
 
  
 
 
 
 
 

 
 

  اٌزغزٌٗ فً شٙش سِضبْ
يحظي المسمم بعد دخول شهر رمضان بتغيير كامل لنظامة الغذائي . فالصيام أحد األنظمة الغذائية المفيدة لجسم اإلنسان , تحث 

التخمص من سموم عميه معظم األنظمة الغذائية الحديثة . فهو من أفضل الطرق لراحة الجهاز الهضمي وتخفيف الوزن إضافة إلى 
الجسم . وعمى الرغم من صعوبة الصيام في األيام األولى  اال أن جسم اإلنسان له القدرة ) بفضل اهلل ( عمى التعود و التكيف عمى 

.ذلك بعد فترة بسيطة تصل الى عدة أيام من بدء الصيام  

 األطعمة المفيدة في رمضان األطعمة الضارة في رمضان
السمبوسة ,المقيمات , البطاطس والدجاج المقميالمقميات مثل   

 الحمويات الدسمة كالبقالوة و البسبوسة
 الحمويات المعدة بحميب محمى مركز

 العصائر المحالة الجاهزة
 الشوربة الجاهزة

غربر المحوم المصنعة كالمرتديال و ال  
 المكسرات المممحة
 األجبان المممحة

 المواد الغذائية المعمبة و المخمالت
 الوجبات السريعة و البيتزا

 األطعمة المميئة بالبهارات و التوابل و الفمفل الحار

جةز الفواكه و الخضروات الطا  
 الفواكه الجافة

الشوربة ) كـ شوربة العدس , الشوفان و الشوربة 
بيضاء(ال  

 العصائر الطبيعية
 البقوليات )الفول,العدس,الحمص و الفاصوليا (

لكاممةالخبز األسمر و الحبوب ا  
 المحوم المشوية أو المسموقة
 األلبان ومنتجاتها قميمة الدسم

 المهمبية و السحب
 التمر و الرطب

 

 

 



 
 

 ٔظبئح غزائٍخ خالي شٙش سِضبْ :

ًرمسٍُ اإلفطبس إٌى ٚججزٍٓ أٚ صالس ٚججبد عٍى األل. 

رّشاد "ٚ٘زا ِٓ سٕخ إٌجً ِحّذ طٍى هللا عٍٍٗ ٚسٍُ " ِع وٛة ِٓ اٌّبء أٚ اٌٍجٓ ٚثعذ أداء طالٖ اٌّغشة  3اإلفطبس ثـ

 .رٕبٚي طجك ِٓ اٌحسبء ثجبٔت طجك ِٓ اٌسٍطخ اٌزي ٌشىً طجمب ِّٙب الحزٛائٗ عٍى اٌفٍزبٍِٕبد ٚاٌّعبدْ ٚاالٌٍبف

 أخٍشا رٕبٚي اٌطجك اٌشئٍسً ٚثىٍّٗ ِعزذٌخ ٌٚجت أْ ٌحزٛي ٘زا اٌطجك عٍى ٔٛع ِٓ إٌشٌٛبد ٚٔٛع ِٓ اٌٍحَٛ ٌٚىْٛ ثعذ

 .ح اٌزشاٌٚحسبعبد عٍى األلً ٌٚفضً أْ ٌىْٛ ثعذ أداء طال 3

ٌُاحشص عٍى رٕبٚي حظض ِٓ اٌخضشٚاد ٚاٌفٛاوٗ ٌٍِٛب خالي اٌشٙشاٌىش. 

ّعٍى اٌجٙبص اٌٙضًّ  الٔٙب رشىً عجئب   خرجٕت اٌّمٍٍبد ٚاٌحٌٍٛبد اٌذس. 

 أوٛاة ِٓ اٌّبء فً اٌٍَٛ ٚرمسٍّٙب ِٓ ٚججخ اإلفطبس ٌٛججخ اٌسحٛس 8 – 6ِٓ اٌّفٍذ ششة. 

ْٕظح ثّّبسسزٙب لجً اإلفطبس ثسبعخ أٚ ثعذ اإلفطبس ثسبعزٍٓ أٚ صالس سبعبد عٍى ٌ ٌّّبسسخ اٌشٌبضخ فً شٙش سِضب

 .األلً

ٍفضً أْ رحزٛي عٍى سٍطخ اٌخضبس اٌطبصجخ ٚثىٍّبد فٌجت أْ رىْٛ ِزٛاصٔخ ٚطحٍخ ٚ ٚججخ اٌسحٛس ِّٙخ وبإلفطبس

اٌٙضُ ِضً اٌفٛي ٚاٌعذط ثضٌذ اٌضٌزْٛ ِٕبسجخ، وّب ٌفضً أْ رحزٛي أٌضب عٍى األغزٌخ اٌزً رىْٛ ِزٛسطخ اٌسشعخ فً 

 .أٚ اٌججٓ ٚاٌجٍض ِع اٌحشص عٍى رٕبٚي اٌخجض األسّش ثذال ِٓ األثٍض، حٍش رضٌذ ِٓ فزشح عذَ اٌشعٛس ثبٌجٛع

 ٌفضً رجٕت ششة إٌّجٙبد وبٌشبي ٚاٌمٙٛح ٚاٌىٛال فً األٚلبد اٌّزأخشح ِٓ اًٌٍٍ، ٚرٌه ٌىٛٔٙب ِذسح ٌٍجٛي، ٚسٍفمذن رٌه

 .ٓ اٌسٛائً اٌزً سزشعشن ثبٌعطشاٌىضٍش ِ

 رجٕت األغزٌخ اٌٍّّحخ، فًٙ رضٌذ ِٓ اإلحسبط ثبٌعطش ثعذ اٌٙضُ، وّب أْ رٕبٚي اٌسىشٌبد عٍى اٌسحٛس ٌشعشن ثسشعخ

 .اٌزخّخ ٚاٌشجع فً حٍٕٙب، ٌىٕٙب رجعش عٍى اٌجٛع ثعذ فزشح لظٍشح

ٌضٌٛد ثضٌذ اٌضٌزْٛ ٚرمًٍٍ اٌٍّح فً اٌزحضٍش ٚاسزخذاَ ٌجت ِشاعبح االخزٍبساد اٌظحٍخ فً اعذاد اٌٛججخ ٚرٌه ثبسزجذاي ا

 .اٌحجٛة اٌىبٍِخ فً اعذاد األطجبق اٌشئٍسٍخ ٚاٌفطبئش

           

 

              خان الرحمن عطا/ د

   المكلف االكلينيكة التغذية ادارة مدير

 

مشعل المالكياألخصائي :   

 أخصائي تغذية

: اعداد  
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المدينة المنورةبعبدالعزيز مستشفى األمير محمد بن   

الصحيةالشؤون  –وزارة الحرس الوطني   


