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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية االقتصاد أإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من         

 . م91/99/9191محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق   -مركز منوف  –مركز شباب سرس الميان الى المنزلي والمتجية 
 -األهــداف :

. تنمية ميارات ترشيد االستيالك في مجاالت االقتصاد المنزلي   -  
التوعية بدور الغذاء في الوقاية والعالج من مرض السكر . -  

. كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكمفة عالية -  
-المتسهدفون:  

  .ترددين داخل المركزين والشباب المالعامم -  

 .المشرفين  -أعضاء المركز –األخصائيين  –  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

 -   م .91/99/9191الموافق  افظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء مح -مركز منوف  –سرس الميان  مركز شباب 
صباحا حتى الواحدة ظيرًا . التاسعة)يوم واحد( من الساعة  -  

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.           / خالد عمى عبد الرحمن شاىين   .دأ -
 االقتصاد المنزلي والتربية بالكمية .  بقسم مدرس مساعد                         إسراء عبد الفتاح عمران   /م.م -

 -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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 التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلًاألنشطة 
 -تنفيذها:األنشطة التي تم 

-:التوعية بدور الغذاء في الوقاية والعالج من مرض السكر   

يحتاج مرضى السكر إلى نظام غذائي سميم، وعادات غذائية صحية لمحفاظ عمىى معىدل السىكر فىي الىدم ضىمن معىدالت صىحية ، باإلضىافة إلىى 
توازن بين البروتينىات والكربوىيىدرات والىدىون الصىحية، حيىث تختمىف قىدرة الجسىم عمىى حىرق السىكر مىن شىخص  خىر، الأىمية الحفاظ عمى 

نما تنوعيا وتوازنيا، كما يجىب تجنىب اإلفىوليذا ينصح بعدم تركي  راط فىي تنىاول الطعىام بكميىات ز الوجبات عمى نوع معين في الوجبة الواحدة، وا 
تبىاع وا  الدم بعد تناوليىا .  التحكم بمعدل السكر فيوذلك ،  مرات في اليوم 7-5ويجب تناول الوجبات عمي مرات متعددة عمى االقل من ، كبيرة 

كمىا يجىب تنشىئة األطفىال .  وااللتزام باحتواء الغذاء عمى جميع العناصر الغذائية الضرورية لمجسمسميمة ألنو سيعتاد عمييا الغذائية العادات ال
   .السكرأمراض القمب و  خاصةأساس الوقاية من األمراض و حيث إنيا وازنة عمى التغذية المت

-: ضيرهاـطعمة وتحألداد اـعإساسية في أمبادئ   

ن تكىىون المىىواد وأ مىىاكن التخىىزين نظيفىىة وجافىىةأن تكىىون المسىىتودعات والثالجىىات و المناسىىبة عمىىي أالمىىواد الغذائيىىة عمىىى درجىىة الحىىرارة  حفىىظ -
 . سم 95غذائية مرفوعة عن االرض مسافة ال تقل عمى ال

 . تغطية جميع المواد داخل الثالجة بحيث تكون المواد مفصولة عن بعضيا -
 الغذائية الى الفريزر بعد تذويبيا.دم اعادة المادة ع -
يصالو لدرجة حرارة عالية )فوق  - درجة مئوية( وليس  71في حال تسخين الطعام أكثر من مرة يجب التأكد من وصول الحرارة لكل الطعام وا 

مك تناوليا وعدم تسخين كل فقط تسخين بسيط إذ أن ىذا التسخين البسيط يشجع النمو البكتيري، كما يفضل تسخين الكمية التي يريد المستي
 الطعام في كل مرة. 

 يجب طيي المحوم جيدًا، خاصة المفرومة، حتى يصبح سائميا شفافًا ويكون المحم خاليًا من المون الوردي . - 

 عدم إستخدام لوح تقطيع المحوم والدواجن في تقطيع الخضروات لتفادي التموث .  -

 .فصل األغذية المطبوخة عن النيئةأ -

  فية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكلفة عاليةكي

 ُيمكن إعادة تدوير المالبس القديمة لصنع مالبس جديدة، وسنذكر فيما يمي عدة أفكار عمى ذلك: 
 تحويل تنورة طويمة قديمو إلى تنورة قصيرة جديدة.  -
 الجينز إلى شورت قصير.  مونتحويل بنط -
 تحويل الفستان القديم أو تيشيرت إلى مالبس أخرى متنوعة باستعمال العديد من األفكار. -
 رائعة.أشكال لمحصول عمى مالبس جديدة ذات  يخر أإضافة لمسات عمى المالبس القديمة من خالل قص بعض قطع منيا ووضعيا عمى  -

 جديد.تحويل قميص قديم رجالي إلى فستان  -

 تحويل بموزة نسائية بأكمام إلى تنورة من خالل لف األكمام عمى الخصر لُتصبح تنورة جديدة. -
 تحويل قميص رجالي إلى فستان لفتاة صغيرة. -
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ٌُمكن إعادة تدوٌر المالبس القدٌمة لصنع إكسسوارات جدٌدة للمنزل، وسنذكر فٌما ٌلً عدة : صنع إكسسوارات منزلٌة 

:أفكار على ذلك  

  .دمج مجموعة من التيشيرتات القديمة وتحويميا إلى غطاء لمسرير 
  .تحويل القمصان القديمة الرجالية إلى وسائد 
  .تحويل تيشيرت قديم إلى أكياس لمحفظ ذات ألوان متعددة 
  .تحويل القمصان القديمة إلى زىور من القماش الرائع 
  .ُصنع ألعاب لألطفال من المالبس القديمة المتنوعة 
 حويل تيشيرت قديم إلى براويز يتوسطيا جزء منو. ت 
 .تحويل القمصان القديمة إلى مفرش لمطاولة 
 .تحويل الجوارب القديمة إلى غطاء ألسفل األكواب 
 أواني الزرع الجينز إلى أوعية  مونتحويل جزء البنط .  

  -التسوٌق :
 -سيتم تسويق المنتجات من خالل عدة طرق وأىميا :

  الكبيرة حيث ستقوم بعرض تصميماتك  عمى اصحابيا .محالت المالبس 
  معارض المالبس  –محالت المفروشات. 
 ىم الطرق )التسويق عمى الفيسبوك (أ. 
  االماكن الرياضية والنوادى الشعبية خصوصا اثناء مواسم الدورات. 
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 -النجازات : ا
مجاالت االقتصاد المنزلي   .تنمية ميارات ترشيد االستيالك في  -  
التوعية بدور الغذاء في الوقاية والعالج من مرض السكر . -  

. كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكمفة عالية -  
  -التوصٌات:

 .متوازنة غذائية وجبات تخطيط عمى تساعده التي بالمعمومات المستيمك تزويد -
 .المحافظة عمى تحقيق التوازن بين متطمبات العمل والحياة الخاصة -
 دور التغذية في تقوية المناعة والمحافظة عمي سالمة الجسم . -
 .في المشروعات الصغيرة ةتنمية القدرات االبتكارية في االستفادة من خامات البيئ -
 

 :  الٌوجد الصعوبات

 استمارة تقٌم األداء:

 إلى حد ما غير مالئم مالئم مالتقييعناصر 
 %9 ىىىى %19 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %9 ىىىى %19 مدى االستفادة من الخدمة

 - ىىىى %911 مستوى الرضا عن الخدمة
 - ىىىى %911 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 - ىىىى %911 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة

 - ىىىى %911 الخدمة ملتقديالتسييالت مدى توافر 

 - ىىىى %911 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - ىىىى %911 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %3 ىىىى %17 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %9 ىىىى %19 مدى مناسبة الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة
 

 عمٌد الكلٌة                                                   لٌةـٌل الكـوك                

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

 

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


