
 

 

 مقدمة تقرير عن المقصف المدرسي

إّن المقصف المدرسي هو المكان الذي يرغب الطالب بزيارته بشكل دائم أثناء فترة االستراحة المدرسيّة، حيث يتم تأمين أجواء  

بعيدة عن العبء الدراسي للتنفيس عن الطاّلب وإبعاد األفكار السلبية التي يمكن أن تخالط الطالب أثناء فترة الدوام المدرسي، 

سي بعض المأكوالت واألطعمة الصحيّة والترفيهيّة الشهيّة مثل الحلوى وما شابهها من تسالي، ويقدم كما يقدّم المقصف المدر

العديد من األشِربة الدافئة والباردة، غير أّن الطاّلب بطبيعتهم يميلون إلى االجتماع في جلسة مشتركة، وال يجدون المكان 

 .المناسب لهذه الجلسة إاّل في المقصف المدرسي

 لمدرسيتقرير عن المقصف ا

تعتبر المقاصف من أساسيّات المؤسسات التعليميّة والتربويّة، فهي تساهم في تأمين المستلزمات الغذائيّة للطاّلب أثناء فترة  

الدوام المدرسي، ويقدّم المقصف المدرسي المأكوالت والمشروبات بأسعار مناسبة لجميع الفئات بين الطالب، كما أّن المقاصف  

تحوي الفيتامينات والمواد الطبيعية األخرى التي تساهم في زيادة تركيز الطالب أثناء الحصة الدراسيّة، وهي   تقدّم األغذية التي

 .تقدّم الخدمات واألطعمة لجميع األعمار حسب ما تفرضه اإلدارة المدرسة والوزارات المسؤولة عن المدارس

 وظيفة المقصف المدرسي 

عدة وظائف عند قيام الطالب بالقدوم إليه وقضاء وقت الفسحة فيه، وفيما يأتي  إن وجود المقصف المدرسي من شأنه تقديم

  :بعض وظائف المقصف المدرسي

 .توفير احتياجات الطلبة من الطعام والشراب وبسعر مناسب لهم، مع التأكد من كفاءة هذه المأكوالت  •

 .الحرص على السلوك الصحي لدى الطالب وتوفير األغذية المتكاملة والتي تحوي على العديد من العناصر الغذائية •

 .الحرص والتشديد على جودة األطعمة والمشروبات لضمان سالمة الطالب •

 .االهتمام باالستثمارات المالية المدرسية وجعلها في خدمة الطالب وتعليمهم وتوفير الراحة لهم •

 جابيات المقصف المدرسي إي

المقصف المدرسي مكان جميل ينعم به الطالب بالهدوء والراحة من بعد الحصص الدراسية الطويلة، وفيما يأتي سيتم تقديم  

  :إيجابيات المقصف المدرسي

 .طعاماً صحياً للطالبالجودة العالية لألطعمة والمشروبات التي بداخله، والتي تضمن  •

 .توفير الراحة والمتعة للطالب مع امكانية تناول األطعمة والجلوس برفقة أصحابهم في المقصف المدرسي •

تدريب الطالب على الثقة بالنفس واالعتماد على قدراتهم من خالل طلب األطعمة التي يحبونها والتعامل مع موظفي   •

 .المقصف المدرسي

 سلبيات المقصف المدرسي 

ال شّك أّن لكّل عمل سلبيات مهما كان العمل ُمتقَن، وللمقاصف المدرسية سلبيات عديدة، وتتمثّل سلبيات المقصف المدرسي بما  

 :يأتي

 .ضعف القدرة على الشراء لفئة كبيرة من الطاّلب في المدارس، وقد يؤثر ذلك في نفسيات الطالب •

 .الرغبات التي يمكن الحصول عليها من المقاصفاختالف أعمار الطلبة في المدرسة يؤدي إلى اختالف  •

حرمان بعض الطالب ضعاف البنية من الحصول على الحصص المجانيّة، في حال حصلت التوزيعات المّجانيّة  •

 .وحصل تدافع بين الطلبة

 .الجداول الغذائيّة التي قد تحرم الطالب من إمكانيّة المرونة في اختيار الغذاء الذي يرغب فيه •



 

 

 مقصف المدرسي لجنة ال 

تتمثّل لجنة المقصف المدرسي بعدد من المعلّمين أعضاًء في اللجنة، والموّجه الصّحي رئيساً لها، ويمثّل الموّجه الصّحي اللجنة  

 :أمام الجهات اإلداريّة، كما أّن اللجنة لها عدد من المهام وهي

 .تقديم تقارير للجهات اإلداريّة بشكل مستمر عن سير العمل، والتقارير إما شهريّة أو يوميّة •

 .اإلشراف المباشر على األطعمة وكيفيّة تقديمها بما يتناسب مع المعايير الصحيّة والقياسيّة المطلوبة •

ف على كيفيّة حفظها وحمايتها من تأمين الحاجيّات في المقصف المدرسي التي يتّم طلبها من قبل الطاّلب، واإلشرا •

 .التلف

 خاتمة تقرير عن المقصف المدرسي

وفي ختام هذا البحث، تّم توضيح أهّميّة وجود المقصف المدرسي، والفوائد التي تعود من خالله على الطالب والمعلّمين  

عد الحّصة الدراسيّة، لتوفير الجو  والعّمال بشكل عام، وتّم اعتماد هذه المقاصف ضمن المدارس من أجل توفير الراحة من ب

 .المناسب للترفيه عن الطالب وقت االستراحة، وتخفيف الضغط والقلق الناجم عن التفكير العلمي خالل الدرس

  

 


