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 1الصفحت 

 
  

 
 األكادَوٍ البرًاهحًوىرج وصف 

 (األكادَوٍ()هراخؼت البرًاهح الؼالٍ )هراخؼت أداء هؤسساث التؼلُن 

 / الهٌذست البشرَت وصف البرًاهح األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انفُىٌ اندًُهخ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 لضى انزصًُى / فشع انزصًُى انصُبػٍ انمضى اندبيؼٍ / انًشكز  .2

 انًشحهخ انثبنثخ َظشٌ / انهُذصخ انجششَخ /  اصى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 ثكهىسَىس رصًُى صُبػٍ  اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 صُىٌ انُظبو انذساصٍ   .5

 َظبو انىحذاد انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 انىالغ انًحُظ ثبالَضبٌ وانًُزدبد  انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 18/2/2018 ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

  انزؼشف ػهً يفهىو وربسَخ واهذاف ويدبالد انهُذصخ انجششَخ 

  انزؼشف ػهً االسخىَىيُكش واالَثشوثىيزشَخ وَظبو االَضبٌ انًبكُخ 

  انزؼشف ػهً انًُكبَُكُخ انحُىَخ وانحشكُخ 

  انزؼشف ػهً انزمُُش وانًىاصفبد واندىدح 

  انزؼشف ػهً اَظًخ اندهىس انصحُحخ وثُئخ ػًم انحبصىة 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .10

  االهذاف انًؼشفُخ-أ

 اطالع انطالة ػهً دوس انهُذصخ انجششَخ وػاللزهب ثبالدواد واالثبس واالخهزح -1أ

 االطالع ػهً انًىاصفبد واندىدح وانزمُُش واثشهب فٍ رصًُى انًُزدبد -2

 اصزؼًبل ايثهخ يزُىػخ يٍ والؼُب  -3

 انخبصخ ثبنجشَبيح االهذاف انًهبسارُخ–ة 

 وكزُجبد ويىاصفبد يزُىػخ  االطالع ػهً صىس وفذَىهبد – 1ة 

 ششذ ايثهخ يزُىػخ يٍ والؼُب نزفضُش ثؼض انًىاضُغ انًزُىػخ  -2

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبضشح 

  ارجبع االصبنُت انحذَثخ فٍ انزؼهُى كبصزؼًبل انهىحبد االنكزشوَُخ ثأصزخذاو انكًجُىرش 

  كبنصىس وانشصىيبد كىصبئم اَضبذ نششذ ثؼض انًىاضُغارجبع االصبنُت انًزُىػخ 

 طشائك انزمُُى      

 

 اخزجبس انطالة نًؼشفخ يذي رفبػههى يغ انًحبضشح واخشاء اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ-ج

 رؼهى انذلخ واالَضجبط  فٍ رهمٍ انؼهى وانًؼشفخ    -1ج 

 رؼهى انزىاصم وانزفبػم ثٍُ االصزبر وانطالة اثُبء انًحبضشح ثباليثهخ انًزُىػخ  -2ج

 سثظ يبدح انهُذصخ انجششَخ ثبنؼهىو االخشي  -3ج

  ثُبٌ اهًُخ ودوس انهُذصخ انجششَخ فٍ رصًُى اٌ يُزح -4ج

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 وانطالةيحبضشاد َظشَخ ويُبلشبد يزُىػخ ثٍُ االصزبر 

 طشائك انزمُُى    

  اخزجبس انطالة شفىَب ػٍ انًحبضشح انضبثمخ فٍ ثذاَخ كم يحبضشح 

 رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحضىس 

  كم فصم  2االيزحبٌ انزحشَشٌ ػذد 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبساد انزأهُهُخ انًُمىنخو انًهبساد انؼبيخ-د 

 يحبونخ ديح انًبدح يغ انًىاد االخشي  -1د

 سفغ يضزىي انطبنت ثبصزخذاو يفشاداد انًبدح فٍ رصًًُُه الٌ يُزح -2د

  يزبثؼخ انطالة ثفهى انًبدح ورىظُفهب خالل حشكبرهى ووظبئفهى انزٍ َمىيىٌ ثهب  3د

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انشهبداد وانضبػبد انًؼزًذح .12
 انًمشس أو انًضبقاصى  الرتميز انًضزىي / انضُخ

انضبػبد 

وانىحذاد 

 انًؼزًذح

 الهٌذست البشرَت  الثالثت
 ًظرٌ

 ساػت 01

  

 وحذة 7ساػت /  01البكلىرَىس / 

  
  

 

 
   

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .13

 
  مادة الهندسة البشرية واضافتها للمادةاالطالع على ما هو جديد من كتب ومن االنترنيت فيما يخص  

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .14

  ان يكون الطالب خريج دراسة علمية او ادبية اومعهد فنون جميلة او اعدادية صناعة 

 ػٍ انجشَبيحأهى يصبدس انًؼهىيبد  .15



  
 4الصفحت 

 
  

 Human Dimension 

 Coleccion Dimensiones En Arquitectura 

 Panero&zelnik-las dimensiones 

 Metric Handbook  

 



  
 5الصفحت 

 
  

 الوٌهح هخطط ههاراث

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هي البرًاهح الخاضؼت للتقُُن

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هي البرًاهح

السٌت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 الؼاهت والوٌقىلتالوهاراث  ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوؼرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 الثالث
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي الهندسة البشرية  

                      



  
 6الصفحت 

 
  

 0وصف تصوُن الوٌطق الرقوٍ 

 / الهندسة البشرية  وصف الوقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انفُىٌ اندًُهخ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انصُبػٍلضى انزصًُى / فشع انزصًُى  انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2

  اصى / سيز انًمشس .3

 رىاخذ انزايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 صُىٌ  انفصم / انضُخ .5

 ( صبػخ 66)  ػذد انضبػبد انذساصُخ )انكهٍ( .6

 18/2/2618 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

واالَثشوثىيزشَخ االسخىَىيُكش  وانزؼشف ػهً يفهىو وربسَخ واهذاف ويدبالد انهُذصخ انجششَخ 

انزؼشف ػهً انزمُُش و  انزؼشف ػهً انًُكبَُكُخ انحُىَخ وانحشكُخو  وَظبو االَضبٌ انًبكُخ

 وانًىاصفبد واندىدح و انزؼشف ػهً اَظًخ اندهىس انصحُحخ وثُئخ ػًم انحبصىة
 
 
 

 هراخؼت أداء هؤسساث التؼلُن الؼالٍ ))هراخؼت البرًاهح األكادَوٍ((

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 يخشخبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9



  
 7الصفحت 

 
  

 االهذاف انًؼشفُخ -أ

 اطالع انطالة ػهً دوس انهُذصخ انجششَخ وػاللزهب ثبالدواد واالثبس واالخهزح  -1أ

 االطالع ػهً انًىاصفبد واندىدح وانزمُُش واثشهب فٍ رصًُى انًُزدبد -2

 اصزؼًبل ايثهخ يزُىػخ يٍ والؼُب  -3

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 وكزُجبد ويىاصفبد يزُىػخ  االطالع ػهً صىس وفذَىهبد- 1ة

 ششذ ايثهخ يزُىػخ يٍ والؼُب نزفضُش ثؼض انًىاضُغ انًزُىػخ  -2

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبضشح 

  ارجبع االصبنُت انحذَثخ فٍ انزؼهُى كبصزؼًبل انهىحبد االنكزشوَُخ ثأصزخذاو انكًجُىرش 

 وانشصىيبد كىصبئم اَضبذ نششذ ثؼض انًىاضُغ ارجبع االصبنُت انًزُىػخ كبنصىس 

 طشائك انزمُُى      

 

 اخزجبس انطالة نًؼشفخ يذي رفبػههى يغ انًحبضشح واخشاء اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ 

 رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحضىس 

  كم فصم  2االيزحبٌ انزحشَشٌ ػذد 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 رؼهى انذلخ واالَضجبط  فٍ رهمٍ انؼهى وانًؼشفخ    -1ج

 رؼهى انزىاصم وانزفبػم ثٍُ االصزبر وانطالة اثُبء انًحبضشح ثباليثهخ انًزُىػخ  -2ج

 سثظ يبدح انهُذصخ انجششَخ ثبنؼهىو االخشي  -3ج

 ثُبٌ اهًُخ ودوس انهُذصخ انجششَخ فٍ رصًُى اٌ يُزح  -4ج

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 يحبضشاد َظشَخ ويُبلشبد يزُىػخ ثٍُ االصزبر وانطالة

 طشائك انزمُُى    

  اخزجبس انطالة شفىَب ػٍ انًحبضشح انضبثمخ فٍ ثذاَخ كم يحبضشح 

 رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحضىس 

  كم فصم  2االيزحبٌ انزحشَشٌ ػذد 

 

انًهبساد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  -د -9

 انشخصٍ( 

 يحبونخ ديح انًبدح يغ انًىاد االخشي  -1د

 سفغ يضزىي انطبنت ثبصزخذاو يفشاداد انًبدح فٍ رصًًُُه الٌ يُزح -2د

  يزبثؼخ انطالة ثفهى انًبدح ورىظُفهب خالل حشكبرهى ووظبئفهى انزٍ َمىيىٌ ثهب   3د



  
 8الصفحت 

 
  

 

  



  
 9الصفحت 

 
  

 

 / انهُذصخ انجششَخ / َظشٌ  ثُُخ انًمشس .16

ع
جى

ص
أل

ا
د 

ػب
ضب

ان
 

يخشخبد 

 انزؼهى انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اصى انىحذح / انًضبق أو انًىضىع

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  مقدمة عن الهندسة البشرية واالرجونوميكس الهٌذست البشرَت  2 1

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  تاريخ االرجونوميكس الهٌذست البشرَت  2 2

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  اهمية واهداف الهندسة البشرية الهٌذست البشرَت  2 3

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  اهم االساليب المتبعة لتحقيق اهداف الهندسة البشرية  الهٌذست البشرَت  2 4

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  نظام االنسان الماكنة الهٌذست البشرَت  2 5

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  نظام عمل االنسان والمنتج الهٌذست البشرَت  2 6

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الهيكل العظمي  الهٌذست البشرَت  2 7

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الهٌذست البشرَت  2 8

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  العضالت  / المفاصل الهٌذست البشرَت  2 9

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  العتالت وانواعها  الهٌذست البشرَت  2 16

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الميكانيكية الحركية الهٌذست البشرَت  2 11

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الميكانيكية الحيوية  الهٌذست البشرَت  2 12

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الميكانيكية الحيوية ألعمال الذراع الهٌذست البشرَت  2 13

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  متطلبات العمل من الناحية الميكانيكية الحيوية الهٌذست البشرَت  2 14

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الهٌذست البشرَت  2 15

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  البيئة البصرية  الهٌذست البشرَت  2 16

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  ماهية االنثروبومترية الهٌذست البشرَت  2 17

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التقييس الهٌذست البشرَت  2 18

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  المواصفات القياسية  الهٌذست البشرَت  2 19

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الجودة / الجودة الشاملة الهٌذست البشرَت  2 26

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  بعض المؤثرات لبيئة االنسان الهٌذست البشرَت  2 21

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  االرجونومكيس الهٌذست البشرَت  2 22

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الهٌذست البشرَت  2 23

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  عالقة االرجونوميكس في تخطيط او تصميم النظام المتكامل  الهٌذست البشرَت  2 24

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  اهداف االرجونومكيس الهٌذست البشرَت  2 25

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  مجاالت االرجونوميكس الهٌذست البشرَت  2 26

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  تصميم الجلوس الجيد الهٌذست البشرَت  2 27

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  بعض مشاكل الجلوس التي يجب تجنبها عند تصميم الكرسي  الهٌذست البشرَت  2 28

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  ارجونوميكية بيئة عمل جهاز الحاسوب  الهٌذست البشرَت  2 29

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الهٌذست البشرَت  2 36



  
 11الصفحت 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

      
 ال يوجد

 انًشاخغ انشئُضُخ )انًصبدس( -2

Human Dimension 
Coleccion Dimensiones En Arquitectura 
Panero&zelnik-las dimensiones 
Metric Handbook 

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  -ا 

 )انًدالد انؼهًُخ , ....(
 

االنكزشوَُخ , يىالغ انًشاخغ  -ة

 االَزشَذ,.....
 

 

 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  -12

 ضمن شرح مادة الهندسة البشرية  المنتجات المتنوعة الحديثة من اضافة استخدامات التقنيات 

 

 

 

 

 

 


