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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 يطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم بأطيب األمنيات وأرق التحيات، ونت
شراف السيد  رعاية المنزلي جامعة المنوفية. تحت  لمجتمع وتنمية البيئةخدمة انائب رئيس الجامعة لشئون الدكتور /  األستاذوا 

محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء  -أشمونمركز  –وحدة صحة األسرة بقرية مجريا  إليالمتجية و   

. م4242/ 8/ 42الموافق    

 

 بإشراف فنً ومشاركة:

 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.                        خضر السيد سيام عزيز/ .دأ -
 أ.م.د/ رباب السيد مشعل                             أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بالكمية . -
 

 ،،،وتفضلوا سٌادتكم بقبول وافر التحٌة والتقدٌر،" 

 

 لٌةـٌل الكـوك               

 عمـٌد الكـلٌة                               ةلشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ   

 

 )أ.د/ شرٌف صبري رجب مكاوي(                   (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 الموافق   - أشمونمركز  – مجريابقرية  األسرةوحدة صحة  إلىوالمتجية  االقتصاد المنزلي

 . م4242/ 8/ 42
 

 -األهــداف :
.التسويق االلكتروني لممشروعات الصغيرة  -     

تنمية ميارات ترشيد االستيالك في مجاالت االقتصاد المنزلي . -  

-:المستهدفون  

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

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

. م4242/ 8/ 42محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق   -أشمونمركز  –وحدة صحة األسرة بقرية  مجريا  - 

)يوم واحد( من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظيرًا . -  
 

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.   السيد خضر                   / سيام عزيز.دأ -
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بالكمية .    أ.م.د/ رباب السيد مشعل                        -

 -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 الحي قامث بها كلية االقحصاد المنشلي    

 -:جنفيذهااألنشطة الحي جم 

:الحسىيق االلكحزوني للمشزوعات الصغيزة   

 كيف ُتسوق لمشروعك؟
إن التسويق لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس باألمر السيل أو اليين، رغم أىمية ىذه المشروعات وما تنطوي عميو من ميزات 

المستيدف، كما أن منافسييا غالًبا ما يكونوا من األقوياء، وممن ليم باع تنافسية؛ ذلك ألنيا تقدم منتجات حديثة نسبًيا بالنسبة لمسوق 
 .طويل في السوق

 :الخطوات التالية إتباعوعمى ذلك يمكن التسويق لممشروعات الصغيرة والمتوسطة بنجاح عبر 

 : دراسة السوق   .2

من حيث اتجاىات المستيمكين، وشرائحيم العمرية عّرف دراسة السوق، ببساطة، بأّنيا جمع المعمومات الخاصة بالسوق المستيدف؛ تُ 
 .واالجتماعية واالقتصادية في المناطق التي سيتم فييا بيع المنتج بشكل رئيس

 : دراسة المنتج  .4

من خالل دراسة السوق يمكنك العمل عمى تطوير منتجك بما يناسب حاجات شرائح أوسع من المستيمكين، وال ييم طبيعة المنتج سواء 
ية أو تجارية أو حتى ترفييية؛ حيث إّن احتياجات المستيمك لكل تمك األنواع من المنتجات موجودة دائًما بدرجة أو بأخرى؛ لذا كانت خدم

فإن تحديد حاجات العميل ىي التي تتيح الفرصة إلبداعات جديدة في المنتج ذاتو من خالل سد احتياجات الشرائح المستيدفة من 
 .المستيمكين

 :  خطط التسويق .3

تختمف خطة التسويق تماًما عن المبيعات، ويجب أن تتضمن خطة التسويق عرًضا يشبع احتياجات العميل وليس مزايا المنتج فقط، 
كاألسعار التنافسية، مع عدم المبالغة في تخفيض سعر المنتج أو الخدمة، والجودة التي يجب أن تكون في أولويات التسويق، كذلك إبراز 

مكانية استرجاع أو استبدال المنتج ميزة خدمات ما بعد . البيع من صيانة، وا   
: التسويق االلكتروني  

اليوم التسويق اإللكتروني لم يعاد خيار يمكن لمشركة أو المشروع التجاري صغير كان أو كبير االختيار بينو وبين أشكال أخرى من 
عممو أن يستخدم ىذا الشكل من التسويق، حتى لو قرر التسويق، بل صار ضرورة عمى كل نشاط تجاري أًي كان تخصصو ومجال 

 .استخدام التسويق التقميدي أو أشكال أخرى فأن التسويق اإللكتروني ال بد أن يكون حاضر في أي استراتيجية تسويق وترويج
: مزايا التسويق االلكتروني  

  
عمى أكبر حصة من السوق والعمالء، خاصة في حال  في أي مجال يعمل بو مشروعك سيكون ىناك منافسين، وعميك منافستيم لمحصول

.زالت جية ناشئةاان منافسيك مشاريع كبيرة وأنت مك . 

، بالتالي يمكنك استغالل المزايا التنافسية خريناألىنا يتعين عميك استخدام التسويق اإللكتروني إلثبات نفسك وحضورك بين المنافسين 
مظيور وتعزيز تواجد عالمتك التجارية أمام العمالءلديك، استغالل نقاط الضعف عند منافسيك ل . 

: تكاليف تسويق أقل  
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 في حال كنت ال تنوي استخدام التسويق اإللكتروني في نشاطك التجاري، ما ىو الخيار البديل لديك؟ ىل ستستخدم التسويق التقميدي
مثاًل، ىذا سيكمفك الكثير بمقابل التسويق اإللكتروني ذو التكاليف القميمة فضاًل عن النتائج األفضل التي  باإلذاعة والتمفزيون واإلعالنات

. ستتوصل ليا  

: كسب ثقة العمالء  

من خالل التواصل المستمر مع جميور مشروعك عبر وسائل التواصل االجتماعي المختمفة، وتقديم محتوى جيد من خالل ىذه القنوات، 
. فاعل المستمر والدائم مع الجميور ستكسب ثقة عمالءك ووالءىم بمرور الوقتوعبر الت    

 تعريف مفيوم ترشيد االستيالك :

حسن استغالل موارد األسرة المتاحة أو االستغالل األمثل لموارد األسرة المتاحة وذلك بعدم اإلسراف في استخداميا وتقميل الفاقد منيا       
الكفاية اإلنتاجية لألسرة من خالل تطبيق السموك اإلداري عند استعماليا لجميع مواردىا المتاحة لتحقيق أىدافيا بقدر اإلمكان .أي رفع 

شباع حاجاتيا المختمفة بصورة متوازنة . وا   
 الترشيد عمى مستوى الدولة :

. طرق إدارية مباشرة بنظام البطاقات وىو ترشيد إجباري -2  

. طريق رفع وخفض األسعار طرق اقتصادية غير مباشرة عن -4  

تغيير نمط االستيالك عن طريق وسائل اإلعالم ومن أىميا السمعية كاإلذاعة والبصرية كالصحف والتميفزيون والندوات والخطب في  -3
. المساجد أو النشرات  

  ترشيد االستيالك الغذائي :
ترشيد االستيالك ىو بحق موضوع الساعة وىو ضرورة قومية من الضروريات التي تأخذ بيا الدول المتقدمة والنامية عمي السواء         

أمر صعب  –ألنو عنصر ىام من عناصر إقامة االقتصاد القومي . والترشيد عموما سواء كان في بند الغذاء أو غيره من بنود االستيالك 
صيرا واعيا وتغيرا لكثير من المفاىيم وطرق السموك والعادات التي ليا صمة بالتقاليد المتوارثة في المجتمع وذلك يستمزم وقتا ألنو يتطمب تب

 وجيدا وصبرا لتأتي النتائج ايجابية . 

نيا بقدر المستطاع وحصول االستخدام األمثل لممواد الغذائية لتحقق أفضل استفادة ممكنة وعدم اإلسراف في استخداميا وتقميل الفاقد م  
. كل فرد من األسرة عمى الكمية الالزمة لمجسم لضمان الحصول عمى عناصر الغذاء بنسب متوازية وكافية  
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 صفات المستيمك الرشيد :

 . التمييز بين الجيد والردي من السمع (2
 قراءة واستيعاب البيانات المرفقة بالسمع الخاصة بالمحتويات أو كيفية االستعمال . (4

 .الحصول عمي المعمومات الكافية خصوصًا بالنسبة لمسمع الكبيرة والتي تعمر طويال قبل عممية الشراء (3

 المفاضمة بين األنواع المختمفة لمسمعة الواحدة .  (2

 االستعاضة عن السمع غالية الثمن أو غير المتوفرة بسمع بديمة . (5

 . وعدم االستيانة بو ميما كان ضئيال االنتفاع بكل سمعة إلي أقصي حد ممكن عن طريق تقميل الفاقد (6
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 -االنجاسات : 

.التسويق االلكتروني لممشروعات الصغيرة  -  
تنمية ميارات ترشيد االستيالك في مجاالت االقتصاد المنزلي . -  

 -الحىصيات:

 طويال قبل عممية الشراء.الحصول عمي المعمومات الكافية خصوصًا بالنسبة لمسمع الكبيرة والتي تعمر  (2

 . حسن استغالل موارد األسرة المتاحة أو االستغالل األمثل لموارد األسرة المتاحة وذلك بعدم اإلسراف (4

 االنتفاع بكل سمعة إلي أقصي حد ممكن عن طريق تقميل الفاقد وعدم االستيانة بو ميما كان ضئيال . (3

 

 
 ٌوجد  :  ال الصعىبات

 

 اسحمارة جقيم األداء :

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 %4 ــــ %98 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %3 ــــ %97 مدى االستفادة من الخدمة

 - ــــ %222 مستوى الرضا عن الخدمة
 - ــــ %222 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 %5 ــــ %95 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة
 %5 ــــ %95 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 %5 ــــ %95 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - ــــ %222 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %3 ــــ %97 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %4 ــــ %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)     

 



 
\ 
 
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


