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 السٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وبعد.....  تحٌة طبٌة 

تقرير قافمة كمية يطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم بأطيب األمنيات وأرق التحيات، ونتشرف بان نعرض عمى سيادتكم 
شراف رعاية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. تحت عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة /دأ. وا 

شرافأالمجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  /خالد عمى عبد الرحمن شاىين.دوا 
 م.22/1/2112محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق  –مديرية الزراعة بشبين الكوم والمتجية إلى

 

 بإشراف فنً ومشاركة:

 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة./خالد عمى عبد الرحمن شاىين .دأ -

 

 " وتفضموا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،

 خالد على عبد الرحمن شاهٌن(               أ.د /)  

 لٌةـٌل الكـوك

 ة                             لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

  عمـٌد الكـلٌة

 (مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب   

  

: 
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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
 االقتصنادإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا منن إثنر ايجنابي فني تنمينة المجتمنع فقند تنم تنفينذ قافمنة إرشنادية منن كمينة  

 م. 22/1/2012محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق  –مديرية الزراعة بشبين الكوم المنزلي والمتجية إلى

 -األهــداف:
 االسموك الغذائي الخاطى واالحتياجات الغذائية لمفرد.تعديل  -

 التوعية ببعض العادات الغذائية الغير الصحيحة وعالقتيا باالستذكار والتحصيل الدراسي . -

 -المستهدفون:
مدير االدارة .  –العامالت بمديرية الزراعة  – 

 المختصين .  -الميندسون باالدارة الزراعية -

 

 -التنفٌذ:مكان القافلة ومدة 
 م. 22/1/2012محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق  –مديرية الزراعة بشبين الكوم  -

 ظيرا. الواحدة صباحا حتىعاشرة )يوم واحد( من الساعة ال -
 -المشاركٌن فً القافلة:أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 

 الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة./خالد عمى عبد الرحمن شاىين   أستاذ ووكيل .دأ -
 

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم 

  القوافلفريق إدارة. 
 لٌةــــٌل الكـــوك

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 والمشرف الفنً على القافلة

 
 

 

 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(
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 االقتصاد المنزلياألنشطة التي قامث بها كلية 
 

  -تنفٌذها: األنشطة التً تم 

 -:التغذية السميمة

  بسبب الجوع ونقص الغذاء كمًا و إن الغذاء ضروري الستمرار حياة اإلنسان والمحافظة عمى نشاطات الجسم المختمفة
 انتشار األمراض ويحتاج جسم اإلنسان لمغذاء لمقيام بما يأتي:. يساعد عمي  ونوعاً 

 .بناء األنسجة الالزمة لنمو الجسم 

 تعويض ما يتمف من الخاليا واألنسجة . 

  إعطاء الطاقة الالزمة لدفء الجسم والحركة . 

  حماية الجسم من األمراض ورفع المناعة لدى اإلنسان . 
 خراج وتكاثر وغيرىا  . ميم في تنظيم العمميات الحيوية من تنفس ونقل وا 

  -سوء التغذية :
يقصد بسوء التغذية الزيادة أو النقصان في عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية مما يسبب ضررا صحيا مما يؤدي الي        

 النقص الشديد في الوزن )النحافة ( أو االصابة بالسمنة .
 -أسباب سوء التغذية :

 اختيار نوعيات الطعام التي تأكل دون إرشاد وتنمية الذوق الغذائي . -1
 توفر نوعيات من االغذية المنافسة مثل )البسكويت ، الحموي ، الشيكوالتة ، والمشروبات الغازية ..( التي  -2       

 تجذب الشخص الي تناوليا . 
 اىمال تناول الخضراوات والفاكية .  -3       
 يا عن تناول وجباتو  شراء الحموي والمشروبات الغازية والتي تجعل الشخص يشعر بالشبع ويستغني ب -4       

 الغذائية الرئيسية . 
 انخفاض مستوي الوعي الغذائي . -5        
 اتباع الحميات الغذائية القاسية والخاطئة من ناحية كمية ونوعية االغذية المتناولة مما يؤدي الي حدوث   -6        

 مضاعفات صحية وخصوصا بين الطالبات .             
 ناول الثالث وجبات غذائية بصورة منتظمة يوميا ) وباالخص وجبة االفطار ( .عدم ت -7        

 -:دور التغذية في تقوية المناعة والمحافظة عمي سالمة الجسم
التغذية السميمة البد وأن تكون عن طريق تناول الفرد الوجبات الرئيسية الثالثة وتناول وجبات خفيفة بين الوجبات        

، والحرص عمي أن تحتوي الوجبة عمي العناصر الغذائية مثل  يالرئيسية لعدم اإلصابة بالسمنة وأمراض الجياز اليضم
مينات والمعادن ويتحقق ذلك من خالل تنوع المواد الغذائية في كل وجبة وأن تكون البروتين والدىون والكربوىيدرات والفيتا

الوجبة مالئمة لكل أفراد األسرة حسب السن والجنس وطبيعة العمل والحالة الصحية وأن يكون الغذاء سميم وخالي من التموث 
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التعامل معيا باإلضافة إلي التعرف عمي بعض أو أي مواد طبيعية سامة والتي عادة ما تكون بالغذاء نفسو مع بيان كيفية 
 األعشاب الطبيعية التي يمكن أن تساعد الشخص في تقميل سموم الجسم وزيادة مناعتو ضد اإلمراض والمموثات .

 أسباب وأعراض وطرق العالج )االنيميا والسمنة (.
 االنيميا :

ل االنيميا بمستوي متدني لميموجموبين المتواجد ىي ظاىرة منتشرة خاصة لدي األطفال والتي تعرف بفقر الدم .تتمث
 في خاليا الدم الحمراء . وتتجسد وظفية اليموجموبين في نقل االوكسجين الي كافة انحاء الجسم .

 أسباب حدوث االنيميا :
اء توجد في يصاب الفرد باالنيميا عندما تقل نسبة الييموجموبين في الدم عن الطبيعي و الييموجموبين عبارة عن صبغة حمر 

كرات الدم الحمراء وىي مكونة من البروتين والحديد وفي حالة وجود أنيميا أما أن تكون كمية الييموجموبين في خاليا الدم 
قميمة أو يكون ىناك نقص في عدد كرات الدم الحمراء الكمية بالجسم . عممية تخميق كرات الدم الحمراء تحتاج الي بروتين 

 ع ىذه العناصر تأتي عن طريق الغذاء .وامالح وفيتامينات جمي
 عالج انيميا نقص الحديد:

تناول مركبات الحديد بالفم وتوجد حاالت نادرة من االنيميا التي تستوجب العالج السريع مثل نقل الدم ويعتبر تناول مركبات 
يصل تركيز الدم الي المعدل الطبيعي الحديد عالجا كافيا بشرط أن يتم تناولو مرتين أو ثالث مرات يوميا لعدة أسابيع حتي 

ويتوقف نجاح العالج عمي تناول الحديد لفترة كافية الن كثير من المرضي يفتقرون الي دوافع االستمرار في العالج وبالنسبة 
يف لمركبات الحديد المستخدمة في العالج فانو  ينبغي ان تكون ذات فاعمية امتصاصية عالية ودرجة عالية من التقبل وتكال

انتاجيا منخفضة . ومن افضل صور الحديد االمتصاصية ىي كبريتات الحديدوز ويصل الحديد الى اعمى مستوى امتصاصى 
 عندما تكون المعدة خاوية ولذلك تؤثر طريقة تناول الحديد عمى تطور العالج وتقدمة.

 –االثار الجانبية الغير مرغوبة مثل االم المعدة ومركبات الحديد المتوفرة في األسواق يسبب تناوليا عمى معدة خاوية كثيرا من 
 االسيال او اإلمساك . –القئ  -حرقان القمب
 السمنة :

 ىي الحالة التي يشتد فييا تراكم النسيج الدىنى)سعة النسيج الدىنى غير محددة(.
 أسباب حدوث السمنة :

 راثى،االضطرابات االيضية غير الطبيعية.العادات الغذائية ، أنماط وصور النشاط ،العامل النفسى، التأثبر الو 

 عالج السمنة:
 بعتبر العالج المفضل لحالت السمنة ىو العالج الغذائي باستخدام الوجبات العالجية وينقسم الى :

 خمق الرغبة واإلرادة لدى المريض في انقاص وزنة. .1

 الغذائي واستمرارية النشاط الحركى.المحافظة عمى وزنة الجديد بتغيير عاداتة الغذائية ومنيجة الحياتى  .2

 : بطرق وتعالج بعد
 انقاص كمية الطاقة التي يحصل عمييا المريض عن طريق انقاص غذائة كميا. .1
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 زيادة كمية الطاقة المستيمكة . .2

 .الجمع بين العاممين معا .3

 ويشمل العالج مرحمتين:

 الوصول بالشخص المصاب الى الوزن المرغوب المناسب لطولة وعمرة وىيكل جسمة وصحتة العامة  -1

 .المحافظة عمى استمرارية ىذا الوزن المثالى  -2
 :  بعض أىم العادات الغذائية السيئة

امنراض كثينرة  إستخدام كميات من الدىون عند طيي الطعام يسبب صعوبة في اليضم ويؤدي الي السمنة التني تنؤدي الني عادة
مثل ارتفاع ضغط الدم ، وامراض القمب ، السكر، أمنراض المنرارة ، واالم المفاصنل . وقند ينؤدي تنناول كمينات كبينرة منن الندىون 

 الي حدوث قرحة المعدة . ويظير ذلك بعد عيد االضحي حيث يكثر االكل من المحوم . 

يؤدي الني اضنرار صنحية حينث أن الزينت النذي يتناولنو االنسنان بعند عادة استخدام الزيت المغمي أكثر من مرة في عممية القمي 
تعرضو لمنار ينتج عنو مواد ترىق المعدة ويميب أغشنيتيا ممنا ينؤدي الني حندوث سنوء اليضنم . كمنا أننو قند ينؤدي الني حندوث 

اول الحموينات ، حينث تعتبنر بعض األورام .ومن أىم السموكات والمعتقدات الخاطئة والتي تتصل بالغذاء والتغذينة واالفنراط فني تنن
من العادات الغذائية السيئة والتي تعودنا عمييا مننذ الطفولنة الن السنعرات المنأخوذة منن السنكر األبنيض خالينة منن الفيتاميننات 
واالمالح المعدنية . وتتمثنل ىنذه الحموينات فني االينس الكنريم والفطنائر والمشنروبات الغازينة والجاتوىنات بأنواعينا ، حينث ينؤدي 
االسراف في تناوليا الي اإلصابة بارتفاع مستوي السكر بالندم وارتفناع  ضنغط الندم وغيرىنا منن المشناكل الصنحية األخنرى ، ىنذا 
باإلضافة الي أن االكثار من أكل الحموي يسبب تخمرا في الفم ويؤدي الي تسوس االسنان ويقمل من نسبة قموية الدم واالنسنجة 

مية زيادة الوزن والجسم ال يحتاج سنوى القمينل منينا لتنوفير الطاقنة ويرجنع ىنذا االسنراف الني ، كما أن السكريات تساىم في عم
 انخفاض الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع وعدم تبصرىم بحقيقة الغذائية لما يتنالونو من أطعمة.

ينا منن أمنراض. اإلفنراط فني تنناول عادة االكثار من المشروبات الغازينة والمرطبنات ينؤدي الني االصنابة بالسنمنة ومنا يترتنب عمي
كميات كبيرة من المشروبات الكوال الغازية يوميا، بمقدوره التسبب في تناقص منزمن فني البوتاسنيوم فني جسنم االنسنان منا يقنود 

 الي حدوث ضعف في العضالت، بل وحتى حدوث الشمل فييا وفقا لدراسة أجراىا أطباء يونانيون.
 كذلك االفراط فييا مما يؤثر تأثيرا ضارا عمي امتصاص الجسم لمحديد الالزم لتكوين الدم.عادة تناول الشاي بعد الطعام و 

عمي الرغم من فوائد الشاي وعمي الرغم من قمة خطورتو مقارنة مع القيوة من حيث نسبة اختالف الكافيين، إال أن 
 الشاي يصبح مضرا في الحاالت التالية:

 قرحة في المعدة واالثنى عشر.إذا تم االفراط في تناولو حيث يسبب  -1

مساك وكسل  -2 إذا تم غميو كثيرا بحيث تحول لونو الي المون البني الغامق حيث يسبب اضطراب في عضمة القمب وا 
 بالجياز اليضمي. 

 إذا تم شربو بعد األكل مباشرة حيث يسبب عصر اليضم، لذلك يفضل شربو بعد ساعة من تناولو األكل. -3
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و تناول وجبة اإلفطار خفيفة أو االعتماد في فترة الصباح عمي بعض األطعمة الضعيفة عادة حذف وجبة اإلفطار أ -
كالبسكويت عادة ضارة، تعني انقاص الطاقة الالزمة لمفرد، باإلضافة الي أن فترة الصباح فترة عمل طويمة تحتاج غذاء 

 معتدل ومتوازن في وجبة اإلفطار.

وغالبا تصبح ىذه الوجبات السريعة بمثابة ساندوتشات صغيرة او كميات  عادة السرعة في تناول الوجبات لضيق الوقت -
محدودة ينقصيا التنويع فتميل بعض المواد الغذائية الضرورية، ولقد أجريت أبحاث عمي ىذه األكالت السريعة فتبين 

كثير من األحيان أكالت  أنيا ال تمد الجسم بالسعرات الحرارية وتفتقر لكثير من الفيتامينات الضرورية مما يجعميا في
 قميمة القيمة الغذائية.

عادة زيادة تسبيك الطعام بحجة تحسين عممية الطيي أو حفظو ساخنا حتى ميعاد الغذاء كل ىذا يفقد الطعام الكثير من  -
 عناصره التي تتأثر بالحرارة الطويمة العالية.

عرضيا لتمف وفقد بعض الفيتامينات، كما أن نقعيا عادة تجييز الطعام قبل طييو بمدة أو تقطيع الخضر قطعا صغيرة ي -
 في الماء مرة قبل طيييا يذيب بعض أمالحيا وفيتاميناتيا التي تذوب في الماء.
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 االنجازات:

 تعديل االسموك الغذائي الخاطى واالحتياجات الغذائية لمفرد. -

 التوعية ببعض العادات الغذائية الغير الصحيحة وعالقتيا باالستذكار والتحصيل الدراسي . -

 -التوصٌات:
 الغذائية يجب أن تقوم عمى أسموب حياه أكثر صحة أىمية الثقافة -
 أن تكون كمية الغذاء تسد االحتياجات الجسدية من نشاط وحيوية.يجب  -

.دور التغذية في تقوية المناعة والمحافظة عمي سالمة الجسم  -  

 يننوجد ال الصعوبات:
 األداء:استمارة تقٌم 

 إلى حد ما مالئم غير مالئم معناصر التقيي
 %2 نننن %98  مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %2 نننن %98  مدى االستفادة من الخدمة

 - نننن %111 مستوى الرضا عن الخدمة
 - نننن %111 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 _ نننن %111 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة

 _ نننن %111 الخدمة ممدى توافر التسييالت لتقدي

 _ نننن %111 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - نننن %111 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 _ نننن %111 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %3 نننن %97 مدى مناسبة الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة
 

 لٌةـٌل الكـوك                 

 ة                                              عمـٌد الكـلٌة               لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ     

 

 (     مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب                           الرحمن شاهٌن(خالد على عبد  أ.د /) 

 

 

 
 


