
 ديالىجامعة  : أسم الجامعة 

 الطب: أسم الكلية

 طب االسرة والمجتمعأسم القسم: 

 شهاب احمد شاكرأسم المحاضر: 

 استاذ مساعداللقب العلمي: 

 بورد طب مهني وبيئيالمؤهل العلمي: 

  كلية الطبمكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 

 

 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

Shahab Ahmed Shakir التدريسي: اسم 

drshahshkier@ gmail.com البريد االلكتروني: 

Community and Family Medicine :اسم المادة 

ساعة عملي 30ساعة نظري +  30  :مقررالفصل 

 ة:اهداف الماد تعليم طلبة المرحلة الثالثة عن التغذية

-Nutrition , vitamins, minerals 
-Total energy requirement 
-Nutrition of certain disease 
- Nutrition assessment- Nutrition requirement 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Textbook of Nutrition ة:الكتب المنهجي 

Web. sites for Nutrition ة:المصادر الخارجي 

ائياالمتحان النه  الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات 

60%  20% 20%  

 

 :تقديرات الفصل

Practical training: project work leading to written and present report ةمعلومات اضافي: 
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 
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 عطلة نصف السنة

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:
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Introduction and definition 

about nutrition 
21/2/2017 1 

  Nutrients 28/2/2017 2 

  Protein and fat 7/3/2017 3 

  Carbohydrates 14/3/2017 4 

  Vitamins and minerals 28/3/2017 5 

  
Nutrition of pregnancy and 

lactating women 
4/4/2017 6 

  
Nutrition of hypertention 

And Diabetes Mellitus 
11/4/2017 7 

  Nutrition of thyroid 18/4/2017 8 

  
Nutrition of anemia and 

heart failure 
25/4/2017 9 

  Nutrition of renal failure 2/5/2017 10 

  Tota l energy requirement 9/5/2017 11 

  
Nutritionl 

assessment&Recommended 

dietary allowness 
16/5/2017 12 

  Second term exam 23/5/2017 16 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:


