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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

Shahab Ahmed Shakir التدريسي: اسم 

drshahshkier@ gmail.com البريد االلكتروني: 

Family and Community Medicine/Occupational and 

Environmental Medicine 
 اسم المادة:

ساعة عملي 120ساعة نظري  90  :مقررالفصل 

االمراض المهنية والبيئية طلبةتعليم وتدريب ال  ة:اهداف الماد 

Occupational Health 

Environmental Health 
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Occupational medicine (Hunter ) 
Textbook of occupational and environmental medicine (W.rom) 

 ة:الكتب المنهجي

Web sites of occupational and environmental medicine ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60%  20% 20%  

 

 :تقديرات الفصل

Practical training: project work leading to written and present report ةمعلومات اضافي: 
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 لدراسي االولالفصل ا – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 

 
Occupational health 

:definition, history and 

objectives 
3/10/2016 1 

 
 

function of occupational 

health center 
10/10/2016 2 

 
 Heat, cold, pressure  

17/10/2016 
 

3 

 
 Noise ,vibration 1/11/2016 4 

 
 

ionizing and non ionizing 

radiation 
8/11/2016 5 

 
 

chemical hazards :toxicology 

,body defense 
15/12/2016 6 

 
 

Lung disease (asbestosis and 

pneumoconiosis) 
28/12/2016 7 

 
 

Lung disease (silicosis and 

byssinosis) 
5/12/2016 8 

 
 Occupational skin diseases 12/12/2016 9 

 
 Heavy metals 16/12/2016 10 

 
 

Occupational accidents and 

biological hazards 
23/12/2016 11 

  First term exam 3/1/2017 12 

 عطلة نصف السنة
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 ديالىجامعة  : أسم الجامعة 

 الطب: أسم الكلية

 معاالسرة والمجت طب أسم 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

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  

Environmental health: definition 

and 

biological, physical and social 

environment (part 1) 

20/2/2017 1 

  

Environmental health: definition 

and 

biological, physical and social 

environment (part 2) 

27/2/2017 2 

  Pollution :Air pollution 6/3/2017 3 

  
Indoor and Outdoor Air 

Pollution 
13/3/2017 4 

  
Water pollution  

 
20/3/2017 5 

  
Acid Rain 

 
27/3/2017 6 

  Soil pollution 3/4/2017 7 

  
Global warming and green house 

effects 
10/4/2017 8 

  
Ozone depletion and UVR health 

effect 
17/4/2017 9 

  
Environmental sanitation and 

hygiene 
24/4/2017 10 

  Hospital Waste 8/5/2017 11 

  Sewage disposal 15/5/2017 12 

  Second term exam 22/5/2017 16 

 

 توقيع العميد:                                                          ع االستاذ:  توقي


