
تتناول هذه المادة عدة موضوعات تعتبر حجر األساس لفهم علم التغذية ودراسة القواعد واألسس التي تعتمد عليها جميع التطبيقات

واألسس التي تعتمد عليها جميع التطبيقات العملية للتغذية. 

ومن الموضوعات التي تشملها المادة أهمية التغذية للصحة العامة واالحتياجات الغذائية لألفراد . كذلك دراسة الطاقة وطرق قياسها في

الغذاء والقيمة السعرية الفسيولوجية لألطعمة , وأيضا األنواع المختلفة للطاقة والطاقة الالزمة للمجهود والنشاط . كما أن هناك أجزاء

تتناول الكربوهيدرات والبروتينات والدهون من حيث التركيب الكيميائي وأهميتهم للجسم وكذلك وظائفهم ومصادرهم الغذائية. 

كما تتناول المادة الفيتامينات الذائبة في الماء والذائبة في الدهون واألمالح المعدنية الكبيرة والدقيقة والماء وهذه العناصر هي

الخاصة بالوقاية والتي تلعب دور هام وأساسي -للمحافظة على سالمة عملية التمثيل الغذائي , بل وجميع العمليات الحيوية الضرورية

والتي ال غنى عنها للجسم.

 

أساسيات تغذية اإلنسان
�

رواق : برمو أساسيات تغذية اإلنسان - أ. مرام الحبشي

0من: 01 فبراير 2016 إلى: 13 ابريل 2016 (10 اسابيع)

عن المحاضر

https://www.youtube.com/watch?v=U9n3EoEUMi0


(users/mar246-20150825003333/messages/new?box=new/) É

(users/mar246-20150825003333/) مرام عبد الله الحبشي

أخصائية تغذية

بكالوريوس غذاء وتغذية - جامعة الملك عبد العزيز 

www.mygrapefruit.com  أخصائية تغذية بعيادة

 

1. علم التغذية:

- التغذية وعالقتها بالصحة

- االحتياجات الغذائية

- بعض المصطلحات الخاصة بالتغذية

 

2 . الكربوهيدرات:

Monosaccharides السكريات األحادية -

Disaccharides السكريات الثنائية -

Polysaccharides السكريات العديدة -

- بدائل السكريات

 

3. البروتينات:

Amino acids األحماض األمينية -

Protein Types أنواع البروتينات -

Protein biofunction الوظائف الحيوية للبروتين -

 

4. الدهون: 

Fatty Acids األحماض الدهنية -

Essential Fatty Acids األحماض الدهنية األساسية -

Cholestrol الكوليسترول -

- بدائل الدهون

(users/mar246-20150825003333/) 

مخطط المقرر

https://www.rwaq.org/users/mar246-20150825003333/messages/new?box=new
https://www.rwaq.org/users/mar246-20150825003333
https://www.rwaq.org/users/mar246-20150825003333


 

5. الطاقة:

- قياس الطاقة

Food Calorie Value القيمة السعرية لألغذية -

(Basal Metabolic Rate (BMR طاقة التمثيل القاعدي -

Activity Energy طاقة النشاط الجسمي -

- طاقة الفعل الديناميكي لألطعمة

 

6. الهضم واالمتصاص والتمثيل الغذائي:

Digestion  الهضم -

Absorbtion االمتصاص -

Metabolism التمثيل الغذائي -

 

7. الفيتامينات

الفيتامينات الذائبة في الدهون :

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

الفيتامينات الذائبة في الماء:

Vitamin C

:Vitamin B group

B2 الريبوفالفين   B1 الثيامين

B5 حمض البنتوثينك B3 النياسين

البيرودكسين B6 حمض الفوليك

الكوبالت B12   البيوتين

الكولين  

 

8. األمالح المعدنية:

العناصر المعدنية الكبرى:

Mg المغنيسيوم ,Cl الكلوريد ,Na الصوديوم ,S الكبريت , K البوتاسيوم ,P الفسفور , Ca الكالسيوم

العناصر المعدنية الصغرى:

F الفلور , Se السيلينيوم ,I المنجنيز ,اليود ,Zn الزنك , Cu النحاس ,Fe الحديد

 

9. الماء:

(courses/human_nutrition/sections/) المحتويات(courses/human_nutrition/discussions/) نقاشات(courses/human_nutrition/wallposts/) الحائط(courses/human_nutrition/announcements/) تنويهاتcourses/human_nutrition/) عن المادة

(/) 

https://www.rwaq.org/courses/human_nutrition/sections
https://www.rwaq.org/courses/human_nutrition/discussions
https://www.rwaq.org/courses/human_nutrition/wallposts
https://www.rwaq.org/courses/human_nutrition/announcements
https://www.rwaq.org/courses/human_nutrition
https://www.rwaq.org/


توزيع الماء في الجسم

وظائف الماء

االحتياجات من الماء

مصادر الماء للجسم

10.  تخطيط الوجبات:

نبذة عن أنظمة تخطيط الوجبات الحديثة

- معرفة أهمية الغذاء السليم والتغذية السليمة لجسم اإلنسان.

- تصحيح عادات غذائية خاطئة في المجتمع.

- معرفة أهم العناصر الغذائية وعالقتها باألمراض الشائعة .

- زيادة الوعي التغذوي لدى األفراد

-معرفة  مواصفات الغذاء المتوازن.      

 –القدرة على تحديد اإلحتياجات الغذائية للفرد البالغ.

 – معرفة التوازن بين العناصر الغذائية المولدة للطاقة والتي ال تولد الطاقة.

 

مخرجات المقرر

(http://support.rwaq.org) المساعدة  (pages/policy/) سياسة الخصوصية  (articles/) مدونة رواق  (pages/about/) عن رواق  (courses/) تصفح المواد الرئيسية (/) 

(pages/ambassadors/) برنامج سفراء رواق  (pages/partners/) الشراكات األكاديمية  (pages/instructor_join/) انضم كمحاضر  (pages/partners_join/) انضم كشريك
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