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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية االقتصاد المنزلي أإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من   

 م .17/9/9119الموافق   الثالثاءمحافظة المنوفية وذلك يوم ا – الباجور -ع كوم الضبمركز شباب الى والمتجية 

 -األهــداف :

.                             المشروعات الصغيرةتنمية القدرات االبتكارية في االستفادة من خامات البيئة في  -  
عمى طرق إعداد وتنفيذ بعض المشغوالت الفنية.تدريب العاممين بالمركز  -   
       

 -المتسهدفون:

العاممين والشباب المترددين داخل المركز . -    
.المشرفين  -أعضاء المركز –األخصائيين  –    

-مكان القافلة ومدة التنفٌذ:  

م .17/9/9119الموافق   الثالثاءمحافظة المنوفية وذلك يوم  – الباجور -كوم الضبعشباب مركز   - 
صباحا حتى الواحدة ظيرًا . 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 -
 .بقسم المالبس والنسيج بالكميةأستاذ                                        ىدى محمد غازى /أ.د  -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم  

  القوافلفريق إدارة.                       
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                                

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                               

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                               
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 المنزلً األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد

 -تنفيذها:األنشطة التي تم 

تنمية المهارات االسمه إلدارة وتسىيق المشزوعات الصغيزة لتنمية 

 -:إقتصاديات األسزة

انصُاعاخ انصغٛشج ْٗ ازذٖ يداالخ انرًُٛح االقرصادٚح فٗ يصش ٔانعانى ، ٔقذ ثثد تانثسث ٔانذساعح اٌ عائذ انصُاعاخ           

ٚفٕق كثٛشا ذكانٛفٓا ، كًا ذعًم عهٗ صٚادج انذخم ٔذسغٍٛ يغرٕٖ االَفاق ٔاالعرٓالك ٔاسذقاءِ الَٓا صُاعح راخ َشاغ انصغٛشج 

يسذٔد ٚقٕو تٓا اَغاٌ تشاط يال يسذٔد ٔتخاياخ يسهٛح ٔنزا ذعرثش انصُاعاخ انصغٛشج يٍ انعٕايم االعاعٛح انرٗ ًٚكٍ يٍ خالنٓا 

ح فٗ زم يشكهح انثطانح، ٔفٍ انرطشٚض يٍ أائم انفٌُٕ انرٗ اعرخذيٓا االَغاٌ نهرضٍٚٛ قذًٚا ْٕٔ فشع يٍ ٔاالْرًاو تٓا انًغاًْح انفعان

فشٔع انفٍ انرطثٛقٗ ٔٚدًع تٍٛ انُازٛح اندًانٛح ٔانًٓاسج ٔاصثر نهرطشٚض اًْٛح كثٛشج فٗ يدال انًُغٕخاخ نًا ٚعٛفح عهٗ االقًشح 

فٕٓعايم ْاو نذعى اقرصاد كثٛش يٍ انذٔل يثم انصٍٛ ٔانُٓذ انرٗ ذًراص ٔذرًٛض تفُٓا يٍ قًٛح ٔخًال ٔعهٗ انًغرٕٖ االقرصادٖ 

 انطشصٖ انزٖ غضا انعانى اخًع .

 تحسين االداء .

 . ذضٔٚذ انًرذستٍٛ تًعاسف ٔيٓاساخ خذٚذج 

 . ذغٛٛش االذداْاخ انغهثٛح ٔاكرغاب اذداْاخ اٚداتٛح خذٚذج َسٕ انًُٓح 

 . ٖصٚادج انًقاتم انًاد 

 . صٚادج االَراخٛح ٔانًخشخاخ 

 صٚادج يغرٕٖ خٕدج انًُرح . 

 -خصائص ومميزاث الصناعاث الصغيسة :

 . ذعطٗ انشاغثٍٛ انعًم انفشصح الظٓاس قذساذٓى ٔذهثٗ غًٕزاذٓى فٗ يدال االعرثًاس 

 خ االَغاَٛح اندٛذج ذرًٛض تاالذصال انشخصٗ انقٕٖ تٍٛ يذٚش انًششٔع ٔانًغرخذيٍٛ ٔانًغرٓهكٍٛ ٔانًٕسدٍٚ تغثة انعالقا

 . ٔانًشَح ْٔزا ًٚٛضْا عٍ انًششٔعاخ انكثٛشج

 

 نماذج مقتسحه لمشسوعاث صغيسة في مجال المالبس والنسيج

 -االطاز التطبيقي :أوال : فن التطسيز اليدوى :

 عشض االدٔاخ انًغرخذيح فٗ فٍ انرطشٚض انٛذٖٔ . •

 عشض إَاع يخرهفح نهخاياخ انصانسح نهرطشٚض. •

 نهًطشصاخ انٛذٔٚح . عشض ًَارج •

انغهغهح ( ٔذُفٛزْا تاعرخذاو خٕٛغ انكرًثاسنٛح  –انٕسداخ  –انثٕاٌ عراٌ  –انفشع  -ششذ كٛفٛح عًم تعط انغشص ) انسشٕ •

 ٔششائػ انغراٌ يخرهفح انعشٔض.

 يراتعح انًرذستٍٛ ٔذصسٛر االخطاء. •

 

 إعادة تدويسالمالبس القديمت
 يُمكن إعادة تدويس المالبس القديمت لصنع مالبس جديدة، وسنركس فيما يلي عدة أفكاز علي ذلك: 

  .ذسٕٚم ذُٕسج غٕٚهح قذًّٚ إنٗ ذُٕسج قصٛشج خذٚذج 

 اندُٛض إنٗ شٕسخ قصٛش.  هٌٕذسٕٚم تُط 

 .ذسٕٚم انفغراٌ انقذٚى أٔ ذٛشٛشخ إنٗ يالتظ أخشٖ يرُٕعح تاعرعًال انعذٚذ يٍ األفكاس 

 نهسصٕل عهٗ يالتظ خذٚذج راخ  ٘خشأفح نًغاخ عهٗ انًالتظ انقذًٚح يٍ خالل قص تعط قطع يُٓا ٔٔظعٓا عهٗ إظا

 سائعح.أشكال 

 .ذسٕٚم قًٛص قذٚى سخانٙ إنٗ فغراٌ خذٚذ 
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 .ذسٕٚم تهٕصج َغائٛح تأكًاو إنٗ ذُٕسج يٍ خالل نف األكًاو عهٗ انخصش نرُصثر ذُٕسج خذٚذج 

 اٌ نفراج صغٛشج.ذسٕٚم قًٛص سخانٙ إنٗ فغر 

يُمكن إعادة تدويس المالبس القديمةت لصةنع إكسسةوازاث جديةدة للمنةزل، وسةنركس فيمةا : صنع إكسسوازاث منزليت 

 :يلي عدة أفكاز علي ذلك
  .ديح يدًٕعح يٍ انرٛشٛشذاخ انقذًٚح ٔذسٕٚهٓا إنٗ غطاء نهغشٚش 

  .ذسٕٚم انقًصاٌ انقذًٚح انشخانٛح إنٗ ٔعائذ 

  .ذسٕٚم ذٛشٛشخ قذٚى إنٗ أكٛاط نهسفع راخ أنٕاٌ يرعذدج 

  .ذسٕٚم انقًصاٌ انقذًٚح إنٗ صْٕس يٍ انقًاػ انشائع 

  .ُصُع أنعاب نألغفال يٍ انًالتظ انقذًٚح انًرُٕعح 

  .ُّذسٕٚم ذٛشٛشخ قذٚى إنٗ تشأٚض ٚرٕعطٓا خضء ي 

 .ذسٕٚم انقًصاٌ انقذًٚح إنٗ يفشػ نهطأنح 

 ذًٚح إنٗ غطاء ألعفم األكٕاب.ذسٕٚم اندٕاسب انق 

 أٔاَٙ انضسع  اندُٛض إنٗ أٔعٛح  هٌٕذسٕٚم خضء انثُط.  
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  -النجازات :ا

.                            تنمية القدرات االبتكارية في االستفادة من خامات البيئة في المشروعات الصغيرة -     
تدريب العاممين بالمركز عمى طرق إعداد وتنفيذ بعض المشغوالت الفنية. -     
  

 -التوصٌات:

 . تنمية الميارات االزمو إلدارة وتسويق المشروعات الصغيرة لتنمية إقتصاديات األسرة -
 .ُصنع ألعاب لألطفال من المالبس القديمة المتنوعةكيفية   -
 .أكسسوارات جديدة لممنزلستخدام قطع من تمك المالبس لصنع إ -
 

 الصعوبات :  الٌوجد
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 -استمارة تقٌم األداء:

 

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 %2 ــــ %89 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %1 ــــ %88 مدى االستفادة من الخدمة

 - ــــ %111 مستوى الرضا عن الخدمة
 - ــــ %111 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 %2 ــــ %89 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة
 %1 ــــ %88 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 %1 ــــ %88 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - ــــ %111 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %2 ــــ %89 معدل اإلقبال عمى الخدمة
 %3 ــــ %87 الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة مدى مناسبة

 

 عمٌد الكلٌة                                                   لٌةـٌل الكـوك                   

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

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

 

                

 

          

     


