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 السٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة                          

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وبعد.....  تحٌة طبٌة 

قافمة كمية االقتصاد يطيب لنا أف نتقدـ لسيادتكـ بأطيب األمنيات وأرؽ التحيات، ونتشرؼ باف نعرض عمى سيادتكـ تقرير 
شراؼ أ. رعاية المنزلي جامعة المنوفية. تحت لمجتمع وتنمية عبد الرحمف قرماف نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة ا/دوا 

 ـ .  51/1/9152الموافؽ  االربعاءمحافظة المنوفية وذلؾ يوـ   –روضة بركة السبع الى مركز شباب البيئة 

  
 بإشراف فنً ومشاركة:

 أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.                   خالد عمى عبد الرحمف شاىيف  /.دأ -
 المالبس والنسيج بالكمية . بقسـ  أستاذ مساعد                              رانيا حسني يوسؼ ىيكؿ د/  -

 
 

 ،،،" وتفضلوا سٌادتكم بقبول وافر التحٌة والتقدٌر،  

 لٌةـٌل الكـوك              

 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

 عمـٌد الكـلٌة                                                                         

 شاهٌن(خالد على عبد الرحمن أ.د /)

 )أ.د/ شرٌف صبري رجب مكاوي(

 1/9152/  تحرٌرا فً :  



 
\ 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:

ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تـ تنفيذ قافمة إرشادية مف كمية أإيمانا منا بأىمية القوافؿ اإلرشادية وما يترتب عمييا مف  
الموافؽ  االربعاءمحافظة المنوفية وذلؾ يـو   –روضة بركة السبع مركز شباب الى االقتصاد المنزلي والمتجية 

 ـ . 51/1/9152

 -داف :ــاأله

الغذاء والتغذية في رمضاف . -  
كيفية استغالؿ خامات البيئة البسيطة فى عمؿ مكمالت المالبس بشكؿ مفيد ومبسط بدوف تكمفة عالية .  -  
تنمية الميارات الفنية واليدوية ألفراد األسرة الريفية .   -  

 -المتسهدفون:

  .تردديف داخؿ المركزيف والشباب المالعامم -  

 .المشرفيف  -أعضاء المركز –األخصائييف  –  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

ـ .  51/1/9152محافظة المنوفية وذلؾ يوـ االربعاء الموافؽ   –مركز شباب روضة بركة السبع  -  
صباحا حتى الواحدة ظيرًا . التاسعة)يـو واحد( مف الساعة  -  

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.           / خالد عمى عبد الرحمف شاىيف   .دأ -
 بقسـ المالبس والنسيج بالكمية .  أستاذ مساعد                         رانيا حسني يوسؼ ىيكؿد/  -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريؽ إدارة اإلعالـ  

  القوافؿفريؽ إدارة. 
 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

 -تنفيذهب:األنشطة التي تن 

            -كيفية استغالل خبهبت البيئة الونزلية: 

كيفية اسػتخداـ خامػات البيئػة البسػيطة فػي عمػؿ إحيتاجػات ومكمػالت جماليػة مفيػدة وبػدوف تكمفػة ماديػة بعمي بالمركز تدريب العامميف  تـ    
البسػيطة المحببػة مػف خػالؿ  تار الفػراغ وعمػؿ بعػض منتجػات اإلكسسػوا أوقػات فيػو االسػتفادة مػفيعالية وبمستوى جودة مقبوؿ ، وتػوعيتيـ بك

العقػود  -طػرح لمحجػاب  –تػزييف  ؿسبح كريسػتا –ساعات يد  –مثؿ )طقـ إكسسوار كامؿ لدييـ استخداـ بقايا الخرز واإلكسسوارات المتيالكة 
ناقة والمظير الجيػد، وخصوًصػا، إذا كانػت مػف األ ي تعكس الذوؽ و التف اإلضافات رات إضافة ماالكسسو المفاتيح ( ول مدليات –وداليو الموبيؿ 

،يصػنع مػا يناسػب ذوقػو ومػا يناسػب ذوؽ ا خػريف،  ةابتكارؾ وصنع يديؾ، فالعديد منا لديو موىبة في أف يعكس إبداعاتو بصنع الحمػي اليدويػ
 ف يستغموا تمؾ الفكرة مشروع كمصدر مف مصادر زيادة الدخؿأغير متداوؿ وتقميدي في األسواؽ.و ومتميز   يبتكر في صنعو لمحمي ما ىو جديد

 لمبنات او صفحة لالشغاؿ اليدوية   اكسسوارات يدوية عرض تواصؿ االجتماعى وتكوف متخصصة فىصفحة عمى موقع التصميـ حيث يمكنؾ  .
باليد ،  المطموبة او تسميمياويتـ بعد ذلؾ شحف القطعة  كف عرض االنتاج عمييـ مع سعر مناسبويم االفرادواالعماؿ الفنية بيا عدد كبير مف 

 .وغيرىا يااواليداالكسسوارات  كما يمكف البيع لالصدقاء واالقارب ، كما يمكف التسويؽ الى محالت
 

: رهضبى في الصحية التغذية  

  

:  االتي في تمخيصيا يمكف والتي النصائح مف العديد اتباع مف البد رمضاف في فضؿأ بصحة لمتمتع  

 . االفطار وجبة في بالتخمة االصابو لتجنب الشبع حتى تأكؿ ال  - 

 . الصياـ مف مبكر وقت في العطش او بالجوع الشعور لتفادي السحور وجبة تأخير  -  

واالمتصاص اليضـ مشاكؿ لتجنب جيدا الطعاـ مضغ - .    

 . بالعطش لمشعور تؤدي ال حتى السحور في حاالمال او السكريات تناوؿ مف االكثار عدـ -   

الصياـ فتره خالؿ فقده ما الجسـ لتعويض اميناتتوالفي بالمياة غنية النيا الطازجة والفاكية الخضروات تناوؿ عمى الحرص  .  -   

 . بالجسـ السوائؿ نسبة قمة مع خصوصا االمساؾ وتسبب باليضـ مشاكؿ تسبب النيا الدسمة االطعمة تناوؿ مف االقالؿ -  

  بالعطش الشعور عمى وتساعد المياه مف الجسـ تخمص وبالتالي لمبوؿ مدرة النيا والقيوه والشاي الغازية المشروبات مف االكثار عدـ - 

بالسكريات لغناىا المركزه والعصائر الكريـ الشير حموى مف االكثار عدـ - .    

 . طويمة لساعات خموليا بعد وتنشيطيا المعدة لتييئة الصاله ثـ الماء مف وكوب البمح تناوؿ مثؿ االفطار تناوؿ في التدرج  - 

ارالفط عمى ةالسمط مف طبؽ تناوؿ خالؿ مف توفيرىا يمكف والتي بالمياه الغنية الخضروات بتناوؿ االىتماـ - .   
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-:النظبم الغذائي السلين فى رهضبى  

اليضمي  ولمنح الجياز(. السعرات الحرارية) بحاجة اوال لمطاقةالف الجسـ بعدالصياـ يكوف . االفطار المبف عند الماء أو أو تناوؿ التمر -
 فرصة لالستعداد لمطعاـ.

.الجسـ بالسوائؿ ولمنع االصابة بالجفاؼ وكذلؾ يزود الجسـ بالفيتامينات والمعادف تناوؿ قميؿ مف الشوربة لتزود -  
عطي شعور لمفيتامينات والمعادف وااللياؼ وتميـ  سمطة مصدرتناوؿ السمطة والتي تعتبر مف االطعمة الضرورية لمجسـ في رمضاف الف ال -

.بامتالء المعدة سريعا مما يقمؿ  مف تناوؿ االطعمة االخرى  
باإلضافة ( ،السمؾ،الدجاجالمحـو) وصنؼ مف البروتيف( المكرونة، االرز،البرغؿ) يجب أف يحتوي الطبؽ الرئيسي عمى صنؼ مف النشويات -

.المطبوخ لمخضار  
  منعا لالصابة بالجفاؼ واالمساؾ في رمضافو الماء لو فوائد كثيرة منو غسؿ الكمى،. اكواب ماء في الفترة بيف الفطور والسحور 8-6 اشرب -
واستعض عنيا بمشروبات الفواكو . ال تشرب المشروبات المحالة بالسكرمع االفطار ألنيا تسبب زيادة الوزف وتمعب دورفي االصابة بالسكري -

.الطازجة  
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 - :ت النجازاا

.رمضافالغذاء والتغذية في  -  
كيفية استغالؿ خامات البيئة البسيطة فى عمؿ مكمالت المالبس بشكؿ مفيد ومبسط بدوف تكمفة عالية . -  
تنمية الميارات الفنية واليدوية ألفراد األسرة الريفية . -  

 -التوصٌات:
 

وخفض مستويات السكرفي الدـ. والمساعدة عمى عالج التيابات الصياـ يعزز إزالة السمـو  -  
.  التخمص مف الوزف الزائدو  الصياـ يساعد عمى زيادة حرؽ الدىوف -  
.كيفية استخداـ خامات البيئة البسيطة في عمؿ إحيتاجات ومكمالت جمالية مفيدة وبدوف تكمفة مادية عالية وبمستوى جودة مقبوؿ -   

 الصعوبات :  الٌوجد

 األداء:استمارة تقٌم 

 

 حد ماإلى  غير مالئـ مالئـ ـعناصر التقيي
 %5 ػػػػ %95 مدى مالئمة التوقيت لتقديـ الخدمة

 %4 ػػػػ %96 مدى االستفادة مف الخدمة

 - ػػػػ %011 مستوى الرضا عف الخدمة
 - ػػػػ %011 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 %2 ػػػػ %98 مدى مالئمة المكاف لتقديـ الخدمة
 %0 ػػػػ %99 الخدمة ـالتسييالت لتقديمدى توافر 

 %4 ػػػػ %96 مستوى اإلعداد والتنظيـ

 - ػػػػ %011 مدى الحاجة لتكرار تقديـ الخدمة

 %3 ػػػػ %97 معدؿ اإلقباؿ عمى الخدمة

 %3 ػػػػ %97 مدى مناسبة الوقت المستغرؽ لمحصوؿ عمى الخدمة
 

 الكلٌة عمٌد                                                   لٌةـٌل الكـوك             

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

 

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


