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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمت:

ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية أإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من  
  م31/5/9132محافظة المنوفية وذلك يوم االثنين الموافق  –شباب قرية ميت الموز الى مركز  االقتصاد المنزلي والمتجية 

 -داف :ــاأله

تنمية القدرات االبتكارية في االستفادة من خامات البيئة في المشروعات الصغيرة . -     
الغذاء الصحي وعالقتو بأساليب االعداد والحفظ وترشيد االستيالك . -     
تنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد تنمية موارد األسرة .  -     

 -المتسهدفىن:

   .ترددين داخل المركزين والشباب المالعامم -
.المشرفين  -أعضاء المركز –األخصائيين  –   

 -مكان القافلت ومدة التنفيذ:

 م. 31/5/9132الموافق االثنين محافظة المنوفية وذلك يوم  - ميت الموز مركز شباب  -
 صباحا حتى الواحدة ظيرا 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 -
   بالكمية . المالبس والنسيجمدرس بقسم                          ايناس موسى محمد موسىد/   -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم  

  القوافلفريق إدارة. 
 ميةــــيل الكـــوك                                                                           

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                 
 والمشرف الفني عمى القافمة                                                                     

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                 
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 األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلً
 -تنفيذها:األنشطت التي تم 

 بدون تكلفة عالٌة()كٌفٌة استغالل خامات البٌئة البسٌطة فً عمل مكمالت المالبس بشكل مفٌد ومبسط 

 في   من أشياء االستفادهو ير التدو  إعادة  وذلك عن طريق  مفيد  منتج  وتحويميا الى   حولنا خامات البيئة التي  يجب االستفادة من
 ن إعادة التدوير ىو عمى االرجح أفضل طريقة عممية لمحاولة جعل) إلما ىو أفضل   تفعل المعجزات أن  يمكن  اليومية  الحياة 

ببساطو اعادة التدوير بدال من سمة الميمالت ،  " كل ما يتطمبو األمر عادة ىو صديقة لمبيئةو  " (نحو أفضل  عمى  االشياء من حولنا
ده من الموارد الطبيعية ستفالالمفيده وعمميو ،  تدوير ،  ومحاولة إلعادة جيد كلوجعل  . صةوأحيانا ، إلى مراكز إعادة التدوير المتخص

باشياء  البيئو واستغالليا مخمفات المنزليو سواء المستخدمو لالشغال اليدويو او من الخامات استخدام بقاياف بيئة صحية ، وتعزيز، 
يساعد في  . ومصيرىا سمو الميمالت  ستغميانوال نعرف كيف يمكننا ان  وخاصو تمك التى نستخدميا بشكل دائم  جديده غير تقميديو 

الفنّية من  صناعة األعمالو   يعتبر تصميمواالبتكار ف تقميل التكمفة في ظل الظروف االقتصادية الحالية ومما يساعد عمى تنمية الميارات 
رافدة، ومعينة ليم عمى قضاء حوائجيم، وسد  مدخوالت مالّية ال بأس بيا تكون اليوايات الجميمة واّلتي قد يستفيدون منيا في تحصيل
تعممك   كبيرة من خالليا، وبعد  تحقيق ارباحلمع امكانية عمل مشروع صغير  التزاماتيم المالّية، وتوفير أسباب المعيشة الكريمة ليم

تصميم من خالل عدة طرق ووسائل يمكن االعتماد عمييا، حيث يمكنك  ويتم ذلك  االىم وىو البيعالجزء جيدًا يتبقى واتقانيا ىذة الطرق
واالعمال الفنية  لمبنات او صفحة لالشغال اليدوية   اكسسوارات يدوية عرض تواصل االجتماعى وتكون متخصصة فىصفحة عمى موقع ال

باليد  المطموبة او تسميمياويتم بعد ذلك شحن القطعة ” سعر مناسب ” ويمكن عرض االنتاج عمييم مع السعر  االفرادبيا عدد كبير من 
، كما يمكن  والبيع فى العرضوغيرىا  وتويتر رامجانست مثل  ميديا ، كما يمكن البيع لالصدقاء واالقارب واستخدام باقى السوشيال

 .وغيرىا يااواليداالكسسوارات  التسويق الى محالت

 إعادة تدوٌرالمالبس القدٌمة

 ٌُمكن إعادة تدوٌر المالبس القدٌمة لصنع مالبس جدٌدة، وسنذكر فٌما ٌلً عدة أفكار على ذلك: 

  .تحويل تنورة طويمة قديمو إلى تنورة قصيرة جديدة 
 الجينز إلى شورت قصير.  مونتحويل بنط 
  الفستان القديم أو تيشيرت إلى مالبس أخرى متنوعة باستعمال العديد من األفكار.تحويل 
  أشكال لمحصول عمى مالبس جديدة ذات  يخر أإضافة لمسات عمى المالبس القديمة من خالل قص بعض قطع منيا ووضعيا عمى

 رائعة.

 .تحويل قميص قديم رجالي إلى فستان جديد 

  تنورة من خالل لف األكمام عمى الخصر لُتصبح تنورة جديدة.تحويل بموزة نسائية بأكمام إلى 
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-: االستهالك ترشٌد مفهوم  
ُيعرَُّف ترشيد االستيالك بأّنو االستعمال األمثل لمموارد واألموال واالعتدال والّتوازن في اإلنفاق، والسعي لتحقيق منفعة اإلنسان وعدم 

 المبالغة في البذل،وذلك عبر إجراءاٍت وخطٍط واعيٍة توّجو الفرد لمطريق األمثل؛ لتحقيِق تنمية مستدامة
 ىدفيا حفُظ حقوق األفراد في الحاضر والمستقبل.

ال ييدف الّترشيُد لمّتقميل أبدًا، إّنما ُيعّرف بأّنو االستعمال الراشد لألمور، أي استعماليا بشكٍل عقالنّي، فمو امتمك الفرُد مخزونًا وفيرًا من 
المياه المعّقمة ومخزونًا كذلك من المياه العادية، فيذا ال ُيبّرر لو إطالقًا أن يغتسل بالمياه المعّقمة؛ ألّن العقل ال يقبُل إاّل استعمال كّل 

 شيٍء لما ُوجد لو وفي مكانو المحّدد
 

-: االستهالك لترشٌد اإلسالم نظرة  
 

ُيعدّ  ترشيد االستيالك في اإلسالم عمالً  تعبّديًا، ال تخيير فيو؛ إذ َيمتازُ  استيالك المسمم غالباً  بالوسطية واالعتدال والثّبات النسبي، دون 
مع والموارد والخدمات ضمن أسس وسطية  .تقميلٍ  أو ُبخل، فترشيدُ  االستيالك في اإلسالم ُيحّقق مفيوم االستغالل األفضل لمسِّ

توجد الكثير من الّنصوص الشرعية التي تحثُ  عمى ترشيد االستيالك، وُتمزم الُمسممَ  باالعتدال في استيالكو ونفقاتو، وتُنّبيو من التّبذير  
 :واإلفراط، ومنيا

ِلكَ  َقَواًما)    (َوالَِّذينَ  ِإَذا أَنَفُقوا َلمْ  ُيْسِرُفوا َوَلمْ  َيْقُتُروا َوَكانَ  َبْينَ  ذََٰ
ۚ   ِإنَّوُ  اَل  ُيِحب   اْلُمْسِرِفينَ )    (َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل  ُتْسِرُفوا 

 
-: الغذائً االستهالك ترشٌد  

ترشيد االستيالك الغذائي؛ عبارة عن االستيالك األمثل لمموادّ  الغذائّية، والتوازن واالعتدال في اإلنفاق من دون إىدار، بيدف المحافظة 
عمى الموادّ  الغذائّية وأن تكون متوّفرة لجميع األفراد، ويتمّ  ترشيد االستيالك الغذائي من خالل اتباع مجموعة من اإلجراءات والخطط 

 الواعية، والتي توّجو الفرد لمطريقة األمثل لالستيالك.
 

-:الغذائً االستهالك طرق ترشٌد  
- نشر الوعي بين أفراد الُمجتمع حول أىمية ترشيد االستيالك الغذائي، ودوره في عالج األزمات االقتصادية والنقص الغذائي المنتشر 

 في العديد من دول العالم.
 - عدم التأثر باإلعالنات التجارية التي ترّوج لمنتجات رفاىية ال يحتاجيا الفرد بشكل حقيقّي .

- متابعة أسعار السمع والموادّ  الغذائية، وبشكل خاص في أوقات ندرتيا، بيدف شرائيا وتخزينيا لحين  الحاجة،عمى سبيل المثال قد تقلّ  
أسعار بعض السمع في مواسم معّينة، مثل الطماطم ، في ىذه الحالة يمكن لممستيمك شراء كميات كبيرة من الطماطم ، وتحويميا إلى 

 صوص، واستخداميا الحقاً  عندما يرتفع سعر الطماطم .
- عدم اإلفراط في استيالك المواّد الغذائّية، وتقدير االحتياج الخاّص لكّل فرد من أفراد األسرة، وعدم طبخ كميات كبيرة من الطعام، 

 وتجّنب طيي أكثر من صنف في الوجبة الواحدة.
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- شراء االحتياجات األساسية وبالكميات المناسبة من دون زيادة، وبشكل خاص فيما يتعمق بالخضار والفواكة حيث ينصح بشراء كميات 
 مناسبة ألسبوع، لكونيا سريعة التمف، وقد تتمف قبل استخدامو .

- اختيار أصناف الموادّ  الغذائّية التي تناسب دخل األسرة، فمن غير المعقول شراء المأكوالت الغالية الثمن عندما يكون الدخل منخفضا 
 .- اختيار المواد الغذائية ذات الفوائد الصحية، والحرص عمى اختيار الفواكو والخضروات غير التالفة، حتى تبقى ألطول فترة ممكنة. 

  شراء األطعمة والسمع بالجممة ألّنيا أوفر من شرائيا بالتجزئة، وبكمية تكفي لشير . -
     -  معرفة السمع والمواد الغذائية من حيث الجودة والسعر .                 

  -  معرفة بدائل السمع األساسية، والتي يمكن االستعانة بيا في حال ارتفاع سعر السمعة أو اختفائيا من األسواق. 
  - االستفادة من بقايا الطعام بدالً  من التخمص منيا .

 . تقشٌرها عند الثمار من كبٌرة أجزاء قطع تجنب - 

 تزشيد االستهالك في الغذاء وكيفيت حفع األطعمت :-  

تعتبر التغذية السميمة والصحية من أىم األىداف التي يجب عمي المستيمك أن يكون عمي عمم كافي بيا وذلك لتحقيق سالمة الغذاء 
 التي تضمن لو حياة صحية .

لذلك من أىم النقاط التي يجب أن يكون عمي دراية بيا ىي المحافظة عمي سالمة الغذاء وذلك بإتباع طرق الحفظ المثالية لمغذاء التي 
 تضمن سالمتو وخموه من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب تمف لمغذاء وبالتالي تأثيرىا السمبي عمي صحة اإلنسان .

لذلك نتناول أىم اإلرشادات الالزمة لحفظ األغذية منزليًا لتقميل بقدر اإلمكان من مخاطر التعرض لمتموث بالكائنات الحية الدقيقة ولمعمم 
يوجد أنواع من البكتريا في األطعمة المبردة إذا أن ىناك نوعين من السالالت المختمفة تماما من البكتريا النوع األول ىي البكتريا المسببة 

لإلمراض وىو النوع الذي يسبب أمراض التي تنقميا األغذية .والنوع الثاني من البكتريا الذي يسبب في تمف األطعمة وتدىور طعميا 
 وقواميا وتطور زىور الروائح الكريية بيا .

من أجل سالمة الطعام فإن درجة حرارة الثالجة يجب التحقيق منيا وتحديدًا يجب أن تكون درجة حرارة الثالجة أقل من 4 درجات مئوية 
 طوال الوقت .

 جميع األطعمة يمكن وضعيا في الفريزر ما عدا البيض الطازج واألطعمة الصمبة .
 يجب العمم أنو عند إخراج ىذه األطعمة من الفريزر تعود البكتريا لنشاطيا في النمو والتكاثر مما قد يتسبب اإلمراض .

أو التجميد للحفاظ علي جىدة حفع األطعمت سىاء بالتبزيد 

    -يجب األخذ في االعتبار بالنقاط التاليت :

  يجب وضع الخضروات والفواكو جافة تماما خالية من أي أثار لمماء عمي أن تجفف بقطعة قماش قبل التغميف. 
   . قسم كمية الطعام إلي أكياس صغيرة تحتوي كل منيا عمي الكمية المحدودة المطموبة في كل استخدام 
 ة حرارة التجميد إلي الحد األقصى حتى ال تفقد األطعمة مذاقيا والفيتامينات التي تحتوي عمييا وتصبح بال فائدة . ال ترفع درج 
  تجنب وضع أكياس بالستيكية بيا مواد سائمة كالشوربة والمبن أو أي مواد مرطبة كالعجين والفول السوداني في الرف العموي

 بين أسالك الرف العموي وتتجمد عمي ىذا الشكل .  من الفريزر ألنيا سوف تكون أقواس تدخل
  ال تضعي أي شي في الفريزر إال في أكياس شفافة حتى ال تتحري بعد فترة ماذا بداخمو مما يؤدي تكرار فتحة وحفظة إلي زيادة

 الفرصة المتاحة لمنمو الميكروبي .
  الت التي بداخميا .ضعي في الثالجة نصف ليمونة طازجة فيي كافيو بحفظ الثالجة والمأكو 
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  تغميف السمك تغميف محكم بصفائح من األلمونيوم الرقيقة أثناء حفظو وكذلك وضع المحوم في القسم األكثر برودة في الثالجة
 جب وضعيا في أوان من البالستيك أو الزجاج .فيأما األطعمة المطبوخة 

 التعبئة في األكياس البالستيك مع مراعاة التأكد من  ال تحفظ الخضروات لمدة طويمة في الفريزر عمي أن يتم سمقيا قبل
 . تخفيفيا تمامًا من ماء السمق وحفظيا جافة
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:ت االنجازا  

 تنمية القدرات االبتكارية في االستفادة من خامات البيئة في المشروعات الصغيرة .  - 
 الغذاء الصحي وعالقتو بأساليب االعداد والحفظ وترشيد  . -
 .تنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد تنمية موارد األسرة  -

 -التوصٌات:
 . كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة في عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط -

 الغذائي االستيالك ترشيد أىمية حول الُمجتمع أفراد بين الوعي نشر -

 المواّد الغذائّية، وتقدير االحتياج الخاّص لكّل فرد من أفراد األسرة،عدم اإلفراط في استيالك  -

 

 الصعوبات :  الٌوجد

 األداء:استمارة تقٌم 

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 - ــــ %011 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %2 ــــ %89 مدى االستفادة من الخدمة

 - ــــ %011 مستوى الرضا عن الخدمة
 - ــــ %011 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 - ــــ %011 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة

 - ــــ %011 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 - ــــ %011 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - ــــ %011 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 - ــــ %011 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %3 ــــ %89 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 /)


