
: الجامعة                                                                              راق  ــــــــــــــــــــــــھورية العــــــجم
  بغداد

: الكلية                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الفنون الجميلة

:  القسم                                                                              راف والتقويم العلمي ـــــــجھاز ا ش
  التصميم 

: الفرع                                                                                                                        
  الداخلي/ الصناعي 

: المرحلة                                                                                                                        
  الثالثة

اسم المحاضر                                                                                                                        
  ھدى محمود.د: 

:  اللقب العلمي                                                                                                                       
  استاذ

 المؤھل العلمي                                                                                                                      
  دكتوراه: 

: مكان العمل                                                                                                                       
  كلية الفنون الجميلة

  روس ا سبوعيجدول الد
  

  ھدى محمود عمر عبد 4.د  ا سم

 Huda_m_o@yahoo.com  البريد ا لكتروني

  الھندسة البشرية  اسم المادة 

  سنوي  مقرر الفصل

تع66666رف الطال66666ب بمفھ66666وم وت66666اريخ واھ66666داف ومج66666ا ت الھندس66666ة البش66666رية وا رجون66666وميكس   اھداف المادة

وا نثروبومتري666666ة ونظ666666ام ا نس666666ان الماكن666666ة والميكانيكي666666ة الحيوي666666ة والحركي666666ة والتقي6666666يس 

  والمواصفات والجودة ، وانظمة الجلوس ومشاكله وبيئة عمل جھاز الحاسوب

الھيك666ل / نظ666ام ا نس666ان الماكن666ة / ماھي666ة واھ666داف وت666اريخ الھندس666ة البش666رية وا رجون666وميكس   التفاصيل ا ساسية للمادة

متطلب66666ات ) / الحركي66666ة ، الحيوي66666ة ( الميكانيكي66666ة / الع66666ت<ت / ي والعض66666لي والمفاص66666ل العظم66666

ماھي666ة ا نثروبومتري666ة والتقي666يس / البيئ666ة البص666رية / العم666ل م666ن الناحي666ة الميكانيكي666ة الحيوي666ة 

تص6666ميم الجل6666وس الجي6666د / ا رجون6666وميكس نظام6666ه واھداف6666ه ومجا ت6666ه / والمواص6666فات والج6666ودة 

  رجونوميكية بيئة عمل جھاز الحاسوب ا/ ومشاكل الجلوس 

    توجد  الكتب المنھجية

  / Coleccion Dimensiones En Arquitectura Human Dimension  المصادر الخارجية 

Metric Handbook /  Panero&zelnik-las dimensiones  

  

  تقديرات الفصل

  ) 50( النھائي   ) 25( الفصل الدراسي الثاني   ) 25( الفصل الدراسي ا ول 

امتحان 

  اول

امتحان 

  ثاني

مناقشات 

  وحضور

امتحان 

  اول

امتحان 

  ثاني

مناقشات 

  وحضور

  

50  
10  10  5  10  10  5  

    معلومات اضافية 

  



  بغداد: الجامعة                                                        راق  ــــــــــــــــــــــــھورية العــــــجم
  الفنون الجميلة: الكلية                                                         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  التصميم :  القسم                                                        راف والتقويم العلمي ـــــــجھاز ا ش
  الداخلي/ الصناعي : الفرع                                                                                                  

  الثالثة: المرحلة                                                                                                  
  ھدى محمود.د: اسم المحاضر                                                                                                  

  استاذ:  اللقب العلمي                                                                                                 
  دكتوراه:  المؤھل العلمي                                                                                                 

  كلية الفنون الجميلة: مكان العمل                                                                                                  

  جدول الدروس ا سبوعي
  مفردات الھندسة البشرية   ا سبوع

  مقدمة عن الھندسة البشرية وا رجونوميكس  1
  تاريخ ا رجونوميكس  2
  اھمية واھداف الھندسة البشرية  3
  اھم ا ساليب المتبعة لتحقيق اھداف الھندسة البشرية   4
  نظام ا نسان الماكنة  5
  نظام عمل ا نسان والمنتج  6
  الھيكل العظمي   7
  ا متحان  8
  المفاصل/ العض<ت    9

  العت<ت وانواعھا   10
  الميكانيكية الحركية  11
  الميكانيكية الحيوية   12
  الميكانيكية الحيوية Dعمال الذراع  13
  متطلبات العمل من الناحية الميكانيكية الحيوية  14
  ا متحان  15
  البيئة البصرية   16
  ماھية ا نثروبومترية  17
  التقييس  18
  المواصفات القياسية   19
  الجودة الشاملة/ الجودة   20
  بعض المؤثرات لبيئة ا نسان  21
  ا رجونومكيس  22
  ا متحان  23
  ع<قة ا رجونوميكس في تخطيط او تصميم النظام المتكامل   24
  اھداف ا رجونومكيس  25
  مجا ت ا رجونوميكس  26
  تصميم الجلوس الجيد  27
  بعض مشاكل الجلوس التي يجب تجنبھا عند تصميم الكرسي   28
  ارجونوميكية بيئة عمل جھاز الحاسوب   29
  ا متحان  30

 

  

  



Republic of Iraq                                                          University: Bagdad 

The Ministry of Higher Education                           College: Faculty of Fine Arts 

& Scientific Research                                                 Department: Design 

                                                                                        Especial: Interior& Industrial 

                                                                                        Third class 

                                                                                        Stage: Human engineering 

                                                                                        Lecturer name: Huda Mahmood 

Omer 

                                                                                        Academic Status: Professor 

                                                                                        Qualification: PhD in Industrial 

Design 

                                                                                        Place of work: Faculty of Fine Arts/ 

Department: Design 

  ا                                                                                                      

Weekly lessons Table  
name Huda Mahmood Omer Abdulla  

e-mail Huda_m_o@yahoo.com  

subject  Human engineering 

     annual  

Objectives  of the 

subject 

  

Definition the concept ,  history, objectives and areas of human 
engineering, 
And Alargeonomix and anthropometric, 
 System of human machine, and biomechanical energy 
and standardization, specifications and quality systems, problems 
of sitting environment   and computer work environment.  

  

Details of 

the basic material  

The history  and goals of human engineering and ergonomics / 
human machine  system  / skeletal muscle and 
joints / levers / mechanical (kinetic, dynamic) /  
requirements in terms of mechanical dynamic / 
 visual environment / what the anthropometric and specifications 
and quality standardization,  
/Alargeonomix its objectives and its scope / design for good  sitting 
and the problems /  
working environment agronomics  computer 

Textbooks  none  

External sources  Coleccion Dimensiones En Arquitectura Human Dimension /  

Metric Handbook /  Panero&zelnik-las dimensiones  

semester grades  First semester (25) Second semester (25)  Final 

(50) 

1
st

 

exam   

2
nd

 

exam   

Discussions and 

attendance  

1
st

 

exam  

2
nd

 

exam  

 and Discussions

attendance  

  

50 

10 10 5 10 10 5 



Additional Info    

  



Republic of Iraq                                                          University: Bagdad 

The Ministry of Higher Education                           College: Faculty of Fine Arts 

& Scientific Research                                                 Department: Design 

                                                                                        Especial: Interior& Industrial 

                                                                                        Third class 

                                                                                        Stage: Human engineering 

                                                                                        Lecturer name: Huda Mahmood  

                                                                                       Academic Status: Professor 

                                                                                        Qualification: PhD in Industrial 

Design 

                                                                                        Place of work: Faculty of Fine Arts/ 

Department: Design 

week Weekly lessons Table  
1 Introduction about Human engineering & ergonomics  

2 history of ergonomics  

3 The importance and goals of human engineering  

4 The most important methods used to achieve the goals of human 

engineering  

5 System of the human machine  

6 System of human work and the product  

7 The skeleton  

8 Exam   

9 Muscles / joints  

10 Levers and types  

11 Mechanical dynamic  

12 Biological mechanic   

13 The vital mechanic for the work of the arm.  

14 Work requirements in terms of bio-mechanic  

15 Exam  

16 Visual environment  

17 What is anthropometric  

18 Standardization 

19 Standard Specifications  

20 Quality / Total Quality  

21 Some effects on  human environment      

22 ergonomics   

23 Exam  

24 Alergeonomic  relationship in the planning or design of the whole  

system  

25   The goals of ergonomics  

26 Fields of ergonomics    

27 The design for good sitting   

28 Some problems that should be avoided  in sitting chair design  

29 Ergonomic of the computer work environment 

30 Exam  



: الجامعة                                                                               راق ــــــــــــــــــــــــھورية العــــــجم
  بغداد                                                                           

: الكلية                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الفنون الجميلة

:  القسم                                                                              والتقويم العلمي  رافـــــــجھاز ا ش
  التصميم 

: الفرع                                                                                                                        
  الصناعي 

: المرحلة                                                                                                                        
  الثاني

ضر اسم المحا                                                                                                                       
  ھدى محمود.د: 

:  اللقب العلمي                                                                                                                       
  استاذ

 المؤھل العلمي                                                                                                                      
  دكتوراه: 

: مكان العمل                                                                                                                       
 كلية الفنون الجميلة

  جدول الدروس ا سبوعي
  

  ھدى محمود عمر عبد 4.د  ا سم

 Huda_m_o@yahoo.com  ا لكترونيالبريد 

  المنظور الھندسي   اسم المادة 

  سنوي  مقرر الفصل

تع666رف الطال666ب بتمثي666ل ا ش666كال الھندس666ية المتنوع666ة م666ن اث666اث واجھ666زة وادوات بابعادھ666ا الث<ث666ة عل666ى   اھداف المادة

قط666ة ت<ش666ي واح666دة وبمس666توى النظ666ر وتح666ت مس666توى س666طح ذو بع666دين بطريق666ة النقطت666ين ت<ش666ي ون

  النظر وفوق مستوى النظر 

التفاصيل ا ساسية 

  للمادة

بنقطت666ين ت<ش666ي وبنقط666ة ت<ش666ي ) اث666اث واجھ666زة وادوات ( رس666م ا ش666كال البس666يطة والمعق666دة م666ن 

  واحدة وبمستويات متنوعة 

    يوجد  الكتب المنھجية

 Perspective  /Perspective for artistas  /Perspective Made Easy  /Perspective A  المصادر الخارجية 

Guide for Artists  

  

  تقديرات الفصل

  ) 20( النھائي   ) 40( الفصل الدراسي الثاني   ) 40( الفصل الدراسي ا ول 

واجبات 

  صفية

واجبات 

  بيتية

مناقشة 

  وحضور

واجبات   امتحان

  صفية

واجبات 

  بيتية

مناقشة 

  وحضور

  العملي  النظري  امتحان

20  5  5  10  20  5  5  10  5  15  

    معلومات اضافية 

  
   



: الجامعة                                                                              راق  ــــــــــــــــــــــــھورية العــــــجم
  بغداد

: الكلية                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الفنون الجميلة

:  القسم                                                                              راف والتقويم العلمي ـــــــجھاز ا ش
  التصميم 

: الفرع                                                                                                                        
  الصناعي 

: المرحلة                                                                                                                        
  الثاني
اسم المحاضر                                                                                                                        

  ھدى محمود.د: 
:  اللقب العلمي                                                                                                                       

  استاذ
 المؤھل العلمي                                                                                                                      

  دكتوراه: 
: مكان العمل                                                                                                                       

  كلية الفنون الجميلة

  جدول الدروس ا سبوعي
  مفردات المنظور الھندسي النظري   ا سبوع

  ماھية المنظور   1
  نبذة تاريخية عن المنظور  2
  اھميته  3
  انواعه  4
  ما الفرق بين المنظور الھندسي والرسم الھندسي   5
  ما الفرق بين المنظور الھندسي والمنظور الفني   6
  المواد وا دوات المستخدمة في المنظور الھندسي  7
  ا متحان  8
  خط ا رض  9

  خط ا فق  10
  مستوى النظر  11
  مستوى الصورة   12
  خط ا رتفاع   13
  نقاط الت<شي   14
  ا متحان  15
  انواع نقاط الت<شي   16
  القياس والتقييس   17
  الشكل الواحد وبمستوى واحد  18
  ا شكال المتنوعة وبمستويات متنوعة   19
  التداخل بين ا شكال   20
  التداخل بين ا شكال وبمستويات متنوعة   21
  التداخل بين ا شكال بمستوى واحد  22
  ا متحان  23
  التداخل بين ا شكال بمستويات مختلفة   24
  التكرار والتقاطع والتداخل بين ا شكال بمستوى واحد  25
 التكرار والتقاطع والتداخل بين ا شكال بمستوى واحد  26

 التكرار والتقاطع والتداخل بين ا شكال بعدة مستويات  27



 التكرار والتقاطع والتداخل بين ا شكال بعدة مستويات  28

 بعدة مستويات التكرار والتقاطع والتداخل بين ا شكال  29

  ا متحان  30
 

   



: الجامعة                                                                              راق  ــــــــــــــــــــــــھورية العــــــجم
  بغداد

: الكلية                                                                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  الفنون الجميلة

:  القسم                                                                              راف والتقويم العلمي ـــــــجھاز ا ش
  التصميم 

: الفرع                                                                                                                        
  الصناعي 

: المرحلة                                                                                                                        
  الثاني
اسم المحاضر                                                                                                                        

  ھدى محمود.د: 
:  اللقب العلمي                                                                                                                       

  استاذ
 المؤھل العلمي                                                                                                                      

  دكتوراه: 
: مكان العمل                                                                                                                       

  كلية الفنون الجميلة

  جدول الدروس ا سبوعي
  مفردات المنظور الھندسي العملي   ا سبوع

  التدريب على الخطوط ا ساسية في رسم المنظور   1
  التدريب على الخطوط ا ساسية في رسم المنظور بالنقطتين الت<شي   2
  رسم مكعب تحت مستوى النظر بالنقطتين الت<شي   3
  رسم مكعب تحت وفوق وبمستوى النظر بالنقطتين الت<شي  4
  متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية بسيطة    5
 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  )  اثاث اجھزة ادوات( رسم اشكال ھندسية بسيطة    6

 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية بسيطة    7

  ا متحان  8
  متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية معقدة ومتداخلة    9

 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( ھندسية معقدة ومتداخلة   رسم اشكال  10

 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية معقدة ومتداخلة    11

 <شي  متنوعة المستويات وبنقطتين ت) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية معقدة ومتداخلة    12

 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية معقدة ومتداخلة    13

 متنوعة المستويات وبنقطتين ت<شي  ) اثاث اجھزة ادوات ( رسم اشكال ھندسية معقدة ومتداخلة    14

  ا متحان  15
  التدريب على المنظور الھندسي بنقطة ت<شي واحدة   16
  الخطوط ا ساسية في المنظور الھندسي بنقطة ت<شي واحدة   17
  رسم غرفة مع كاشي مربع وباب وشبابيك   18
  رسم غرفة مع كاشي مستطيل وباب وشبابيك ووحدة انارة ولوحة   19
  رسم غرفة مع كاشي معيني وباب وشبابيك ووحدة انارة سقفية وجانبية ولوحات  ومروحة ومكعب  20
  رسم غرفة معيشة مع اثاثھا   21
  رسم مطبخ مع اثاثھا   22
  ا متحان  23
  رسم صالة جلوس مع اثاثھا   24
  رسم غرفة اطفال مع اثاثھا  25
  رسم قاعة دراسية مع اثاثھا   26
  رسم مرسم مع اثاثه   27



  رسم مطعم مع اثاثه  28
  رسم محل مع اثاثه   29
  ا متحان  30
 

Republic of Iraq                                                          University: Bagdad 

The Ministry of Higher Education                           College: Faculty of Fine Arts 

& Scientific Research                                                 Department: Design 

                                                                                        Especial: Industrial 

                                                                                        Second class 

                                                                                        Stage: perspective 

                                                                                        Lecturer name: Huda Mahmood 

Omer 

                                                                                        Academic Status: Professor 

                                                                                        Qualification: PhD in Industrial 

Design 

                                                                                        Place of work: Faculty of Fine Arts/ 

Department: Design 

 

Weekly lessons Table  
name Huda Mahmood Omer Abdulla  

e-mail Huda_m_o@yahoo.com  

subject    Engineering perspective 

    annual  

Objectives  of the 

subject 

  

Teaching  student's representation of various  geometric 

shapes of  furniture and equipment in its three dimensions on the of two-

dimensional  surface 

 By one and two vanishing points, under, over and on eye level.  

Details of 

the basic material  

Drawing  simple and complex shapes  of (furniture, equipment and 

instruments) with two and one vanishing points , and several levels  

  

Textbooks     none 

External sources  Perspective  /Perspective for artistas  /Perspective Made Easy  /Perspective 

A Guide for Artists  

semester grades  First semester (40) Second semester (40) Final (20)  
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20  5  5  10  20  5  5  10  5  16  



Additional Info    

  
 

 

 

Republic of Iraq                                                          University: Bagdad 

The Ministry of Higher Education                           College: Faculty of Fine Arts 

& Scientific Research                                                 Department: Design 

                                                                                        Especial: Industrial 

                                                                                        Second class 

                                                                                        Stage: perspective 

                                                                                        Lecturer name: Huda Mahmood 

Omer 

                                                                                        Academic Status: Professor 

                                                                                        Qualification: PhD in Industrial 

Design 

                                                                                        Place of work: Faculty of Fine Arts/ 

Department: Design 

Weekly lessons Table  
week Vocabulary of theoretical engineering perspective  

1   What perspective  

2 History of perspectives  

3 Its importance  

4 Types  

5 The difference between the engineering perspective and technical drawing 

6 The difference between the engineering perspective and technical perspective 

7 Materials and tools used in the engineering perspective  

8 Exam  

9 The earth line  

10 The line of horizon  

11 Eye level  

12 Drawing level  

13 Height Line   

14 Vanishing points  

15 Exam  

16   Types of vanishing points  

17   Measurement and standardization  

18 One form  with  one level  

19 Various forms and levels    

20 Overlap between the shapes  

21 Overlap between the shapes in  different levels   



22 Overlap between the forms in single level  

23   Exam  

24 Overlap between the shapes at different levels  

25 Redundancy and the intersection and overlap between the forms a single level  

26 Redundancy and the intersection and overlap between the forms a single level  

27 Redundancy and the intersection and overlap between the levels of several forms  

28 Redundancy and the intersection and overlap between the forms and 

several  levels   

29 Redundancy and the intersection and overlap between forms 

of several levels   

30 Exam  

 

Republic of Iraq                                                          University: Bagdad 

The Ministry of Higher Education                           College: Faculty of Fine Arts 

& Scientific Research                                                 Department: Design 

                                                                                        Especial: Industrial 

                                                                                        Second class 

                                                                                        Stage: perspective 

                                                                                        Lecturer name: Huda Mahmood 

Omer 

                                                                                        Academic Status: Professor 

                                                                                        Qualification: PhD in Industrial 

Design 

                                                                                        Place of work: Faculty of Fine Arts/ 

Department: Design 

 

Weekly lessons Table 
week   

1 Training on the basic guidelines in drawing perspectiv  

2 Basic training on the lines in perspective drawing with 2 vanishing points   

3 Draw a cube  below the eye  level with 2 vanishing points    

4 Draw a cube under , above and with  the eye  level  with 2   vanishing points  

5 Drawing simple geometric forms (furniture hardware tools)many  levels and with 2   

vanishing points   

6 Drawing simple geometric forms (furniture hardware tools)many  levels and with 2   

vanishing points  

7 Drawing simple geometric forms (furniture hardware tools)many  levels and with 2   

vanishing points  

8 Exam  

9 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

10 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

11 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

12 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

13 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

14 Drawing complex overlapping geometric forms (furniture hardware tools) many  levels 

and with 2   vanishing points  

15 Exam  

16   Training in the engineering perspective, one vanishing point   

17 Baselines in the engineering perspective with one  vanishing point   



18 Drawing room with square tiles   door and windows  

19 Draw a room with rectangular tiles    door , windows, light unit and a 

painting  

20 Drawing room with   Polygonal    tiles , door , windows, , ceiling and side lighting unit, 

wall, paintings  fan and cubic  

21 Draw a living room with furniture  

22 Draw a kitchen with furniture  

23 Exam  

24 Draw a sitting hall  with furniture  

25 Drawing of children room with furniture  

26 Drawing classrooms with furniture  

27   Drawing studio with furniture  

28 Draw a restaurant with furniture  

29 Draw a shop with furniture  

30   Exam  

 

  
 

 

 


