
 لقسم االقتصاد المنزلي 2017/2018عناوين بحوث طالبات التخرج للعام الدراسي 

 عنوان البحث اسم الطالب اسم التدريسي ت

أ.د انتصار كمال  1
 قاسم

 رفل ابراهيم
 رانيه سمير

الشفقة بالذات وعالقته ببعض المتغيرات 
 لدى طلبة الجامعة

 ايمان حسين
 زهراء جاسم

ببعض المتغيرات  تحمل الغموض وعالقته
 لدى طالبات كلية التربية للبنات

ايناس خضر  أ.د عفراء ابراهيم  2
 زبون

 مروة طعمة

الصالبة النفسية في ضوء بعض المتغيرات 
 لدى طلبة الجامعة

 زهراء علي
 سراء فؤاد

الجوهر والمظهر وعالقتها بتقدير الذات 
 لدى طلبة 

 مريم ليث أ.م.د اشواق سامي  3
 صبا حسن

الهناء الشخصي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم 
 لدى طلبة جامعة  بغداد

شيماء عبد 
 الرحمن

 مريم احمد

 المرونة النفسية وعالقته بالرضا عن الحياة 

أ.م.د سناء عبد  4
 الحسن 

 
 
 

 فاطمة حارس
 ميالد جاسم

عالقة تسوس االسنان بالعادات الغذائية لدى 
 عينة من طالب المدارس المتوسطة

 نور علي
 هدير سليم

تثير مسحوق اوراق الغار في اطالة حفظ 
 اللحم البقري

 أ.م.د مها مازن 5
 
 
 
 

ريام عبد 
 الخضر 

 شهد اسماعيل 

مفهوم االنظمة الذكية في التصميم الداخلي 
 للمنزل

 زهراء عبد هللا
 زهراء  رحيم 

 الوعي الجمالي في التصميم الداخلي للمنزل 

بشرى  .أ 6
 فاضل
شيماء  وم.م
 خليل

 ايمان حسن
 زهراء محمود

 مالبس العمل بين االحتشام واالناقة

 سارة صبري
 حر ياسينس

بمستحضرات التجميل لدى الوعي الصحي 
 طلبة الجامعة

 زينب ضياء أ شهباء خزعل 7
 منال طارق

تحسين المالبس والحاجات المنزلية 
باستخدام الجوت  دراسة تطبيقية لنماذج 

 مختاره

 صابرين فالح
 شهالء طارق

اتجاهات الفتاة الجامعية في اختيار الحقيبة 
 اليدوية دراسة ميدانية في جامعة بغداد



غفران سعيد  أ.د.نادية نايف 8
 خضير 

 مريم جاسم عبد 
 ضحى كاظم
 شيماء عباس

 طيبة باسم

الصفات النوعية لبيض السمان المغلف 
 بالشيالك والمخزون بدرجة حاراة الغرفة

9  
 
 

 أ.م فاطمة فائق 

زينب سليم 
 عاتي

 سمر عبد خميس

استخدام مسحوق نوى التمر كبديل عن 
الكاكاو او القهوة في تصنيع الكيك وتأثيره 

 على الصفات الحسية 

سارة عبد 
 الرسول

 شهد خالد

استخدام مستويات مختلفة من طحين 
الشوفان وطحين الذرة في تصنيع الكيك 

 وتأثيرهما في الصفات الحسية 

تأثير اضافة القرنفل في الخواص النوعية  زهراء قاسم ابتهال اسماعيل .أ.م 10
 للكيك المصنع مختبريا

تأثير اضافة الكازو في الخواص النوعيه  زينب طالل
 مختبرياللبسكت المصنع 

 
 صابرين ناصر

دراسة تأثير اضافة الشوفان في الخواص 
 النوعية للبقصم المصنع مختبريا

  

تأثير اضافة اليانسون في الخواص النوعية  اتمنور الهدى ح
 للبقصم المصنع مختبريا

تأثير استبدال عصير الليمون في الخواص  هدير كاظم
 النوعية للكيك المصنع مختبريا

تأثير اضافة بعض الخضراوات في  زينة وليد
 الخواص النوعيه للفالفل المصنعه مختبريا

 االء جاسم أ.م نادية حسين  11
 دنيا نشات

دراسة عوامل الخطرة المرتبطة بأصابة 
 مرض النحافة لدى الطالبات

 سارة  احمد
 هند احمد

تأثير استبدال طحين الرز بدال عن طحين 
 الكيك المختبريالقمح في تصنيع 

م. ايمان علي  12
 هادي

 حنان محمد
 رغد رعد

استخدام العسل والحلبة والحبة السوداء 
لعالج فقر الدم لدى عينة من طالبات كلية 

 التربية للبنات

 ايالف كريم
 حنين عاصي

 

عالج السمنة باستخدام عشبة التمر هندي 
 كمادة كمحفة

 



انتشار تناول الوجبات السريعة بين طالب  ضي حسن م. باهرة محمود 13
 جامعة 

 هند محمد
 شهد صالح 

 
تأثير اضافة  الدارسين في الصفات الحسية 

 للجبن المصنع منزليا من الحليب المجفف

اثر استبدال نسب من طحين الحنطة بطحين  دعاء فوزي
فستق الحقل على الخواص الحسية للبسكت 

 المختبري

 م. اشراق جهاد 14
 
 

 بتول محمد
 رؤى رياض

طحين الحمص بطحين تأثير استبدال 
 في الصفات الحسية للبسكت الحنطة

وسن هادي 
 ذرى خليل

اثر استبدال طحين الذرة  بطحين الحنطة 
 في الصفات الحسية للبسكت

 
 
 

  م.وداد  فاضل  15
 نبأ ماجد

تأثير استبدال طحين الحنطة بالشوفان في 
 الخواص الحسية للبسكت 

 طيبة خليل
 فاطمة عادل

تأثيلر اضافة الحبة السوداء في الصفات 
 الحسية للبسكت

تأثير اضافة الكزبرة في الصفات الحسية  نبراس حسين 
 للبسكت

 رسل ثامر م. سهام محسن 16
 

مدى معرفة ربة البيت بطرق توزيع 
 االضاءة بصورة صحيحة

 طيبة صالح
 شمس موفق

السلم بطريقة نفعية توظيف الفراغ تحت 
 جمالية

 سارة شكر م. مها محمد 17
 عروان راف

 

تأثير استبدال الحنطة بطحين الذرة 
والشوفات في الصفات النوعية للكيك 

 المصنع مختبريا

 شهد محسن
 ريام رشيد

تأثير اضافة زيت الزيتون وزيت الزعتر 
 في الصفات الحسية للبسكت المختبري

 كاظم اسيل م. وفاء جاسم  18
 مالك سعد

دراسة العادات الغذائية والمشاكل التغذوية 
لدى عينة من اطفال الرياض الحكومية 

 واالهلية
 



 

 
 منال جاسم

دراسة بعض العوامل المؤثرة على دليل 

 لدى عينه من االمهات BMIكتلة الجسم 

دراسة العوامل المؤثرة في استهالك  سماح جبار
والوجبات السريعة لدى المشروبات الغازية 

 سنة 12- 10عينة من االطفال بعمر 

 التخمر الالكتيكي لمخلل الشلغم والشوندر  هبة حسن .م هالة عبد المنعم  19

 دعاء عبود
 اسراء محمد

باستخدام  snakتصنيع وجبات ثانوية 

 الخضراوات المتوفرة محليا

  

20    

  

  

21    

 

 


