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:  والمستفيدون منهملخص المشروع  

ان للتربٌة الغذائٌة او الثقافة الصحٌة دور هام فً تحدٌد مدي استفادة الفرد من عملٌة التغذٌة ومن اختٌار نوع وكم الغذاء وفقا لالحتٌاجات 

الٌومٌة والضرورٌة للجسم وفقا للعدٌد من المتغٌرات والتً من اهمها مرحلة النمو والحالة الصحٌة وطبٌعة العمل او النشاط الذي ٌؤدٌة الفرد ، مما 

استدعً ضرورة االهتمام بالثقافة الغذائٌة والوعً الصحً وتدعٌم االتجاهات االٌجابٌة نحو االصول العلمٌة للتغذٌة حتً ٌدرك الطالب اهمٌة العناصر 

الغذائٌة االساسٌة بصحتهم مع االلمام باهمٌة كل عنصر من هذة العناصر االساسٌة ومقدار االحتٌاج الٌومً من كال منها بما ٌتناسب مع المرحلة السنٌة 

 .وطبٌعة ونوع النشاط والظروف التً تحٌط بهم 

  : اهمية المشروع

وتتلخص المشكلة فً التعرف على مستوى الثقافه الصحٌه والغذائٌه لطالب جامعات الدلتا من خالل اعداد وتطبٌق مقٌاس للثقافه الصحٌه 

وللثقافه الغذائٌه وتجمٌع المعلومات وتحلٌل البٌانات للتعرف على اهم المشكالت الصحٌه والسلوكٌات والعادات الخاطئة التى تؤثر على الصحه العامه 

والتعرف علً الفروق بٌن اراء الطالب فى كلٌات النظرٌه والعملٌه فى الثقافه الصحٌه والغذائٌه حتى ٌتثنى لنا وضع برامج نوعٌه بالثقافه الصحٌه 

 .والغذائٌه للطالب 

 

تعتبر الكلٌات والمعاهد هى المركز االساسى للبحث والتعلٌم وتقدٌم المقترحات االٌجابٌه والمالئمه التى تخص المشكالت الصحٌه والبٌئٌه 

والعمل على حلها ومن خالل الدراسات العدٌده للمشاكل الصحٌه بٌن طالب الجامعات حٌث ظهرت مشاكل صحٌة مختلفه فى الصحه والتغذٌه والتى 

تبحث فٌها عن حلول لذا ٌظهر اهمٌه هذا المشروع فى ماٌمكن ان ٌوفره من معلومات ومعارف من خالل التعرف علً الثقافه الصحٌه والسلوك الصحى 

ويتضح ذلك السلٌم واٌضا الثقافه الغذائٌه لطالب جامعات الدلتا لذا فان تقدٌم المعلومات الصحٌه الٌقل اهمٌه عن االلمام بها وتطبٌقها فى الحٌاه الٌومٌه ، 

 :من النقاط التالية 
 

 .التعرف علً مستوي الثقافة الصحٌة لدي طالب جامعات الدلتا  .1
 .التعرف علً مستوي الثقافة الغذائٌة لدي طالب جامعات الدلتا  .2
 .التعرف علً مستوي السلوك الصحً لدي طالب جامعات الدلتا  .3
 .التعرف علً الفروق بٌن طالب الكلٌات النظرٌة والعملٌة فً مستوي الثقافة الصحٌة والغذائٌة بجامعات الدلتا .4
 .برامج توعٌة للثقافة الصحٌة والغذائٌة والسلوك الصحً ، مع إتخاذ االجراءات التصحٌحٌة لطالب جامعات الدلتا  .5

  

 المستفيدين من المشروع
 

  (والمحطين بالطالب فى الجامعات والبيئه الخارجيه–االسره )طبقات المجتمع المختلفه وتشمل 
 

 

 

 

الميزانية التعاقدية من مساهمة 
 البرنامج

 الميزانية التعاقدية الكلية الميزانية التعاقدية من مساهمة الجامعة

مصري جنيه30.000 مصري جنيه20.000  مصري جنيه50.000   

عدد أفراد الفريق المشاركين 
 الفئات

 ذكور إناث اإلجمالى

 طالب المرحلة األولى 18 22 40

 طالب مرحلة الدراسات العليا 7 ـــــ 7

عدد المشاركين إجمالي    47

 العدد المستفيدين غير المباشرين

 200 االسره

 100 العاملٌن بالجامعه

 200 المجتمع الخارجى

 500 طالب مراحل التعلٌم قبل الجامعً

 العدد المستفيدين المباشرين

 500 طالب جامعه طنطا

 300 طالب جامعه كفر الشٌخ

 300 طالب جامعه المنوفٌه

 300 طالب جامعه المنصورة



: األهداف المحددة للمشروع

   :االهداف المحدده للمشروع وكيفيه تحقيق المشروع المقترح لتلك االهداف 
  (كيفيه تحقيق المشروع لهذا الهدف عن طريق   )التعرف على مستوى  الثقافه الصحيه لطالب جامعات الدلتا  

 تقٌم مقاٌٌس للثقافه الصحٌه للتعرف من خالل على مستوى الثقافه الصحٌه للطالب جامعات الدلتا  .1
 التعرف على السلوك الصحى  .2
 زٌاده االتجاهات نحو الثقافه الصحٌه السلٌمه  .3
 عمل ندوات وورش لتعرٌف الطالب بالثقافه الصحٌه .4
    مطبوعات ومطوٌات لنشر الثقافه الصحٌه .5

 
                (كيفيه تحقيق المشروع لهذا الهدف  )التعرف على مستوى الثقافه الغذائيه لطالب جامعات الدلتا  

 عمل مقٌاس للثقافه الغذائٌه للتعرف على مستوى الثقافه الغذائٌه لطالب جامعات الدلتا  .1
 التعرف على اسباب سوء التغذٌه من خالل عمل استماره استبٌان  .2
 طرق الوقاٌه عن سوء التغذٌه عن طرٌق الندوات وورش العمل واللقاءات العامه للطالب  .3
 تقدٌم النصائح الغذائٌه للوقاٌه من امراض سوء التغذٌه عن طرٌق المقابالت واللقاءات العامه والشخصٌه     .4

 

 (كيفيه تحقيق المشروع لهذا الهدف)التعرف على الفروق بين طالب الكليات النظريه والعمليه فى مستوى الثقافه الصحيه والغذائيه

 تحلٌل البٌانات والمعلومات بعد تطبٌق المقاٌٌس السابقه  .1
 تحلٌل االراء من خالل المقابالت والندوات وورش العمل  .2
   والسلوك الصحً   حصر الفروق بٌن اراء الكلٌات النظرٌه والعملٌه فً مستوى الثقافه الصحٌه والغذائٌه .3
 دور التربٌة الرٌاضٌة                  .4

 

 وضع برامج توعيه للثقافه الصحيه والغذائيه لطالب جامعات الدلتا      

 نوضح السلوكٌات االٌجابٌه السلٌمه للحفاظ على الصحه  .1
 كٌفٌه الوقاٌه من االمراض المعدٌه  .2
 التخلص من العادات الخاطئه والمعتقدات السائده  .3
 كٌفٌه تناول وجبه غذائٌه كامله العناصر الغذائٌه وٌتم ذلك عن طرٌق المطبوعات والملصقات واالنترنت      .4

 

 :الممارسات المتميزة في نطاق تنفيذ المشروع

 تدرٌب الطالب علً االلتزام فً حضور الندوات وورش العمل وكٌفٌة جمع المعلومات والحقائق .1
 تدرٌب الطالب علً كٌفٌة تصمٌم المقاٌٌس واالستمارات الخاصة بأنشطة المشروع .2
 تدرٌب الطالب علً كٌفٌة كتابة الخطابات المرسلة الً الكلٌات فً الجامعات المختلفة للسماح لهم بتنفٌذ انشطة المشروع .3
 تدرٌب الطالب علً كٌفٌة التعامل مع المجتمع الخارجً وخصوصاً طالب الجامعات األخري .4
 تدرٌب الطالب كفرٌق عمل عن كٌفٌة إعداد وتنفٌذ الملصقات والمطوٌات والكتٌبات .5

 :أهم اآلثار اإليجابية للمشاركة فى فريق عمل المشروع

 إٌجاد فرٌق عمل من الطالب وتدرٌبة علً كٌفٌة تنفٌذ المشروعات  .1
 تنمٌة الروح االجتماعٌة بٌن اعضاء فرٌق العمل مع اكتساب القدرة علً التعامل مع المجتمع الخارجً .2
 استفادة فرٌق العمل علً التعرف علً الممارسات السلبٌة واالبتعاد عنها وااللتزام بالممارسات االٌجابٌة للثقافة الغذائٌة والسلوك الصحً   .3

 


