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  الطب    :الكلية

 طب األسرة والمجتمع: القسم

  ماجستير:  الدرجة

 ماجستير الطب المهني والصحة المهنية:   البرنامج مسمي

 
  :البرنامج مدة

السنة األولي بكلية الطب بجامعة الدمام والسنة الثانية بجامعة كاليفورنيا بلوس : ل دراسية( )أربعة فصو سنتان

 أنجلوس بالواليات المتحدة األمريكية

   البرنامج: نظام
كل المقررات في هذا البرنامج أسلوب الدراسة بالبرنامج هو بالمقررات الدراسية شامال على مقرر مشروع بحثي. و

مزيج من المحاضرات ودورات تدريبية بالمستشفى ومراكز الرعاية الصحية األولية  ىعل البرنامج إجبارية ويشتمل

 .نابع من التدريب الميداني علميوتدريب ميداني بمنشآت صناعية مختارة وتقرير 

 الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج:  

 وحدة 23: النظريةالوحدات  .1

 وحدة 26:  العمليةالوحدات  .2

 دات الدراسية إجباريةجميع الوح .3

 
 ال يوجد  التخصص الدقيق:

 
 الخطة الدراسية للبرنامج: 

تتم الدراسة بالبرنامج بمسار المقررات الدراسية باإلضافة إلى مقررين لمشروع البحث )األول بجامعة الدمام والثاني 

 وحدة معتمدة.   49بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا(  بعدد إجمالي 

 
 السنة األولى بكلية الطب، جامعة الدمام

 الفصل الدراسي األول

 

 الوحدات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ياإلجمال يعمل نظري

0407801 
االجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات و قوانين العمل السعودية

 منظمة العمل الدولية و

1  1 

0407802 
 2 1 1 الصحة والسالمة المهنية

0407803 
 1  1 اإلدارة الصحية

0407804 
 3  3 علم الوبائيات المهني

0407805 
 2 1 1 اإلحصاء الحيوي

0407806 
 2 1 1 طرق البحث العلمي

0407807 
 1  1 البراهين ىالطب المبني عل

0407808 
 1  1 التوعية الصحية وتعزيز الصحة

 13 2 11 يالمجموع الفرع 
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 الثانيالفصل الدراسي 

 
 الوحدات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ياإلجمال يعمل نظري

 4  4 الطب المهني 0407809

 1  1 أخالقيات المهنة الطبية 0407810

 2 2  جراحة العظام 0407811

 2 2  السمعيات 0407812

 2 2  طب الطوارئ 0407813

 2 2  األمراض الجلدية 0407814

 2 2  الصدريةاألمراض  0407815

 4 4  طب األسرة وتقييم العجز المهني 0407816

( الطب المهني والسالمة 1مشروع بحث ) 0407817

 والصحة المهنية 

 3 3 

 22 17 5  المجموع الفرعي

المجموع العام للفصلين 

من السنة  األول والثاني

 األولي

 16 19 35 

 
 

 السنة الثانية بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس

 
 الفصل الدراسي األول

 
 المعتمدة الوحدات إسم المقرر رقم المقرر

 ياإلجمال يعمل نظري

 1  1 هندسة اإلنسان )إرقونومكس(   0407821

 1  1 وبائيات اإلصابات 0407822

 1  1 األسس العلمية للمعايير في الصحة المهنية  0407823

 1 1  (2مشروع البحث: ) 0407824

 2  2 أساسيات علم السموم والسموم البيئية 0407825

 6 1 5  المجموع الفرعي

 
 

 الثانيالفصل الدراسي 

 
 الوحدات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ياإلجمال يعمل نظري

تدريب سريري  في عيادات األمراض  0407826

 المهنية

 6  

 

6 

 1  1 اآلثار الحيوية لملوثات الهواء 0407827

 1  1 الصحة والسالمة المهنية 0407828

 8 6 2  المجموع  الفرعي

المجموع العام 

للفصلين األول 

من السنة  والثاني

 الثانية

 7 7 14 
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 لالستفسار:

 
 أ.د. سيف الدين جعفر بالل :االسم 

 966503839103+ جوال رقم:

 seifgb@yahoo.com عنوان البريد اإللكتروني:

، المملكة 31451، الدمام 2114قسم طب األسرة والمجتمع ، كلية الطب ، جامعة الدمام ، ص.ب.  العنوان البريدي:

 .السعوديةالعربية 

  
 

 

 


