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 ماجستير لقسم االقتصاد المنزلي لمواد التخصص م 2020/  4/  2م وحتى  2020/  3/  82تقرير عن التعلم االلكتروني للفترة بين 

 

 سيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ال

  ،تحية طيبة وبعد                                                                         

 القسم من خالل المنصات التعليمية علي النحو التالي : ب الماجستير أحيط سيادتكم علما بأنه قد تفعيل التعلم االلكتروني لمقررات

 

 اسم المادة لتخصصا

يد ساسم ال

عضو هيئة 

 التدريس

 ما تم انجازه رابط المنصة التعليمية

التغذية و 

علوم 

 األطعمة

 تحليل أغذية

ا.د/ عزة 

 زهير

 

د/شيماء 

 عطا

 لينك النظري :

https://chat.whatsapp.com/DFmuHeUzkCI1g4s4

HBuSbU 

 لينك التطبيقي: 

https://chat.whatsapp.com/FonwQIXkQJZFNP0

HbknXQr 

 

 

 تم شرح اإلسبكتروسكوبي 

  تكليف الطالب بعمل بحث عن التحليل

الكروماتوجرافي وعمل بوربوينت 

  مصحوب بالشرح لما تم تجمعيه. 



     مقرر أجنبي 

 () تغذية عالجية

د/منى أ.م.

ابراهيم 

 محمد

https://chat.whatsapp.com/FOSNyKsjGYL

CKOFyLKXPTi 

 

  بعنوان )أنواع جداول محاضره

 .التحليل وعيوبها(

اإلحصاء 

وتطبيقات 

الحاسب في 

 مجال التخصص

   

    حلقة بحث

المالبس و 

 النسيج

 يمقرر عرب

)تريكو 

وكروشيه 

 وتطريز متقدم(

د/ منال 

 الشاعر

https://chat.whatsapp.com/LitbZ71TbMkLT9Zd

2QzE3z 

 

تم متابعة ما تم تنفيذه في الجزء الخاص ب 

wiggly crochet  من العينات و ما تم

 إنجازه من المشروع



 

مقرر أجنبي 

ج ذدراسة نما)

 المالبس(

   



اإلحصاء 

وتطبيقات 

الحاسب في 

 مجال التخصص

محمد / دم..أ

 نعمان

حنان د/ 

 المصري

https://chat.whatsapp.com/E9QqHCbil7O7BHH

6ny99pz 

 

  تم انشاء مجموعة واتساب يتم

التواصل عليها وكذلك يتم ارسال 

المحاضرات علي االيميل الشخصي 

 للطالب بصفة دورية

 

 

 حلقة البحث

حنان  /د.أ

حسني 

 يشار

د/ حنان 

 المصري

https://classroom.google.com/u/4/c/NTQwMzk2

MTE2MzVa 

 

http://chat.whatsapp.com/BoXQ7AGOvlkcoD1S

5wVtor 

 

  تم انشاءgoogle classroom 

  .وقام الطالب بالتسجيل فيه

  جروب واتسابوكذلك تم انشاء. 

 



 

إدارة 

المنزل و 

 المؤسسات

مقرر عربي 

)اقتصاديات 

االستهالك 

 واألسرة(

على  /دأ.م.

 عثمان

 تم عمل جروب واتس اب وتسجيل محاضرات  على رقم

 

+20 102 930 6423 

  الفصل الثانى والثالث السلع

 والمنتجات

 نظريات االستهالك وحقوق المستهلك 

مقرر أجنبي 

تنمية موارد )

 األسرة(

أ.م.د/ زينب 

صالح 

 يوسف

https://chat.whatsapp.com/LT9msFhRR

Kf2CHz1Kdl14p 

 



اإلحصاء 

وتطبيقات 

الحاسب في 

 مجال التخصص

   

    حلقة البحث

 


