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 السٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وبعد.....  تحٌة طبٌة 

سييادتمم تقريير يطيب لنا أن نتقدم لسييادتمم أططييب منينيياأ قأرل ملتتيياأت قنتبير  أيان نىير    ي             
بييرم  أ  ر ايييك قاف ييك م يييك ماقتايياد ملينزلييا مايىييك ملينقفيييك  تتييأ  أييد ملييرتين قريييان ناسييب رسيييس ملمايىييك /دقم 

يتافظيك ملينقفييك  –قمليتمييك للي  ملقتيدال مامتيا ييك مسيطنيا يرميز ملأيامقر ليمتيع قتنييك ملأيسك لبسقن خديك م
  م 6/2/2102قذلك يقم منرأىاء مليقمفل 

 
 بإشراف فنً ومشاركة:

 أستاذ ققميل ملم يك لبسقن خديك مليمتيع قتنييك ملأيسك               /خالد      أد ملرتين باىين  دأ -
 

 ،،،" وتفضلوا سٌادتكم بقبول وافر التحٌة والتقدٌر،  

 

 لٌةـٌل الكـوك              

 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

 عمـٌد الكـلٌة                                                                         

 خالد على عبد الرحمن شاهٌن(أ.د /)

 )أ.د/ شرٌف صبري رجب مكاوي(
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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
ين لثر ميماأا فا تنييك مليمتيع فقد تم تنفيذ قاف ك لرباديك ين م يك ماقتااد لييانا ينا أطىييك ملققمفل مإلرباديك قيا يترتب   ييا 

 م  6/2/2102يتافظك ملينقفيك قذلك يقم منرأىاء مليقمفل  –ملينزلا قمليتميك ملقتدال مامتيا يك مسطنيا يرمز ملأامقر

 -األهــداف: 

 تربيد ماستيالك قد م ملس ع  -

 ملنظافك ق القتيا أاإليرم   -

   قملتفظ قتربيد ماستيالك مإل دمدملغذمء ملاتا ق القتو أطساليب  -
 -المستهدفون:

 ملىاي ين أالميىيك   –مليبرفين أالميىيك  -
   مليترددين   ا ملميىيك  -

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

 م  6/2/2102يتافظك ملينقفيك قذلك يقم منرأىاءمليقمفل  –ملقتدال مامتيا يك مسطنيا يرمز ملأامقر- 
 )يقم قمتد( ين ملسا ك ملىابرال اأاتا تت  ملقمتدال ظيرم -

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
  لأيسكأستاذ ققميل ملم يك لبسقن خديك مليمتيع قتنييك م           / خالد      أد ملرتين باىين    دأ -
   أالم يك   قملترأيك ملينزلا يدرس أقسم ماقتااد          د/ىالك اأرى  أد ملتييد                 -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

  فريل لدمرال مإل الم 

  ملققمفلفريل لدمرال  
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                             

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                               

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

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

-: االستهالك ترشٌد مفهوم  
فُ  ترشٌد االستهالك بأّنه االستعمال األمثل للموارد واألموال واالعتدال والّتوازن فً اإلنفاق، والسعً لتحقٌق منفعة  ٌُعرَّ
 اإلنسان وعدم المبالغة فً البذل،وذلك عبر إجراءاتٍ  وخططٍ  واعٌةٍ  توّجه الفرد للطرٌق األمثل؛ لتحقٌقِ  تنمٌة مستدامة

 هدفها حفظُ  حقوق األفراد فً الحاضر والمستقبل.
، فلو امتلك الفردُ   ًّ ٌُعّرف بأّنه االستعمال الراشد لألمور، أي استعمالها بشكلٍ  عقالن ال ٌهدف الّترشٌدُ  للّتقلٌل أبداً، إّنما 

ٌُبّرر له إطالقاً  أن ٌغتسل بالمٌاه المعّقمة؛ ألنّ   مخزوناً  وفٌراً  من المٌاه المعّقمة ومخزوناً  كذلك من المٌاه العادٌة، فهذا ال 
 العقل ال ٌقبلُ  إاّل  استعمال كلّ  شًءٍ  لما ُوجد له وفً مكانه المحّدد .

-: االستهالك لترشٌد اإلسالم نظرة  
متازُ  استهالك المسلم غالباً  بالوسطٌة واالعتدال والثّبات  ٌَ ٌُعدّ  ترشٌد االستهالك فً اإلسالم عمالً  تعبّدٌاً، ال تخٌٌر فٌه؛ إذ 

لع والموارد والخدمات ضمن  ٌُحّقق مفهوم االستغالل األفضل للسِّ النسبً، دون تقلٌلٍ  أو ُبخل، فترشٌدُ  االستهالك فً اإلسالم 
 .أسس وسطٌة

توجد الكثٌر من الّنصوص الشرعٌة التً تحثُ  على ترشٌد االستهالك، وُتلزم الُمسلمَ  باالعتدال فً استهالكه ونفقاته،  
 :وُتنّبهه من الّتبذٌر واإلفراط، ومنها

لِكَ  َقَواًما)  
َٰ
نَ  َذ ٌْ ْقُتُروا َوَكانَ  َب ٌَ ٌُْسِرفُوا َوَلمْ    (َوالَِّذٌنَ  إَِذا أَنَفقُوا لَمْ  

ٌُِحب   اْلُمْسِرفٌِنَ )   هُ  اَل   ۚ  إِنَّ  (َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل  ُتْسِرفُوا 
-: الغذائً االستهالك ترشٌد  

ة، والتوازن واالعتدال فً اإلنفاق من دون إهدار،  ٌّ ترشٌد االستهالك الغذائً؛ عبارة عن االستهالك األمثل للموادّ  الغذائ
ٌّة وأن تكون متوّفرة لجمٌع األفراد، وٌتمّ  ترشٌد االستهالك الغذائً من خالل اتباع  بهدف المحافظة على الموادّ  الغذائ

 مجموعة من اإلجراءات والخطط الواعٌة، والتً توّجه الفرد للطرٌقة األمثل لالستهالك.

-:الغذائً االستهالك ترشٌد طرق  
- نشر الوعً بٌن أفراد الُمجتمع حول أهمٌة ترشٌد االستهالك الغذائً، ودوره فً عالج األزمات االقتصادٌة والنقص 

 الغذائً المنتشر فً العدٌد دول العالم.
.  ًّ  - عدم التأثر باإلعالنات التجارٌة التً ترّوج لمنتجات رفاهٌة ال ٌحتاجها الفرد بشكل حقٌق

- متابعة أسعار السلع والموادّ  الغذائٌة، وبشكل خاص فً أوقات ندرتها، بهدف شرائها وتخزٌنها لحٌن  الحاجة،على سبٌل 
نة، مثل الطماطم ، فً هذه الحالة ٌمكن للمستهلك شراء كمٌات كبٌرة من  ٌّ المثال قد تقلّ  أسعار بعض السلع فً مواسم مع

 الطماطم ، وتحوٌلها إلى صوص، واستخدامها الحقاً  عندما ٌرتفع سعر الطماطم .
ٌّة، وتقدٌر االحتٌاج الخاّص لكلّ فرد من أفراد األسرة، وعدم طبخ كمٌات كبٌرة من  - عدم اإلفراط فً استهالك المواّد الغذائ

 الطعام، وتجّنب طهً أكثر من صنف فً الوجبة الواحدة.
- شراء االحتٌاجات األساسٌة وبالكمٌات المناسبة من دون زٌادة، وبشكل خاص فٌما ٌتعلق بالخضار والفواكة حٌث ٌنصح 

 بشراء كمٌات مناسبة ألسبوع، لكونها سرٌعة التلف، وقد تتلف قبل استخدامه .
ة التً تناسب دخل األسرة، فمن غٌر المعقول شراء المأكوالت الغالٌة الثمن عندما ٌكون  ٌّ - اختٌار أصناف الموادّ  الغذائ

 الدخل منخفضا .
 فترة ألطول تبقى حتى التالفة، غٌر والخضروات الفواكه اختٌار على والحرص الصحٌة، الفوائد ذات الغذائٌة المواد اختٌار -
  مكنة.م
 . لشهر تكفً وبكمٌة ،بالتجزئة شرائها من أوفر ألّنها بالجملة والسلع األطعمة شراء  -
                      . والسعر الجودة حٌث من الغذائٌة والمواد السلع معرفة  -
  .األسواق من اختفائها أو السلعة سعر ارتفاع حال فً بها االستعانة ٌمكن والتً األساسٌة، السلع بدائل معرفة  - 
   منها التخلص من بدالً  الطعام بقاٌا من االستفادة - 
 . تقشٌرها عند الثمار من كبٌرة أجزاء قطع تجنب -
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  : النظافة والصحة
 
  ناأجمل النظافة ولكن ما أعظمها عندما تكون فً عقولما  -
 ٌحب التوابٌن النظافة هً أهم عالمات الحضارة والرقً، وقد أمر اإلسالم بالنظافة وحث علٌها، وقال هللا تعالى) إن هللا -

 وٌحب المتطهرٌن(
ٌُسّمى علم الحفاظ على الصحة، وتشمل جمٌع الجوانب التً تؤثر على االفراد، كما تشمل من الناحٌة  النظافة هً ما 

الشخصٌة على النظر والتحقق من األغذٌة، والماء، والمشروبات األخرى، والمالبس، والعمل، والنوم، وممارسة التمارٌن، 
والنظافة الشخصٌة، والصحة العقلٌة، أّما من الناحٌة العامة فتتعامل مع التربة، والمناخ، والمواد، وترتٌب المنزل، 

 والتدفئة، والتهوٌة، وإزالة النفاٌات، والعناٌة الطبٌة عند اإلصابة باألمراض، والوقاٌة منها.
]١[ النظافة الشخصٌة ُتعّرف النظافة الشخصٌة بأّنها الحفاظ على نظافة الجسم والمالبس للحفاظ على الصحة العامة، 
وتشمل العدٌد من األنشطة المختلفة المتعلقة بالرعاٌة الذاتٌة، مثل: االغتسال، واالستحمام، وتشمل الغسل بعد استخدام 

 الحمام، والعناٌة بالفم، وتمشٌط الشعر، وارتداء المالبس المرتبة، والحفاظ علٌها نظٌفة.
 ]٢[ أهمٌة النظافة تعتبر النظافة من األمور األكثر أهمًٌة على اإلطالق، وذلك ألّنها تعمل على كلّ مّما ٌأتً:

حماٌة اإلنسان من انتشار األمراض عبر الطفٌلٌات الخارجٌة، أو عند االحتكاك بالملوثات، وجراثٌم البراز، أو سوائل الجسم 
األخرى. وقاٌة البشرة من الطفح الجلدي، وحماٌة التقرحات من االحتكاك بالملوثات. الحفاظ على نظافة الفم ٌعمل على تقلٌل 

خطورة اإلصابة بسوء التغذٌة، أو صعوبة البلع، أو االلتهابات التً ُتسببها البكتٌرٌا الموجودة فً الفم، والتً تدخل إلى 
مجرى الدم، وأنسجة الجسم األخرى. تجنب التعرض لإلحراج االجتماعً، بسبب سوء النظافة، فالحفاظ على النظافة ٌعمل 

 على تحسن المعنوٌات، والتقلٌل من خطر اإلصابة باالكتئاب. 
 - تمنحك النظافة الشخصٌة شعور بالراحة والثقة واالسترخاء+

مليتافظك     ملأيسك تىنا يمتيع قم ا   

لنرفع شعار بٌئة خضراء غاٌتنا. السلوكٌات الصحٌحة تبدأ بالحفاظ على النظافة. حٌاتنا غالٌة فال نلوثها ونعرضها للخطر. 
 لنرسم لنا مستقبل أول خطوطه بٌئة نظٌفة.

ٌجب على كل إنسان أن ٌسـاهم فً بقاء البٌـئة نظٌفة، صالحـة للعٌش فٌها، كً نعٌش فً سالم نحن واألجٌال القادمة وكً 
 ال تنعدم الحٌاة على هذا الكوكب. نفكر فً المستقبل لنحافظ على البٌئة .

 ًٌ  ٌجب أن ننشر الوعً الصحً بٌن الناس، وأن ننبه أطفالنا إلى الحفاظ على البٌئة، فهذا واجٌب وطن
ة  ٌّ أسباب عدم االهتمام بالّنظافة قلة الوعً بأهمٌة الّنظافة وأثرها فً صحة وسالمة الفرد والمجتمع. تقصٌر الجهات الطب
ة والعامة. الكسل وعدم الّرغبة فً الّنظافة والتحجج باالنشغال  ٌّ ومؤسسات الّدولة فً نشر أسالٌب وطرق الّنظافة الشخص

ًّ واالنهٌار  الدائم. الفقر والَعوز والمرض. عدم توّفر الماء والكهرباء وأدوات النظافة. حاالت االكتئاب والمرض النفس
 ًّ  العصب

-: ثمن أهم أسباب التلو  
أهم أسباب تلوث األغذٌة التً تسبب األمراض هً األٌدي غٌر النظٌفة، واألوانً الملوثة والتً تحتوي على شقوق، لذلك 
ٌجب أن تكون األوانً من النوع الجٌد الذي ال ٌصدأ وال ٌترك أثراً فً األغذٌة مثل األوانً المصنوعة من األلمنٌوم. معّدل 
نبضات القلب 27 نبضة، وعدد مرات التنفس من 81-81 مرة فً الدقٌقة الواحدة، وٌزداد هذا المعدل بمقدار الضعف عند 
اإلصابة بأمراض التسمم الغذائً الناتج عن تلوث الغذاء وعدم االهتمام بالنظافة. هل تعلم أن عدم االهتمام بنظافة األسنان 

ٌؤثر على صحة العقل والجسد، وذلك ألن الترسبات التً تتكون بٌن األسنان تسبب نقصاً فً مناعة الجسم. العناٌة باألسنان 
 تحافظ على الذاكرة وتحمً أنسجة الدماغ، وعدم العناٌة باألسنان ٌمنع التغذٌة الضرورٌة لخالٌا الدماغ. من الضروي غسل 

 
الٌدٌن بالماء والصابون قبل األكل وبعده، وبعد استعمال المرحاض، وعند مالمسة األسطح الملوثة، ولمس األشخاص الذٌن 

 ٌعانون من مرض معدي. االستحمام ٌعمل على تفتٌح مسامات الجسم، وزٌادة الدورة الدموٌة .
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د ٌساعد فً قتل الجراثٌم والمسببات المرضٌة. التهوٌة الجٌدة للمنزل تساعد فً عدم اإلصابة  ٌّ طبخ الطعام بشكل ج
باالمراض التنفسٌة. عدم الغسل الجٌد للخضار والفواكه هو من األسباب الهامة لإلصابة باألمراض المختلفة. تغطٌة الطعام 

 .داخل الثالجة ٌمنع حدوث التلوث فً األطعمة .
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  االنجازات:

 تربيد ماستيالك قد م ملس ع  -

 ملنظافك ق القتيا أاإليرم   -

  ملغذمء ملاتا ق القتو أطساليب مإل دمد قملتفظ قتربيد ماستيالك -

 -التوصٌات:
 ملغذمسيك يمب أن تققم     أس قب تياه أمثر اتك أىييك ملثقافك -

   مليتافظك     أناء أيسك نظيفك -
   ملاتيك ملفقمسد ذمأ ملغذمسيك مليقمد مختيار -

  لىدمر دقن ين مإلنفال فا قما تدمل ملتقمزن -

 ملغذمسا ماستيالك تربيد أىييك تقل ملُيمتيع أفرمد أين ملق ا نبر -

 الصعوبات :  الٌوجد

 األداء:استمارة تقٌم 

 لل  تد يا غير يالسم يالسم م ناار ملتقيي
 %3 يييي %79 يدى يالسيك ملتققيأ لتقديم ملخديك

 %2 يييي %79 يدى ماستفادال ين ملخديك

 - يييي %011 ملرضا  ن ملخديكيستقى 
 - يييي %011 يستقى مفطه يقديا ملخديك

 %5 يييي %75 يدى يالسيك مليمان لتقديم ملخديك
 %2 يييي %79 ملخديك مملتسييالأ لتقدييدى تقمفر 

 %2 يييي %79 يستقى مإل دمد قملتنظيم

 - يييي %011 يدى ملتامك لتمرمر تقديم ملخديك

 %2 يييي %79 ملخديكيىدل مإلقأال     

 %3 يييي %79 يدى يناسأك ملققأ مليستغرل ل تاقل     ملخديك
 

 عمٌد الكلٌة                                                             لٌةـٌل الكـوك             

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

 

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

 

 

 
 


