم 

 م. اٌمان علً 21
 هادي

 مٌس عزٌز 
 رغدة مظفر

الوعً الصحً  والتغذوي لالشخاص 
المهتمٌن بكبار السن بٌن الغذاء 

 والمرض

الوعً الصحً والتغذوي لالحتٌاجات  نجاة 
 خالل فترة الحٌض للطالبات المراهقات 

م. باهرة  23
 محمود

 زهراء محمد
 زٌنه لطٌف 

تقٌٌم الحالة الغذائٌة للطلبة النازحٌن الى 
 سنه 28-21مدٌنه بغداد بعمر 

 كوثر حسٌن 
 ضحى عبد الزهرة  

المقاصف المدرسٌة وعالقته بتغذٌة 
 وصحة التالمٌذ

 فاطمة عظٌم 
 ورٌام رٌاض

استبدال نسبة الشوفان بطحٌن الحنطة فً 
 تصنٌع الكٌك الدهنً

م. اشراق  24
 جهاد

 فاطمة عادل
 ضحى عادل

الصفات تأثٌر اضافة الحبة السوداء على 
 الحسٌة لمنتجات المخابز

 دعاء حسن 
 دالٌا حسٌن 

تأثٌر تدعٌم البسكت بالدارسٌن وزٌت 
 السمسم على الصفات الحسٌة 

 تبارك عبد الخضر
 زٌنب سلٌم

استبدال الحنطة بالشوفان  وتأثٌره على 
 الصفات الحسٌة للبسكت 

 تبارك  خالد م.وداد  فاضل  25
 حنٌن سعدون

القرفة على الصفات الحسٌة تأثٌر اضافة 
 للبسكت

 مرٌم عٌسى
 نور صبٌح

استخدام عرق السوس فً تصنٌع بعض 
 المنتجات الغذائٌة

 شهد مالك
 غفران عالء

تأثٌر الزنجبٌل على الصفات الحسٌة 
 للبسكت 

م. سهام  26
 محسن

 سارة ٌحٌى
 حنٌن كرٌم

توظٌف البعد الثالثً فً تزٌن غرفة 
 الجلوس

 رحاب كشٌش
 اٌات عالء

مدى تطبٌق القٌاسات المعتمدة لمثلث 
 العمل فً المطبخ

 اٌات رشٌد 
 غفران علً 

مدى معرفة المرأة العراقٌة على تأثٌث 
 غرفة الجلوس



 امٌمة عٌسى  م. مها محمد 27
 زهراء عباس 

تأثٌر اضافة مسحوق والقرفة فً 
 الصفات الحسٌة للكٌك المختبري

 جنان محمد 
 سجى عباس

تأثٌر استبدال طحٌن القمح  بطحٌن 
الفاصولٌا الحمراء وطحٌن الماش فً 

 الصفات الحسٌة للبسكت المختبري

 نور الهدى حسن 
 اسراء علً

التقٌٌم الحسً للكٌك المصنع من حلٌب 
 الصوٌا وبذور الكتان 

 هدٌل محمد م.علٌاء سعد 28
 مٌالد فخري  

تصنٌع جبن محلً بأستخدام حلٌب نباتً 
مستخلص من الحبوب والبقول ومقارنة 

 المواصفات الحسٌة

 رٌا خلٌل 
 اٌه عامر

تدعٌم المفن بمطحون بذور الحلبة 
لالطفال سن المدرسة ومقارنة الصفات 

 الحسٌة 

 شهد ضٌاء
 قمر عبد الرزاق 

دراٌة  مسحٌة عن محتوى الفورمالٌن 
 والمواد المثخنة فً االلبان

 مرٌم جاسم  م. وفاء جاسم  29
 رشا  محمد

تأثٌر السلوك الغذائً على القٌاسات 
-9الجسمٌة لدى عٌنة من االطفال بعمر 

 سن 21

 رهام ثامر
 سارة قاسم 

الوعً الغذائً والتغذوي ومصادر 
حصوله لدى طالبات كلٌتً التربٌة 

 للبنات والعلوم للبنات  فً جامعة بغداد

 مٌالد علً
 مهجة موسى

التلفزٌونً على السلوك تأثٌر االعالن 
االستهالكً لدى عٌنة من االطفال بعمر 

 الدراسة
 
 
 

.م .م هالة عبد  10
 المنعم 

 حنٌن عبد الرزاق
 عذراء نجاح

تصنٌع منتج الفالفل بأستخدام انواع 
 مختلفة من البقول 

 سارة خالد
 سارة شاكر 

تدعٌم الخبز المختبري اللوف بمهروس 
ودراسة بعض انواع الخضراوات 

 صفاتها النوعٌة

 سما هٌثم 
 وردة علً

 التخمر الالكتٌنً للهانة

    

 


