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 السٌد األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة                        

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                          

 وبعد.....  تحٌة طبٌة   

قافمة كمية االقتصاد شرف بأن نعرض عمى سيادتكم تقرير بأطيب األمنيات وأرق التحيات، ونتيطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم       
شراف السيد  رعاية المنزلي جامعة المنوفية. تحت  لمجتمع وتنمية البيئةنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة االدكتور /  األستاذوا 

محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء  -الشيداء مركز  – الناعورة زاويةبقرية  األسرةوحدة صحة إلي المتجية و   

م .0100/ 8/ 01الموافق    

 

 بإشراف فنً ومشاركة:

 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.                        خضر السيد سيام عزيز/ .دأ -
 بالكمية .  المالبس والنسيج بقسم مدرس                                      سارة عادل مدكور د/  -
 

 ،،،" وتفضلوا سٌادتكم بقبول وافر التحٌة والتقدٌر،

 

 لٌةـٌل الكـوك               

 عمـٌد الكـلٌة                               ةلشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ   

 

 صبري رجب مكاوي( )أ.د/ شرٌف                  (خضر  السٌد عزٌزسهام  أ.د /)      

 

 

 2021 /   /   تحرٌرا فً : 
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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:

ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية أإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من    
محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء  -مركز الشيداء  –الناعورة زاويةبقرية  األسرةوحدة صحة  إلىوالمتجية  االقتصاد المنزلي

 . م0100/ 8/ 01الموافق  
 

 -األهــداف :
 في االستفادة من خامات البيئة في المشروعات الصغيرة. تنمية القدرات االبتكاريو  -  
. والريفية  ريالقتنمية  في لتي تساعدتنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة ا   -   
ضافة لمسة فنية لممالبس والمفروشات . -   استخدام بقايا الخامات في تصميم وتنفيذ المكمالت والحمي وا 

-:المستهدفون  

 العاممين والشباب المترددين داخل الوحدة .  - 
 المشرفين . -األخصائيين  –  
 

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

م .0100/ 8/ 01محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق   -مركز الشيداء  –الناعورة  زاويةبقرية  األسرةوحدة صحة  -  
)يوم واحد( من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظيرًا . -  
 

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. السيد خضر                    أستاذ ووكيل / سيام عزيز.دأ -
 مدرس بقسم المالبس والنسيج بالكمية .                       سارة عادل مدكور             د/ -

 -المشاركٌن من جهات أخرى:أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم 

  القوافلفريق إدارة. 
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                                          

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                         

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                          

 

 (خضر السٌد عزٌزسهام )أ.د/                                                                  
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 األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلً

 

 -تنفٌذها:األنشطة التً تم 
يجب االستفادة من خامات البيئة التي حولنا وتحويميا إلى منتج مفيد تعد اإلكسسوارات من المشغوالت البسيطة            

كسسوارات الزينة من مشغوالت وعوامل لديك في المنزل . تعد الحمي واإلكسسوارات من  وغير المكمفة فيمكن صناعة الحمي وا 
زينة اليامة التي تيتم بيا السيدات أو بعض المشغوالت التي تستخدم في تزيين بعض األماكن وأدوات صناعة عوامل ال

اإلكسسوارات أدوات بسيطة منيا استخدام الخيوط والخرز والمعادن ومشغوالت أخري يمكن شرائيا وصناعة اإلكسسوارات من 
شروع صناعة اإلكسسوارات إلي عمل منتجات يدوية من أدوات بسيطة المشاريع السيمة التي تتميز بإقبال في الشراء.وييدف م

غير مكمفة تتميز بأشكال جذابة .المكسب والربح المتزايد الذي ينتج عن المشروع . يعتمد مشروع صناعة اإلكسسوارات عمي 
  . أيدي ماىرة تتعمم فن صناعة اإلكسسوارات .ويتم تحديد نوع اإلكسسوار الذي سيتم صناعتو

 
استخدام بقاٌا الخامات فً تصمٌم وتصنٌع المكمالت والمحلً وإضافة لمسة فنٌة للمالبس 

 -والمفروشات :
 
 األشغالعائد  إنمصر والعالم ، وقد ثبت بالبحث والدراسة  فيمجاالت التنمية االقتصادية  إحدى ىيالفنية  اإلشغال        

صناعة ذات نشاط  ألنياواالستيالك وارتقاءه  األنفاقالدخل وتحسين مستوى  الفنية يفوق كثيرا تكاليفيا ، كما تعمل عمى زيادة
يمكن من  التي األساسيةالفنية من العوامل  األشغالمال محدود وبخامات محمية ولذا تعتبر  برأس إنسانمحدود يقوم بيا 

ويجمع بين الناحية الجمالية  التطبيقيوىى فرع من فروع الفن  حل مشكمة البطالة، فيخالليا واالىتمام بيا المساىمة الفعالة 
(. المعدني اإلكسسوار –الخرز  –الجمد  –من قيمة وجمال وتستخدم الكثير من الخامات منيا ) الخشب  ووالميارة لما يضيف  

 مما يترتب عمي ذلك :

 . األداءتحسين  *
 تزويد المتدربين بمعارف وميارات جديدة . *

 االتجاىات السمبية واكتساب اتجاىات ايجابية جديدة نحو المينة .تغيير  *

 . الماديزيادة المقابل  *

 . والمخرجات اإلنتاجيةزيادة  *

  . زيادة مستوى جودة المنتج *
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.تعتمد عمى الخامات والموارد الطبيعية المحمية والمتاحة  *  

 . المال رأسذات عائد مميز نظرا لسرعة دوران  *

  .  اإلنتاجوجودة  اإلدارةواستقاللية  التأسيسسيولة  *

 -: فيتتمثل  والتينجاح المشروعات الصغيرة  أسباب *
 الموارد المالية . ، إدارةخطة لمعمل  ، إعداداعرف عممك بعمق     

اعرف قابميتك وقدراتك . ،بفاعمية  اإلفرادتعمم كيفية تدبر ، القدرة عمى فيم التقارير المالية        
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 -االنجازات : 

 في االستفادة من خامات البيئة في المشروعات الصغيرة. االبتكاريوتنمية القدرات   - 
. والريفية  القرىلتي تساعد في تنمية تنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة ا   -   

 -التوصٌات:

واستغالل بقايا الخاماات بالتعااون ماع مركاز الخدماة العاماة لمكمياة وكمياة تربياة اقتراح دورات تدريبية مجانية لمفتيات في مجال الستائر   -
 نوعية بإشمون .

 االىتمام بتنظيم دورات تدريبية في :
التصميم والتطريز بخامات مختمفة إلنتاج مفروشات ومالبس متعددة األغراض من خالل مراكز الخدمة العامة بكمياات االقتصااد المنزلاي  - 
 جامعة المنوفية  . –كمية التربية النوعية  –
 إعداد وتنفيذ الطباعة والصباغة . - 
 لصغر حجميا وغالبا ما تكون تمك المالبس في حالة جيدة لذلك تكون مثالية الستخدام أخر . األطفالما يستغني عن مالبس  إعادة -

 . تساعد تنمية موارد األسرة تنمية الميارات لدى الشباب إلقامة بعض المشروعات الصغيرة التي -

 مادية عالية وبمستوى جودة مقبول.ومكمالت جمالية مفيدة وبدون تكمفة  احتياجاتكيفية استخدام خامات البيئة البسيطة في عمل  -
 

 ٌوجد  :  ال الصعوبات

 استمارة تقيم األداء:

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 %0 اااا %98 الخدمةمدى مالئمة التوقيت لتقديم 

 %3 اااا %97 مدى االستفادة من الخدمة

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

 %9 اااا %99 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة
 %9 اااا %99 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 %9 اااا %99 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - اااا %011 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %3 اااا %97 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %0 اااا %98 مدى مناسبة الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة
 لٌةـٌل الكـوك               

 عمٌد الكلٌة                           ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

 

 (مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب                   (سهام عزٌز السٌد خضر  /أ.د)   
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