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 : أهذاف اٌّمشس-9
 .معرفة علمٌة فً مجال الهندسة البشرٌةاكتساب الطالب  - أ

 توظٌف الهندسة البشرٌة فً اختصاص التصمٌم الداخلً - ب

 معرفة العالقة بٌن علم الهندسة البشرٌة والعلوم المجاورة -ج     

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ػٕذ االٔغبْ وِذَبد اٌحشوخ فٍ وفغٍدته  الهندسة البشرٌة والتعرف على الجهازالحركًدراسة 

ٌفضبء اٌفضبء اٌذاخٍٍ فضال ػٓ اٌتبثُشاد اٌجُئخ اٌحغُخ واثشهب ػًٍ فؼبٌُبد االٔغبْ فٍ ا

 اٌحشوٍ



 
 

 اٌتؼٍُ وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُِخشخبد  .9

 اٌّؼشفخ واٌفهُ  -أ
 .ِؼشفخ اٌؼاللخ ثُٓ ِغتخذَ اٌفضبء واٌّىخىداد فُهاٌمذسح واٌّهبسح فٍ  اوتغبة -

 .إٌىصَغ اٌفضبئٍ ٌّىىٔبد اٌفضبءح اوتغبة ِهبس -

 . الجداول والقٌاسات العالمٌةتعامل مع ال -

 

 اٌّهبساد اٌخبصخ ثبٌّىضىع   -ة 

 تمبسَش ِختصخ ثبٌفضبءاد– 1ة

  سعىِبد تىضُحُخ ٌٍتىصَغ اٌفضبئٍ – 2ة

 االسوٕىُِىُخ  ثشاد ؤَغتخذَ وً اٌّ تمبسَش ػٍُّخ – 3ة

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 

  . االختجبساد اٌُىُِخ واالعجىػُخ اٌّغتّشح -

 اٌتذسَجبد واألٔشطخ فٍ لبػخ اٌذسط .  -

 . ىالغ االٌىتشؤُخ ٌإلفبدح ِٕهب ّإسشبد اٌطالة إًٌ ثؼض اٌ -

 االعتؼبٔه ثّٕبرج ػٍُّخ. -

 

 طشائك اٌتمُُُ      

 

 اٌّشبسوخ فٍ لبػخ اٌذسط.-

 .تمذَُ األٔشطخ -

 تمُُُ اٌتمبسَش وتمىَّهب.-

 وأٔشطخ . ئُخؤهب اختجبساد فصٍُخ-

 

 
 ِهبساد اٌتفىُش -ج

 . المقرر الموعد فً لٌمهاوتس الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

واَدبد اٌحٍىي ٌهب ػًٍ اعبط إٌتبئح  اٌتىصَغ اٌفضبئٍ واٌحشوخ فٍ اٌفضبء اٌذاخٍٍِشىٍخ تحًٍُ   -2ج

 اٌّتىلؼخ

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

   

 

 



 

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ     

 ة الٌومٌة لجذب الطالب الى موضوع الدرس تطبٌقً مرتبط بواقع الحٌا نحو على المحاضرة إدارة
 .دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحلٌل 

 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 لواجبات الٌومٌة واالختبارات .ل الدرجة من نسبة تخصٌص 

 

 طشائك اٌتمُُُ    

 .المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة - أ

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام - ة
 .والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر - د

 اٌّهبساد  اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس اٌشخصٍ (. -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 : اٌفصً االويثُٕخ اٌّمشس .10

ؼٍُ ِخشخبد اٌت اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
 اعُ اٌىحذح / اٌّغبق أو اٌّىضىع

طشَمخ 

 اٌتؼٍُُ
 طشَمخ اٌتمُُُ

 2 االوي
تعريف الهندسة 

 البشرية
 ٔظشٌ نشاءة ,المنظمات,التسمٌة

اعئٍخ ػبِخ 

 وِٕبلشخ

 2 اٌثبٍٔ
اهذاف 

 االسوىُّٔه
تعارٌف عامة,تعارٌف خاصة اهداف ,

 عالقته باللوم االخرىبالتصمٌم الداخلً,

خ ػبِخ اعئٍ ٔظشٌ

وِٕبلشخ او 

 اِتحبْ أٍ

 2 اٌثبٌث
ػىاًِ 

وِدبالد 

 اٌهٕذعخ اٌجششَخ
 العوامل,المجاالت

 ٔظشٌ
أعئٍخ ػبِخ 

 وِٕبلشخ

 االٔثشوِتشَخ 2 اٌشاثغ
البناء الجسمً لالنسان,التركٌب 

 الجسمً,التكوٌن الجسمً
 ٔظشٌ

 اِتحبْ أٍ

 2 اٌخبِظ
لُبعبد خغُ 

 االٔغبْ

طول,االرتفاعات,مدٌات 
ل,عروض الجسم,القٌاسات الوصو

 الدورانٌة

أعئٍخ ػبِخ  ٔظشٌ

وِٕبلشخ او 

 اِتحبْ أٍ

 اٌهُىً اٌؼضٍّ  اٌغبدط
ُِّضاد,اٌّفبصً,اٌفمشاد,اٌهُىً  فغٍدخ 

 اٌطشفٍ
اعئٍخ ػبِخ و  ٔظشٌ

 ِٕبلشخ

 اِتحبْ شهشٌ ٔظشٌ  اِتحبْ 2 اٌغبثغ

 ِذَبد اٌحشوخ ,ِٕشأ اٌحشوخ ػٍُ اٌحشوخ 2 اٌثبِٓ
 الواجبات ٔظشٌ

 الجماعٌة

 أىاع اٌحشوخ وِذَبتهب فٍ فضبء افتشاضٍ دسط تطجُمٍ 2 اٌتبعغ
اعئٍخ ػبِخ و  ٔظشٌ

 ِٕبلشخ

 2 اٌؼبشش
اٌحشوبد 

 االعبعُخ
 ,انواع الحركات النشاط الحركً

اعئٍخ ػبِخ و  ٔظشٌ

 ِٕبلشخ

 2 اٌحبدٌ ػشش
اٌحشوبد 

 االعبعُخ
 الهندسٌة

 ٔظشٌ
 اعئٍخ ػبِخ

 2 اٌثبٍٔ ػشش
شوبد اٌح

 االعبعُخ
 المركبة .الدورانٌة

ِٕبلشخ و  ٔظشٌ

 اِتحبْ أٍ

 2 اٌثبٌث ػشش
ىبُٔىب اٌُّ

 اٌحُىَخ
 تعرٌف,اهمٌتها,فروعها

 ٔظشٌ
 اعئٍخ ػبِخ

 المٌكانٌكا الحٌوٌة والفضاء داخلً دسط تطجُمٍ 2 اٌشاثغ ػشش

 الواجبات ٔظشٌ
 +الجماعٌة

 ِٕبلشخ

 اِتحبْ شهشٌ ٔظشٌ  اِتحبْ  اٌخبِظ ػشش

 اٌفصً اٌثبٍٔ 

ِخشخبد اٌتؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
 طشَمخ اٌتمُُُ األعجىع اعُ اٌىحذح / اٌّغبق أو اٌّىضىع

 فغٍدخ االحغبط 2 االوي
تعرٌف  االحساس,
 ,فسٌلوجبا االحساسلالحساس

 االوي
اعئٍخ ػبِخ 

 وِٕبلشخ

 اٌثبٍٔ اللمس,الشم,الذوق,البصر أىاع اٌحىاط 2 اٌثبٍٔ
بِخ اعئٍخ ػ

وِٕبلشخ او 

 اِتحبْ أٍ
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 اٌمشاءاد اٌّطٍىثخ :
 وتت اٌّمشس 
 اخشي  

 القومي المركز ، العمل نتاجيةإ رفع في واثرها البشرية الهندسة ، يحيى إبراهيم .1
 .1791 ، اإلداري والتطوير لالستشارات

 الفكر دار،  1 ط،  لمحركة العممي التشخيص مبادئ:  الدين حسام حسين طمحة .2
 .  م 1774،  القاهرة،  العربي

 لمصحافة العامة مؤسسة،  ناصف عمي عبدة ترجمة،  الحركة ، عمم مانيل كورت .3
 .  م1791،  بغداد،  والطباعة

4. Bigland – Ritchie, b. (1981): EMG and Fatigue of Human 
Voluntary and Stimulated Contractions: Physiology 
Mechanisms. 130-150. London 

5. E . Asmussen : Movement of Man and Study of Man in 
Motion" Axing Review of the Development on Biomechanics , 
Volumes IA university Park Press . Baltimore . 1976  

 

 

 اٌثبٌث الفٌزٌائٌة, الفسلجٌة,النفسٌة ِشاحً االحغبط 2 اٌثبٌث
أعئٍخ ػبِخ 

 وِٕبلشخ

 خصبئص االحغبط 2 اٌشاثغ
صفات الحساس,خصائص 

 المثٌرات
 اِتحبْ أٍ اٌشاثغ

 اٌخبِظ االحساس,االدراك, االدراك الحسً االحغبط واالدسان 2 اٌخبِظ
أعئٍخ ػبِخ 

خ او وِٕبلش

 اِتحبْ أٍ

 اٌجُئخ واالحغبط 2 اٌغبدط
اٌجُئخ اٌذاخٍُخ,اٌشاحخ 

 اٌحشاسَخ,,اٌشاحخ اٌفغٍُىخُخ
 اٌغبدط

اعئٍخ ػبِخ و 

 ِٕبلشخ

 اِتحبْ اٌغبثغ  اِتحبْ 2 اٌغبثغ

 ششوط اٌفضبء اٌؼبَ 2 اٌثبِٓ
لُبعبد ػبِخ, اٌحشوخ اٌتىصَغ 

 اٌفضبئٍ االٔبسح اٌتهىَخ
 اٌثبِٓ

 الواجبات
 الجماعٌة

 2 اٌتبعغ
ششوط اٌفضبءاد 

 اٌخبصخ
لُبعبد ػبِخ, اٌحشوخ اٌتىصَغ 

 اٌفضبئٍ االٔبسح اٌتهىَخ
 اعئٍخ ػبِخ اٌتبعغ

 غشف إٌىَ 2 اٌؼبشش
قٌاسات عامة, الحركة التوزٌع 

 الفضائً االنارة التهوٌة
 اِتحبْ شهشٌ اٌؼبشش

 غشف اٌّؼُشخ 2 اٌحبدٌ ػشش
قٌاسات عامة, الحركة التوزٌع 

 النارة التهوٌةالفضائً ا
اٌحبدٌ 

 ػشش
 اعئٍخ ػبِخ

 اٌصبٌخ 2 اٌثبٍٔ ػشش
قٌاسات عامة, الحركة التوزٌع 

 الفضائً االنارة التهوٌة
اٌثبٍٔ 

 ػشش

ِٕبلشخ و 

 اِتحبْ أٍ

 اٌّطجخ 2 اٌثبٌث ػشش
قٌاسات عامة, الحركة التوزٌع 

 الفضائً االنارة التهوٌة
اٌثبٌث 

 ػشش
 اعئٍخ ػبِخ

 2 اٌشاثغ ػشش
 اد اٌّفصٍُخاٌفضبء

 واٌغالٌُ
قٌاسات عامة, الحركة التوزٌع 

 الفضائً االنارة التهوٌة
اٌشاثغ 

 ػشش

 الواجبات
 +الجماعٌة

 ِٕبلشخ

  اِتحبْ  اٌخبِظ ػشش
اٌخبِظ 

 ػشش
 اِتحبْ شهشٌ



   خِتطٍجبد خبص

اٌخذِبد االختّبػُخ ) وتشًّ ػًٍ عجًُ 

اٌّثبي ِحبضشاد اٌضُىف واٌتذسَت 

 اٌّهٍٕ واٌذساعبد اٌُّذأُخ ( 
 تطبيق على فضاءات داخلية عامة وخاصة
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 ال تىخذ اٌّتطٍجبد اٌغبثمخ

 10 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 20 وجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ أ

 

 


