
 

 

 

 

 عزيزتي مشتركة نيومي ... بداية تذكري أن الشيء مستحيل 

 ولكن األزهار تحتاج وقتا لتزهر ... 

 فبالمتابعة وااللتزام ستزهرين وتحققين هدفك إن شاء هللا. 

نظام نيومي الغذائي 

تناسب هدفك و نظامك  ينةوفقة خطة معالنظام الغذائي المتبع هو دون حرمان 

.الرياضي  

 

 التعليمات التي يجب اتباعها 

 نقص في الفيتامينات يجب اتباع تعليمات الطبيب.في حال وجود  -

 تنظيم ساعات الوجبات )عدم المباعدة بين الوجبات لساعات طويلة( -
الموازنة بين الوجبات ) مثال في حال كانت وجبة الغذاء بكمية كبيرة األفضل  -

 أن يكون العشاء وجبة خفيفة(
 الكمية: نعتمد على نسبة الشبع في الوجبات  -
 بالمية   90الفطور : نسبة الشبع تصل الى  -
 بالمية   80الغداء: نسبة الشبع تصل الى  -
 بالمية   70العشاء: نسبة الشبع تصل الى  -
 تنظيم ساعات النوم. -
تناول )  في حال الشعور بالتعب عدم ممارسة التمرين على معدة فارغة -

 المكسرات النية الغير مملحة أو نصف قطعة فواكهة أو لبن يوناني السادة....(
 رين.تناول الوجبة بعد التم -

 لتر يومياً. 3شرب الماء عما اليقل عن  -

وجبة الفري تكون في اليوم السابع ) وجبة واحدة فقط خالل اليوم و باقي  -

الوجبات يجب االلتزام, مثال: أخذت وجبة الفري على الغداء العشاء و الفطور 

 يجب االلتزام بباقي الوجبات 
 أخذ احتياجات الجسم من الطعام الطبيعي ) تجنب البروتين واي.....( -
 إرسال صور الوجبات بشكل يومي للمشرفة. -



 

 
 

 الممنوعات التي تتكون من:  قائمة
 

  األبيض )يمكن استبداله بالعسل االصلير ومن ضمنها السك السكريات: -1
  ملعقة واحدة كافية(

مالح يفضل استبدال  )في حال عدم القدرة على التخلي عن األ االمالح: -2
 بنسبة قليلة(  لكنو ،الهمالياالملح العادي بملح 

 سمرأن كانت بالدقيق األحتى نواعها وأ بكل  المعجنات: -3

  فضل استبدالها بالمشوياأل المقالي:-4
  الحلويات والمشروبات الغازية -5
 ألنها تحتوي على نسبة من األمالح والسكريات األطعمة المصنعة:  -6
 

 الخطة المتبعة في النظام الغذائي: 

 :(النشوياتالكارب )خطة 

 )الكارب: مسموح ثالث مرات في األسبوع في وجبة واحدة( 

حبوب القمح   – البرغل  – الشوفان  – البطاطا  -الرز- الكارب: مثل : الخبز 
 الشعيرية  – الكاملة 

 .........( -الباذنجان –الفطر  –و أيضاً يوجد الكارب في الخضار ) الكوسا 

   )الخضار( و التي بامكانك تناولها كل يوم

 

إذا لم تتوفر الخبز/ الرز/ البطاطا/ معكرونة) يفضل المعكرونة السمرا و 
 البيضاء و لكن من دون إضافة أي دهون(

اختيار نوع واحد من النشويات فقط و ال يجب اختيار جميعهم أو نوعين و  
 مرات باألسبوع فقط.  3تناولها مرتين او 



 

مثال:اختيار خبز في وجبة الفطور و اختيار بطاطا في وجبة الغداء غير 
 مسموح نوع واحد لوجبة واحدة فقط.

 ----------------------------------------------------- 

 خطة األلبان و األجبان: 

 المسموح: الحلوم أو قليلة الدسم أنواع األجبان المسموحة )خالية من الدسم 

 ( القريش ، الجبن البلدي ، الفيتا

   بإمكانك شرب حليب اللوز

 ------------------------------------- 

 خطة المكسرات:

 في حال تناولها أما مع الوجبات أو كسناك و لكن بحجم قبضة اليد. 

قبل البدء بالتمارين ولكن بكمية اقل من حجم قبضة اليد)و ذلك بالنسبة   أو:
 لألشخاص الذين يعانون من صعوبة قيام بالتمارين على معدة فارغة(.

 خطة الزيوت:

 استخدام زيت الزيتون. 

تحتوي على دهون ال يفضل إضافة زيت لها و نعتمد  أما بالنسبة للحوم التي 
 على الدهون التي تحتويها مثل اللحوم الحمراء و االسماك.

 -------------------------------------------------------- --------------- 

 

 خطة السناك)الوجبة الخفيفة(: 

أو الوهن  مرات باألسبوع و ذلك في حالة الشعور بالضعف 4-3تاخذينه من 
 في أيام التمارين الصعبة. 



 

الفاكهة / خذ السناكات بين الوجبات )لبن يوناني سادةأ بإمكانكايضاً  •
 رالخضابعض من انواع  / فراولة/…..( اناناس/ )تفاح اخضر/ موز/

 الشوكوالتة الداكنة(  -خذ صحن من السلطة أ  بإمكانك)مثل الخيار و
 

اخذ المشروبات التي تفضلينها )شاي /زهورات /شاي اخضر/شاي   •
 .سكرال دونبالنعاع/يانسون /قهوة اسبريسو( لكن 

 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 المسموحات:

 محددة.البقوليات:)الحمص / الفول / الفاصوليا/العدس/….( و لكن بكميات -

اللحوم:)اللحوم الحمراء/ صدر دجاج/فخذ دجاج و لكن يجب االنتباه ألنه -
 يحتوي على دهون/ كبدة/…..( 

الماكوالت البحرية:)المحار/السلمون/ التونة المعلبة و لكن يجب تصفيتها من  -
 الزيت بشكل جيد و من ثم تناولها/….( 

 ع/ملوخية/….( الورقيات الخضراء:)سبانخ/ خس / جرجير/ بقدونس/نعنا-

 الخضروات:)البروكلي/القرنبيط/الملفوف/اللفت/الكرنب/…….( -

 األطعمة الغنية بالبروتينات:

 العدس -1

 الحمص -2

 زبدة الفول السوداني -3

 الفاصوليا -4

 فول الصويا -5



 

 بذور الشيا -6

 سمك تونا -7

 البيض -8

 البروكلي -9

 اللوز -10

 الدسم( منتجات األلبان)خالية الدسم أو قليلة  -11

 السبانخ-12

 الفطر -13

 اللحوم -14

 بزالء-15

 البحثن عن مصادر بروتين آخرى.   (googleو بامكانك من )

 ----------------------------------------------------- 

 الوجبات: 

 وجبة الفطور: 

 يجب أن تكون وجبة الفطور غنية بالبروتين 

 سبانخ/بيض مع بطاطا/فول /حمص( )بيض مسلوق او مقلي/ بيض مع 

 مثال وجبة فطور:

 بيض مع سبانخ+خيار+بندورة+نصف افوكادو  •

 فول مع بقدونس نعناع + خيار او جرجير+جبنة   •



 

 في جميع الوجبات(  تكون الورقيات الخضراء موجودة)يجب أن 

 وجبات الغداء:

 تقسيم الصحن خضار بروتين كارب 

دائما مع الوجبة صحن سلطة 
 )خس/جرجير/بقدونس/ريحان/نعناع/خيار/طماطم/ملفوف/…………..(

 حسب رغبتك تختارين مكوناتها 

 في الوجبات: فائدة الورقيات الخضراء 

 تساعد على الهضمالتي  غنية باأللياف  -1

 ( ��ممنوع السكر ألنه في نظامنا تساعد على ضبط سكر الدم ) -2

 شعور بالشبع لمدة اطول ال  -3

 تطرد السموم من الجسم على خلص من احتباس السوائل و الت علىتساعد  -4

 غنية بالفيتامينات و األمالح و الماء  -5

 و االهم تساعد على نضارة البشرة  -6

 
 وجبة العشاء:

  ولكن مع بروتين بإمكانك اخذ الشوربة أو صحن سلطة
حتوي على  تأن  األفضل )أي نوع شوربة تفضلينه و شوربة فضل الي  

 البروتين( 
 شوربة العدس -1
 :مع الدجاجشوربة الفطر -2

 +قليل زيت زيتون+توابل( +صدر الدجاج)فطر
 شوربة دجاج: -3

 )كرفس+صدر دجاج+فطر+قليل من زيت زيتون+توابل( 



 

 شوربة شوفان:  -4
 )شوفان+فلفل اخضر +صدر دجاج+بازالء+توابل( 

 شوربة بروكلي و البطاطا:-5
 )بروكلي +بطاطا صغيرة+توابل(  
 شوربة خضار:  -6

 )كوسا+طماطم+جزر+توابل( 
 شوربة ملفوف: -7

 )ملفوف+بقدونس+صدر دجاج+توابل( 
 شوربة كوسا و الشوفان: )كوسا+شوفان+طماطم+توابل( -8
 شوربة الدجاج بالزنجبيل و الزعتر: -9

 اشف+توابل( )صدر دجاج+زنجبيل اخضر +زعتر اخضر ن
 شوربة خضار: -10

 )بازالء+كوسا+جزر+ملفوف+توابل( 
 شوربة قرنبيط: -11

 )قرنبيط+توابل( 
 شوربة طماطم:-12

 )طماطم+ملفوف+كوسا+كرفس+جزر+فطر+فلفل حار+توابل( 
 التوابل اختياري. 

 تبديل دجاج باللحم اختياري.  •

 إضافة زيت الزيتون اختياري.   •

 أمثلة للوجبات  
 

نعتمد في الوجبات على تقسيم الصحن ربع كارب ربع بروتين و الباقي ما بين 
 كما هو موضح في الصورة. الخضار و سلطة 



 

 
 
 

أو  )صدر الدجاج(يمكنك استبدال اللحم )بالدجاج •
 (( ...../باالسماك)تونا/روبيان

 

 الشوربة )أي شوربة تفضلينها بشرط أن تحتوي على البروتين(  •
 
 
 
 

 األسبوع األول:

 --------------- 

 اليوم األول: 



 

 أو)مسلوق  (مع صفار والثالثة من دون صفار اثنين) 3عدد  الفطور: بيض-
 بقدونس   + طماطم صغيرة 1خيار+ 1+ حسب الرغبة( مقلي

  – )خس  سلطة ورقيات  + صدر دجاج + )صغيرة الحجم( بطاطا الغداء:-
 سبانخ ......( – بقدونس 

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين   العشاء:-

--------------------------------------- -------------------------------- 

 اليوم الثاني: 

 + خيار+ جبنة )خالية الدسم أو قليلة الدسم حسب المتوفر في بلدك( الفطور:-
 طماطم  1حبات زيتون + بضعمع 

  سلطة  )اللحم(+ كفتة + الغداء: خضار مشوية-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين العشاء: -

------------------------------------ ------------------------------------ 

 اليوم الثالث: 

  خبز + حبات زيتون 6+ طماطم 1+ نعناع + بقدونس الفطور: فول +-
 أسمر

  سلطة + ملوخية مع صدر الدجاج الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

----------------------------------------------------------------------- - 
 اليوم الرابع: 

 خيار 1بيض مع كوسا+ الفطور:-

  سلطة +مع صدر الدجاج الغداء: معكرونة -
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ---------------------------------------- -------------------------------- 

 اليوم الخامس: 

 ورقياتسلطة  + أومليت بيض مع فطر الفطور:-

 +سلطة ورقياتمسلوقة  وأمشوية  دجاج مشوي مع خضارر صد الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 -------------------------------------- ---------------------------------- 

 اليوم السادس: 

 أسمر توست خبز + خيار + بيض بالخضار الفطور:-

  سلطة + سمكة مشوية الغداء:-



 

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 -------------------------------------- ---------------------------------- 

 اليوم السابع: 

باقي لكن  أي شيء تريدينه يوم الفري تختارين وجبة واحدة فقط مفتوحة
 .الوجبات يجب االلتزام

----------------------------------------- ------------------------------ 

 : األسبوع الثاني
 -------------- 

 اليوم األول 

 + توست أسمر +طماطم خيار + مالعق فول 5لفطور:ا-

 +سلطة ورقيات صدر دجاج كوسا مطبوخة + الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

---------------------------------------- -------------------------------- 

 اليوم الثاني: 

 سلطة  + بيض بالبطاطا الفطور:-

  سلطة + الغداء: كفتة لحم أو دجاج-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

---------------------------------------- --------------------------- ----- 

 اليوم الثالث: 

 ورقياتسلطة  + بيض مسلوق 2الفطور:-

 ورقيات سلطة + مالعق رز 5فاصوليا + الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

---------------------------------------- -------------------------------- 

 اليوم الرابع: 

 ة نصف موز  + حليب+نصف كوب  مالعق شوفان 3الفطور:-
  سلطة  + الغداء: كوسا باللحمة المفرومة-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ------------------------------------------ ------------------------------ 

 اليوم الخامس: 

 ورقياتسلطة  + الفطور: شكشوكة بيض-

  سلطة + بالبرغلكوسا أو باذنجان محشي  الغداء:-



 

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

--------------------------------- --------------------------------------- 

 اليوم السادس: 

 ورقياتسلطة  + بيض مسلوقة  2 توست أسمر+ الفطور:-

 +سلطة ورقيات سمكة مشوية مع الخضار الغداء:-

 شوربة تحتوي على بروتين أي نوع  العشاء:-

----------------------------------- ------------------------------------- 

 اليوم السابع: 

باقي لكن  أي شيء تريدينه يوم الفري تختارين وجبة واحدة فقط مفتوحة
 .الوجبات يجب االلتزام

------------------------------------------------------------ ------------ 

 األسبوع الثالث: 

 --------------- 

 اليوم األول: 

 ورقياتسلطة  + بيض بالسبانخ 2الفطور: -

 سلطة ورقيات + دجاج مشوي + مالعق رز 5الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ----------------------------------------------------------------------- - 
 اليوم الثاني: 

 ورقياتسلطة  حبات زيتون + 6+ بيض مسلوق 2الفطور:-

 + طماطم(  +فاصوليا خضراء كوسا 1) خضار مشوية الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

------------------------------------------------------------------ ------ 

 اليوم الثالث: 

 زيتون بضع حبات  قطعة جبنة + +ة بيضة مقلي لفطور:ا-

  سلطة + كبدة الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

----------------------------------------------------------- ------------- 

 اليوم الرابع: 

 خيار   وأر جز وأاطم مط  + حبات زيتون بضع بيض+ فطور:ال-

  سلطة + مجدرة برغل الغداء:-



 

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

----------------------------------------- ------------------------------- 

 اليوم الخامس: 

 ------------- 

 الخضار توست أسمر بالجبنة + الفطور:-

  سلطة + شوربة عدس الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 -------------------------------------- ---------------------------------- 

 اليوم السادس: 

 سلطة  اومليت بيض بالخضار+ الفطور:-

  سلطة + مالعق رز 5دجاج+ملوخية بال الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ----------------------------------------------------------------------- - 
 اليوم السابع: 

باقي لكن  أي شيء تريدينه يوم الفري تختارين وجبة واحدة فقط مفتوحة
 .الوجبات يجب االلتزام

--------------------------------------------- --------------------------- 

 األسبوع الرابع: 

 --------------- 

 اليوم األول: 

  قطعة من الجبنة +الخضار + بيض مسلوق 2الفطور:-
  سلطة + مالعق رز 5فاصوليا + الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 -------------------------------------- ---------------------------------- 

 اليوم الثاني: 

 توست اسمر + حبات زيتون 6 جبنة+ الفطور:-

  سلطة +  صدر دجاجمع شوربة خضار  الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

---------------------------------------- -------------------------------- 

 اليوم الثالث: 

 أسمر توست +خبز بيض بالخضار الفطور:-



 

  سلطة + سمكة مشوية الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

----------------------------------------- ------------------------------ 

 اليوم الرابع: 

  توست + حبات زيتون 6+ طماطم 1+ نعناع بقدونس+ الفطور: فول +-
 سلطة + ملوخية مع صدر الدجاج الغداء:-

 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ----------------------------------------- ------------------------------- 

 اليوم الخامس: 

 طماطم  1خيار+ 1كوسا مع بيض+ الفطور:-

  سلطة + خضار مشوية مع لحم الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:-

 ------------------------------------------------------------------ ------ 

 اليوم السادس: 

 طماطم  1+  سبانخ الفطور:-

  سلطة + صدر دجاج الغداء:-
 أي نوع شوربة تحتوي على بروتين  العشاء:

 ---------------------------------- --------------------------------- ----- 

 اليوم السابع: 

باقي لكن  أي شيء تريدينه واحدة فقط مفتوحةيوم الفري تختارين وجبة 
الوجبات يجب   . االلتزام

 
 
 

 
 
 

 

الوجبات التي يمكنك  صور بعض  
 االستفادة منها 
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