
 0202-0222عناوٌن الرسائل / لسم االلتصاد المنزلً من عام 

 التخصص التارٌخ المشرف ةالطالب العنوان ت

أثر برنامج للتربٌة الغذائٌة فً العادات  1

الغذائٌة غٌر السلٌمة لدى تالمٌذ 

وتلمٌذات المرحلة االبتدائٌة ) دراسة 

 تجرٌبٌة (

 جاسم ) أستاذ ( شاكر مبدر.د هدى عبد الحمٌد جاسم الدوري

سالم صالح التمٌمً ) أستاذ .د

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة   0222

الهدر الغذائً لدى األسرة العرالٌة  2

 وعاللته ببعض المتغٌرات

علً دمحم حسٌن الشٌبانً .د فٌنوس عبد األمٌر حسن العادلً

 أستاذ ()

جواد كاظم المالكً ) أستاذ .د

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0222

االختٌارات الغذائٌة لألسرة العرالٌة  3

 وعاللته ببعض المتغٌرات

علً دمحم حسٌن الشٌبانً .د جمعة دمحم العانً فاطمة فائك

 أستاذ ()

 شاكر مبدر جاسم ) أستاذ (.د

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0222

وعاللتها أسالٌب التنشئة االجتماعٌة  4

ببعض الظواهر السلوكٌة غٌر السلٌمة 

لدى األطفال األٌتام وألرانهم العادٌٌن 

 فً المرحلة االبتدائٌة

 شاكر مبدر جاسم ) أستاذ (.د عفراء إبراهٌم خلٌل العبٌدي

رفٌعة جاسم العبدلً ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / تربٌة الطفل 0222

التفكٌر االبتكاري وعاللته ببعض  5

ات البٌئة األسرٌة لتالمٌذ الصف متغٌر

 السادس االبتدائً

حسٌن نوري الٌاسري ) .د لمٌاء ٌاسٌن زغٌر الركابً

 أستاذ (

فوزٌة عودة الكبٌسً ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / تربٌة الطفل 0222



أثر استخدام كل من المصورات واأللغاز  6

الصورٌة فً تحمٌك أهداف التربٌة 

الصف الرابع االبتدائً البٌئٌة لتالمٌذ 

 فً مادة العلوم

حٌدر مسٌر السعدي ) أستاذ .د مها مازن كامل شعبان الناصري

 مساعد (

رفٌعة جاسم العبدلً ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0222

أثر استخدام المصص فً تحصٌل المٌم  7

األخاللٌة لتالمذة الصف الثانً االبتدائً 

 االجتماعٌة واألخاللٌةفً مادة التربٌة 

شاكر جاسم العبٌدي ) أستاذ .د ٌسرى مهدي حسون الخفاجً

 مساعد (

رفٌعة جاسم العبدلً ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0222

تأثٌر النمط الغذائً لألم الحامل فً  8

المؤشرات الجسمٌة لألطفال المولودٌن 

 حدٌثاُ فً مدٌنة بغداد

مرٌم مال هللا غزال بزون 

 الزبٌدي

مثنى عبد الرزاق العمر .د

 (أستاذ مساعد)

فاتن فخر الدٌن الطالب ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220

دراسة الصفات النوعٌة )  9

الفٌزٌوكٌمٌاوٌة ( لزٌت الحبة السوداء 

المحلٌة واستخدامها فً تصنٌع بعض 

 األغذٌة

ابتهال إسماعٌل دمحم عبد هللا 

 العانً

مهدي ضمد المٌسً ) رئٌس  .د

 باحثٌن (

شذى خلٌل الدوري ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220

دراسة مدى انتشار فمر الدم الناتج عن  11

نمص التغذٌة بٌن سكان مدٌنتً بغداد 

 وبعموبة

مثنى عبد الرزاق العمر .د باهرة محمود جعفر التمٌمً

 أستاذ ()

سالم صالح التمٌمً ) أستاذ  .د

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220آمنة نصٌف جاسم ) أستاذ  .د مها دمحم نافع العزاويدراسة تأثٌر الثوم فً العمر الخزنً فً  11



 مساعد ( الخٌار واللهانة المتخمرٌن

نوال إبراهٌم الماسم ) أستاذ 

 مساعد (

تنسٌك ألوان المالبس لدى طالبات  12

 جامعة بغداد وعاللته ببعض المتغٌرات

هالة حسن دمحم سلٌمان  

 الجبوري

 (لٌلى ٌوسف ) أستاذ مساعد.د

 أمل اٌلٌا النجار ) مدرس (

ماجستٌر / المالبس  0220

 والمنسوجات

توظٌف لصاصات األلمشة لتزٌٌن  13

 4األطفال للفئة العمرٌة      ) مالبس 

 ( سنوات 2 –

خالدة عبد الحسٌن محسن 

 الربٌعً

 (لٌلى ٌوسف ) أستاذ مساعد.د

 أمل اٌلٌا النجار ) مدرس (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220

أثر التعلم التعاونً فً اكتساب المهارات  14

 االولالفنٌة فً الخٌاطة لطالبات الصف 

 المتوسط

 ) مدرس ( وفاء عبد العادي.د سعاد رشٌد حسٌن العانً

 نادٌة ٌونس الصائغ ) مدرس (

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0220

أثر استخدام الحمٌبة التعلٌمٌة فً  15

التحصٌل الدراسً لمادة الخٌاطة 

المتمدمة لدى طالبات الصف الرابع فً 

 لسم االلتصاد المنزلً

 (حنان حسن العالف ) مدرس.د رنا فاضل عباس الجنابً

 مدرس (نادٌة ٌونس الصائغ ) 

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0220

أثر استخدام أسلوبٌن من أسالٌب  16

التغذٌة الراجعة فً تحصٌل تلمٌذات 

 الصف الخامس االبتدائً فً مادة العلوم

حٌدر مسٌر السعدي ) أستاذ .د سنابل ثعبان سلمان الهداوي

 مساعد (

رفٌعة جاسم العبدلً ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0220 

أثر استخدام عملٌات العلم فً تطبٌك  17

المفاهٌم العلمٌة لدى تالمٌذ الصف 

الخامس االبتدائً فً مادة التربٌة 

جواد كاظم المالكً ) أستاذ .د الجبوريهدى عٌسى إبراهٌم 

 مساعد (

رفٌعة جاسم العبدلً ) أستاذ 

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس 0220



 مساعد ( األسرٌة

فعالٌة وحدة تعلٌمٌة فً أسس ومهارات  18

الحٌاكة لدى طالبات االلتصاد المنزلً 

 فً مادة الصناعات الٌدوٌة

ماجد نافع الكنانً ) أستاذ  .د إنعام طالب حسٌن التمٌمً

 مساعد (

 طرائك تدرٌسماجستٌر /  0220

ألطفال دور  تمٌٌم الحالة التغذوٌة 19

 الحضانة فً مدٌنة بغداد

سالم صالح التمٌمً ) أستاذ  .د نادٌة حسٌن منخً الشهابً

 مساعد (

فاتن فخر الدٌن الطالب ) أستاذ 

 مساعد (

 ماجستٌر / الغذاء والتغذٌة 0220

برنامج تعلٌمً غً كٌفٌة تحوٌر  21

المالبس المستعملة واالستفادة من بماٌا 

 األلمشة

شهباء خزعل ذٌاب احمد 

 التكرٌتً

نادٌة ٌونس الصائغ ) أستاذ 

 مساعد (

ماجد نافع الكنانً ) أستاذ  .د

 مساعد (

ماجستٌر /خٌاطة  0220

 ومنسوجات

رسوم األطفال باستخدام الحاسوب  21

وعاللتها بتنمٌة التخٌل لدى تالمذة 

 الصف السادس االبتدائً

ماجد نافع الكنانً/ )أستاذ  .د لبنى ثامر خزعل زبالة العامري

 مساعد(

جاسم العبدلً / )استاذ رفٌعة 

 مساعد (

 ماجستٌر /تربٌة طفل 0220

ٌن الحنطة بمنتوج حتأثٌر أستبدال ط 22

الصوٌا البروتٌنً فً الخواص  النوعٌة 

 للخبز والكٌن 

 

ظالل مهدي عبد المادر دمحم حسن 

 الربٌعً

علً دمحم جسٌن الشٌبانً)  .د

 أستاذ( 

عبد الواحد شمخً ) باحث .د

 علمً أول( 

 ماجستٌر/ تغذٌة 0220

تاثٌر عملٌة االنبات على المضادات  23

التغذوٌة للبالالء والحمص ودورها فً 

 ماجستٌر /تغذٌة   0224/  3/ 02د.سالم صالح التمٌمً /استاذ  سرى عبٌد نعمة طاهر العٌساوي 



تحسٌن الصفات النوعٌة لبعض 

 منتجاتها المصنعة 

 مساعد        

 د. مهدي ضمد المٌسً / استاذ 

الكفاٌات التدرٌسٌة الالزمة لمدرسات  24

 التربٌة االسرٌة فً المرحلة الثانوٌة 

د. نبأ عبد الحسٌن / استاذ  بشرى دمحم حسن فرج العبٌدي 

 مساعد 

 ماجستٌر /طرائك تدرٌس   0224/ 4/ 02

بناء وتطبٌك انموذج لتموٌم المهارات  25

االدائٌة فً كتب التربٌة األسرٌة فً 

 ضوء أهداف المنهج 

ماجد نافع الكنانً /أستاذ  دنٌا محمود إسماعٌل المٌسً 

مساعد        نادٌة ٌونس 

 الصائغ /أستاذ مساعد     

 ماجستٌر / طرائك تدرٌس   0224/ 6/ 00

مولع الضبط وعاللته بالمعاملة الوالدٌة  26

 لتالمذة الصف السادس االبتدائً 

 د.شاكر مبدر الجاسم  /استاذ  زٌنب دمحم كاطع ساهً

رفٌعة جاسم مجٌد  / استاذ  

 مساعد 

 ماجستٌر /تربٌة طفل 2/5/0225

احالل لحم الدجاج المسن محل لحم البمر  27

واضافة بروتٌن الصوٌا فً تصنٌع 

 البٌركر 

 د.سالم صالح التمٌمً / استاذ سعدٌة موسى خلف الجمٌلً 

مساعد       د.سعد عبد 

 الحسٌن  / استاذ

 ماجستٌر / تصنٌع اغذٌة  02/5/0225

اختٌار وتنظٌم اثاث المنزل الغرالً بٌن  28

 االدران الحسً والحكم الجمالً 

سهام محسن اموٌلح رشن 

 الربٌعً 

د.ماجد نافع عبود الكنانً 

 /استاذ مساعد 

 ماجستٌر / تصمٌم المنزل   0225

الوظٌفة الجمالٌة الستخدامات الكروشٌه  29

 فً تزٌٌن اثاث المنزل 

د. ابنى اسعد عبد الرزاق /  سحر اسامة عباس

 استاذ مساعد 

 ماجستٌر / منسوجات   0225

تلوث البسكت التجاري بالبكترٌا  31

واالعفان وتاثٌر المواد الحافظة فً مدة 

 صالحٌة البسكت المختبري 

 د. سالم صالح / استاذ مساعد  اشراق جهاد خضٌر 

د. خالد عبد الرزاق / استاذ 

 مساعد 

 ماجستٌر/ تغذٌة   02/5/0226



توظٌف االٌهام البصري فً تصامٌم  31

 ازٌاء المراة الخفاء عٌوب الجسم 

 رضٌة ابراهٌم جمعة 

 

نادٌة ٌونس الصائغ/ استاذ 

 مساعد 

د. ماجد نافع الكنانً / استاذ 

 مساعد 

ماجستٌر / المالبس   0226

 والمنسوجات 

اثر الغذاء وعمر االم فً النمو الجنٌنً  32

 للثلث االخٌر من الحمل 

فاتن فخر الدٌن الطالب / استاذ  اٌمان علً هادي 

 مساعد 

 ماجستٌر / غذاء وتغذٌة   02/0/0222

استخدام الدبس والطحٌنٌة بدائل فً  33

 تصنٌع بعض المنتجات الغذائٌة

 ماجستٌر / تغذٌة  03/0/0222 أ.د. علً دمحم حسٌن الشٌبانً  وداد فاضل عباس

تحضٌر غذائٌن مدعمٌن باالحماض  34

 – 0لالطفال بعمر     3الدهنٌة اومٌكا  

 سنوات  3

 أ.م. فاتن فخر الدٌن دمحم علً  اسٌل لٌس  بالر علً وتوت  

 أ.د. مازن جمٌل هندي 

 ماجستٌر / تغذٌة   2/02/0222

توظٌف االلمشة المطنٌة فً تصامٌم  35

 مالبس االطفال

د. ناصر حسٌن الربٌعً /  زكٌة لاسم دمحم سعد الساعدي

 استاذ مساعد

 بشرى فاضل صالح / مدرس

ماجستٌر / المالبس  0222

 والمنسوجات 

اثر اللعب فً تمنٌة بعض المفاهٌم  36

 العلمٌة لدى اطفال الحضانة 

 ماجستٌر /تربٌة طفل  3/00/0222 د. جواد كاظم المالكً  مً علً عباس علً الصراف  

تصنٌع الغذاء التراثً المتخمر )الكشن  37

 الموصلً (ودراسة خواصه النوعٌة 

 أ.م.شذى خلٌل عبد االحد  امنة فؤاد علً غالب العلً  

 أ.د. عصام عبد اللطٌف  

 ماجستٌر / تغذٌة  3/00/0222

دراسة مسحٌة عن محتوى العناصر  38

النزرة والحمل المٌكروبً فً الحلٌب 

 واللبن المحلً وتاثٌر االوانً فٌها 

 أ.م. د. سالم صالح التمٌمً  علٌاء سعد عبد الرحمن 

 د. مهدي ضمد المٌسً 

 ماجستٌر / تغذٌة  0222



مظاهر العنف فً اللعب لدى لدى  38

على وفك بعض المتغٌرات فً  االطفال

 مرحلة ما لبل الدراسة 

 ماجستٌر / تربٌة طفل  0222 م.د. اشواق سامً جرجٌس  وفاء دمحم جاسم 

المراة والنشاط االلتصادي المنزلً  39

دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة  –الحضري 

 بغداد 

 ماجستٌر / عاللات عائلٌة   0222 أ.د. عدنان ٌاسٌن  مها سامً جاسم 

دراسة بعض الخواص النوعٌة الفخاد  41

 الدجاج المجمدة المستوردة 

 أ.م.د.سالم صالح التمٌمً  مها صاحب عبد 

 م.د. منى تركً الموسوي 

 ماجستٌر / تغذٌة   0222

استغالل الشرش والرز فً تصنٌع   41

 غذاء عالجً ودراسة خواصه النوعٌة 

 أ.د. علً دمحم حسٌن الشٌبانً  هالة عبد المنعم ٌاسٌن الشٌخلً 

 أ.م. شذى خلٌل عبد االحد 

 ماجستٌر / غذاء وتغذٌة   0202

تاثٌر الزنجبٌل فً الصفات النوعٌة  42

 ومدة الحفظ لبعض منتجات لحم البمر 

أ.م.د. سالم صالح حسٌن  رافت احمد موسى 

 التمٌمً 

 ماجستٌر / غذاء وتغذٌة   0200

تاثٌر حلٌب االم على مؤشرات النمو  43

وحاالت االسهال عند االطفال الرضع 

 خالل الثالثة اشهر االولى بعد الوالدة 

 ماجستٌر / غذاء وتغذٌة   0200 أ.م. فاتن فخر الدٌن الطالب وفاء جاسم سلمان علً الدلٌمً 

اسالٌب المعاملة الوالدٌة وعاللتها  44 

والتوافك  الدراسً  بالذكاء االخاللً

 لدى تالمذة الصف السادس االبتدائً

أ.م.د. عفراء ابراهٌم خلٌل  سهام عزٌز محسن

 العبٌدي

 ماجستٌر/ تربٌة طفل 0200

تصامٌم الزي المدرسً والمشته  45

 المفضلة لدى تلمٌذات المرحلة االبتدائٌة

ماجستٌر/ المالبس  0200 أ. هالة نوري الخٌري ٌسرى شاكر دمحم جواد السلطانً

 والمنسوجات

ماجستٌر/ المالبس  0200أ.م. بشرى فاضل صالح  شٌماء خلٌل فضٌل الكبٌسًتطبٌك النظام الرلمً العشري لتسمٌة  46



 والمنسوجات التمٌمً الحجوم  النسائٌة

لصور التعبٌر عن المشاعر وعاللته  47

بالذكاء الوجدانً لدى تالمذة الصف 

 السادس االبتدائً 

عفراء حمزة عبد الحسن 

 الشمري 

 ماجستٌر /التصاد منزلً   0206 أ.د.انتصار كمال لاسم العانً 

اثر البرنامج التعلٌمً فً تنمٌة مهارات  48

التفكٌر لتالمذة الصف الرابع االبتدائً 

 بطٌئً التعلم 

 ماجستٌر /التصاد منزلً  0206 أ.م.د.زٌنب دمحم كاطع الخفاجً   مرٌم علً مطلوب

الحوار االسري وعاللته بسمو الذات  49

ودافع االنجاز الدراسً لدى تالمذة 

 المرحلة االبتدائٌة 

أ.د.عفراء ابراهٌم خلٌل  البال حسٌن زغٌر الجبوري 

 العبٌدي 

 ماجستٌر /التصاد منزلً 0202

عشبة االشنان واستعمالها منظفة  51

 للخامات النسٌجٌة 

 منزلًماجستٌر /التصاد  0202 بشرى فاضل صالح التمٌمً  نهلة مهدي كامل  مغٌر الدلٌمً 

استعمال بدائل الدهون لتصنٌع بركر    51

بمري للٌل السعرات وتمٌٌم صفاته 

 النوعٌة 

أ.م. شذى خلٌل عبد االحد  ًغادة موفك شالل  العان

 الدوري 

ماجستٌر / اداب التصاد  0202

 منزلً 

التسامح وعاللته بالذكاء االجتماعً  52

 لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة 

أ.م.د. اشواق سامً جرجٌس  ندوى سلمان جاسم دمحم العبٌدي 

 لموزة 

ماجستٌر /اداب التصاد  0202

 منزلً 

العٌوب المظهرٌة وسبل تالفٌها للمعطف  53

 الطبً  )الصدرٌة ( المنتجة والمستوردة 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202 أ.شهباء خزعل ذٌاب  نادٌن دمحم خالد

 منزلً 

54 

 

استحداث لوالب اساسٌة مالئمة 

لالجسام النسائٌة العرالٌة )دراسة 

 تحلٌلٌة ( 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202 التمٌمًأ.بشرى فاضل صالح   رشا علً رسول  المزاز 

 منزلً 



تاثٌر المطرٌات وطرق الطبخ فً نوعٌة  55

 لحم الدجاج البٌاض المسن 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202 أ.م.د.سناء عبد الحسن دمحم هدى عبد الرزاق سالم الجواري 

 منزلً 

الكفاٌة المدركة وعاللتها بمولع الضبط  56

 لدى تالمذة الصف السادس االبتدائً 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202 أ.د.اشواق سامً جرجٌس  مٌعاد لطٌف عواد الجبوري 

 منزلً 

 المٌكافٌلٌة  وعاللتها بالوعً االخاللً  57

 متوسط اللدى طلبة الصف االول 

نوئل صادق خلٌل ابراهٌم 

 العبٌدي 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202 أ.د.انتصار كمال لاسم العانً 

 منزلً 

الوعً الغذائً والصحً لدى طلبة  58

المرحلة المتوسطة وعاللتها  ببعض 

 المتغٌرات 

أ.م.فاطمة فائك جمعة  حمد  اسراء احمد عبد الستار العانً 

 العانً 

ماجستٌر / تربٌة التصاد  0202

 منزلً 

تاثٌر العطور الطبٌعٌة والتركٌبٌة على  59

دراسة  –خواص الخامات النسٌجٌة 

 ممارنة _ 

ماجستٌر /تربٌة التصاد   0202 أ.بشرى فاضل صالح التمٌمً  شٌماء عبد الرحمن  البٌجرمً 

 منزلً 

االنهزام الذاتً وعاللته بالدعم  61

االجتماعً لدى تالمذة الصف السادس 

 االبتدائً 

ماجستٌر /تربٌة التصاد  0202 ا.د. انتصار كمال لاسم   شٌماء دمحم علً طاهر 

 منزلً

الضجر االكادٌمً وعاللته بالدافعٌة  61

لمرحلتً الداخلٌة لدى الطلبة المتفولٌن 

 السادس االبتدائً واالول متوسط 

ماجستٌر /تربٌة التصاد   ا.د. انتصار كمال لاسم   زهراء سعد جعفر 

 منزلً

السلون التوكٌدي وعاللته بالدفء  62

العاطفً لدى تالمذة الصف السادس 

 االبتدائً 

ماجستٌر /تربٌة التصاد   ا.د. اشواق سامً جرجٌس   نور حسٌن عبد الجلٌل

 منزلً

ماجستٌر /تربٌة التصاد   بشرى فاضل صالح  نور عارف صالح   تموٌم خواص صبغات مالبس االطفال 63



 منزلً المستوردة 

اثر استراتٌجٌات التعلم المتمازج فً  64

اكساب طالبات االلتصاد المنزلً 

 مهارات االعمال الٌدوٌة 

  ا.م.د. مها مازن كامل  حوراء عبد االمٌر هادي 

 

ماجستٌر /تربٌة التصاد 

 منزلً

 

 


