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  ٢١١٥  :الكود   )األنثروبومترى(–قیاسات جسم اإلنسان   العنوان   
   : الساعات المعتمدة  
  ٤  المجموع  -  ساعات اإلرشاد األكادیمى  ٣  درس عملى  ١  محاضرة  
    :البیانات المهنیة   )ب(
  :في نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا علىفي نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا على  :األهداف العامة للمقرر   ـ١  
ـــــف  -     ــــة األتعریـــ ـــــومیكس أهمیـــــ ــــشریة(رجونــــ ـــــل البـــــ ــــــة العوامـــ ـــة ) هندســـ ــــ ـــق الوظیفــ ــــ لتحقیــ

ــــتخدامیة، وت ـــیة واالسـ ـــیة للمنـــــتج الهندســ ــــواص الهندســ ــــى الخـ ــا علـ ــدى تأثیرهمـــ حدیـــــد مـــ
  . واألداء الحركي للمستخدم

ـــــد - ــ ـــم تحدی ــــصوصًا نظــــ ـــات وخـــ ـــــصمیم المنتجــــ ــ ــــي ت ـــؤثرة فـــ ـــــة المــــ ــ ــل األرجونومی ــــ  العوامـ
ــدني،  ـــــ ــــشاء المعـ ــث واإلنــــ ــــل كالالتأثیــــــ ـــشریة العوامــــ ــومترى(بـــــ ـــــ ــــسیولوجي،األنثروبـ  ، الفــــ

  )السیكولوجي البایومیكانیكس
ــــان - ــــ ــ ـــــیاغة وبی ـــــل البصـــــ ــــة العوامـــــ ــــ ــ ـــومترى یئی ــــ ـــ ــــم األنثروب ــــ ــ ـــة بعل ــــ ــة، ( المرتبطـــ ـــــ ـــ الثقافی

ـــة، ــــ ــــ ـــــة ك الجغرافاالجتماعیـ ــــ ـــة، الفیزیقیـــ ــــ ــــ ـــة، یـ ــــ ــــ ـــــرارة والتهویــ ــــ ـــــون، الحـــ ــــ ــــضوء، اللـــ ــــ ــــ ال
ـــضوضاء ــائف المنـــــتج (لخاصـــــة بـــــالمنتج وا، )الــ ــــات اإلنتـــــاج –وظـــ ـــات – عملیـ  الخامــ
  .باعتبارهما مدخًال لتصمیم المنتج في كافة مجاالت التخصص). المستخدمة

  : التعلیمیة المستهدفة للمقرر النتائج  ـ٢  
  :في نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا على أن  :المعرفة والفهم ) أ  
ً یعـــــــرف  )١أ   ◌ ـــــًال ــق كــ ــــ ــس لتحقیــ ــ ـــــة األرجونومیكــــ ـــ ــــیة  أهمی ــة الهندســــ ــــ ــ ـــن الوظیف  مــــ

  .واالسـتخدامیة في المنتج
   المنتج أهمیـة األرجونومیكس لتحدید الخواص الهندسیة لعناصریحدد  )٢أ  
أهمیـة األرجونومیكس لتحدید االجهادات وتأثیرها على العناصر  یحدد  )٣أ  

   التشریحیة واألداء الحركي لعناصر جسم المستخدم
   أبعاد الجسم البشرى اإلنشائیة والوظیفیة وفهم مجاالت استخدامهمایحدد  )٤أ  
  . الخواص الهندسیة واالستخدامیة لعناصر المنتجیشرح  )٥أ  
  .خصائص الجهاز الحركي لجسم اإلنسانو متطلبات المیكانیكا الحیویة  یعین  )٦أ  
من )  الفیزیقیة– الجغرافیة – االجتماعیة –الثقافیة (تأثیرات البیئة  یصف  )٧أ  



  .حیث أهمیتها ومتطلباتها للتصمیم بمجاالت التخصص
   التأثیرات السیكولوجیة والفسیولوجیة للضوء على اإلنسانیذكر  )٨أ  
فهم ا داء ی مدى ارتباط المیكـانیكـا الحیویـة بالجوانب التشــریحیـة و یحدد  )٩أ  

  .الحركي لإلنسـان
 – الصناعي -  التجاري –االجتماعي ( أهمیة مجاالت علم النفس یعرف  )١٠أ  

  بالنسبة للتصمیم بمجاالت التخصص)  البیئي–الفسیولوجي 
 
أنلدراسي سیكون الطالب قادرًا علىلدراسي سیكون الطالب قادرًا علىفي نهایة الفصل افي نهایة الفصل ا  :المهارات الذهنیة ) ب   أن   :  
  .المشكالت التصمیمیةفى حل كافة القیاسات والبیانات األرجونومیة  یوظف  )١ب  
ــة للممارســــة فــــي یــــستنتج  )٢ب   ــسیكولوجیة الالزمــ  األبعــــاد اإلنــــشائیة والوظیفیــــة، والــ

  .البیئات المختلفة
حیة واألداء الحركــي  الحلــول لالجهــادات المــؤثرة علــى العناصــر التــشرییبتكــر  )٣ب  

   للمستخدم
  المشكالت الخاصة بتطبیق نظم الحركة وعملیات التحكم اإلرادیة للجسمللیح  )٤ب  

  . متطلبات المیكانیكا الحیویة ومجال أداء أعضاء الجسم الحركیةو
 التأثیرات البیئیة المختلفة علـى األداء مـع المنتجـات الخاصـة بمجـاالت یناقش  )٥ب  

  .التخصص
 
أنفي نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا علىفي نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا على  :المهارات المهنیة والعملیة ) ت   أن   :  
    نظم الحركة اإلنسانیة على بعض عناصر المنتجاتقیطب  )١ت  
 النمــاذج المختلفــة لجــسم اإلنــسان وأجــزاءه المختلفــة إلیجــاد البیانـــات یــستخدم  )٢ت  

  .رجونومیة الالزمة للتخصصألا
تحقیـق الوظیفـة الهندسـیة واالسـتخدامیة الالزمـة مـع ات الخاصة  المواصفیضع  )٣ت  

  .للمنتجات بمجاالت التخصص
ـــة یوظــــــف  )٤ت   ـــ ـــــشائیة والوظیفی ـــاد اإلنـ ــــى األبعـــ ــ ــصول عل ـــة للحــــ ــات المختلفـــ  التقنیــــ

  وفق الضوابط األرجونومیة والسیكولوجیة الالزمة لمجاالت التخصص
ــي رفـــع یحـــدد  )٥ت   ـــشریة فـ ــل الب ـــق العوامـ ـــاءة األداء وجـــودة اإلنتـــاج  أهمیـــة تحقی كف

ــــشآت اإلنتاجیـــــة ــــاالت و  بالمنـ ــة مجـ ـــ ــــشریة بكاف ــة البـ ــــودة التنمیـــ ــع كفـــــاءة وجـ ـــ رف
  .التخصص

 
أنفي نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا علىفي نهایة الفصل الدراسي سیكون الطالب قادرًا على  :المهارات العامة والمنقولة ) ث   أن   ::  
   القیاسات األنثروبومتریة الالزمة للتصمیم بمجاالت التخصصیجهز  )١ث  
ـــل  )٢ث   قـــیم كافـــة العناصـــر والمنتجـــات بمجـــاالت التخـــصص المختلفـــة مـــن ی و یحل

  الوجهة األرجونومیة
  روح األداء الجماعى ضمن مجموعات عمل مشتركةبتعاون یو  یشارك  )٣ث  
القیاســـات األرجونومیـــة  المـــنهج العلمـــي فـــي تحلیـــل وتـــصنیف البیانـــات یتبـــع  )٤ث  

   الالزمة لمجاالت التخصص
ــات  الحیــــستخدم  )٥ث   ــــة البیانــــات والقیاســ اســــبات اآللیــــة فــــى عــــرض ودراســــة كاف

  األرجونومیة الالزمة لمجاالت التخصص
 

٣- 
  المحتویات

ــــوع  م     درس  محاضرة  عدد الساعات  الموضـ
ــیة -  ١ ــًال مــــن الوظیفــــة الهندســ  أهمیــــة األرجونــــومیكس لتحقیــــق كــ

  .واالستخدامیة، وتحدید الخواص الهندسیة لعناصر المنتج
دام األنثروبــــومترى بالنــــسبة لمجــــاالت التخــــصص مــــن  اســــتخ-

٦  ٢  ٨  



حیــــث كــــًال مــــن أبعــــاد جــــسم اإلنــــسان اإلنــــشائیة والوظیفیــــة، 
  وكذلك األبعاد السیكولوجیة للمستخدم

 استخدام الفسیولوجى فى مجاالت التخصص من حیث نظام -  ٢
ــم الحركــــة  الحركــــة فــــي أجــــزاء الجــــسم ومجــــاالت تطبیــــق نظــ

  دیة ألعضاء الجسموعملیات التحكم اإلرا

٣  ١  ٤  

التـأثیر ( اسـتخدام الـسیكولوجي بالنـسبة للتخـصص مـن حیـث -  ٣
  ).االجتماعي والصناعي والفسیولوجي والبیئي

٣  ١  ٤  

ســـتخدام البایومیكـــانیكس بالنـــسبة لمجـــاالت التخـــصص مـــن ا -  ٤
ـــا الحیویـــــة بالجوانــــب  ــاط المیكـانیكــ حیـــث كــــًال مــــن مــــدى ارتبــ

  .حركي لإلنسـان، ومتطلباتها الحیویةالتشــریحیـة واألداء ال
ــــة - ـــأثیرات البیئـــ ــــة –الثقافیـــــــة ( التــــ ــــة – االجتماعیـــ  – الجغرافیـــ

ـــــة ــــصمیم ) الفیزیقیــــــ ــــــا للتـــــــ ــــا ومتطلباتهـــــ ـــــث أهمیتهـــــــ ــــــن حیــــــ مـــــ
  .بالتخصص

٦  ٢  ٨  

    ٤  ٤  )منتصف الفصل(  اختبـــار نظـــري -   ٥
   األلوان وأهمیتها وأنواعها بمجاالت التخصص-   ٦

  .یة وأهمیتها وأنواعها بمجاالت التخصص الحرارة والتهو - 
   الضوضاء وأضرارها وأنواعها بمجاالت التخصص- 

٩  ٣  ١٢  

 العوامــل الخاصـــة بكــأل مـــن وظــائف ومكونـــات المنـــتج، -  ٧
وعملیات اإلنتاج، وكـذلك الخامـات المـستخدمة وأنواعهـا 

 . بمجاالت التخصص

٣  ١  ٤  

  ٣  ١  ٤ . وتطبیقاته مناقشــة تقریر مقدم في أحد محاور المقــرر-  ٨
    ٤  ٤ . مراجعة عامة على المقرر-  ٩
  أسبوع١٤   ساعة٥٦  المجموع  

 
  :ـ  أسالیب التعلیم والتعلم ٤
ــــدة   -١-٤   ــــة المعــــ ـــادة العلمیــــ ـــرح المـــــ ــــ شـ

خصیــصًا للمقــرر، والمناقــشة فــى 
  المحاضرات

ـــكال   -٢-٤ ـــاذج والـــــصور واألشــ ــرض النمــ عـــ
ـــل  ــى مراحـــــ ــــ ـــستخدمة فــ ــــ ــزة المـ ــــ لألجهــ

  رب السابقةالدراسات والتجا
ــصور   -٣-٤   ــــ ــــ ـــــاذج والـــ ــــ ــــرض النمــــ ــــ ــــ عـ

ــــــائى  ــــ ــ ــــوین البن ــــ ــــكال للتكــــ ــــ واألشــــ
ـــة  ـــاط المختلفـــ ـــشریحى واألنمـــ والتـــ

  لجسم اإلنسان

إجـــراء بعــــض التطبیقــــات علــــى كیفیــــة   -٤-٤
رفـــع القیاســـات األنثروبومتریـــة الالزمـــة 

ــق  ــــ ــــ ـــ ـــــصص بللتطبی ــــ ـــــاالت التخــــ ــــ مجــــ
  بالمشاركة بین مجموعات من الطلبة

ـــى أحـــــد م  -٥-٤   ـــداد تقریـــــر فــ ــاور إعــ حـــ
د مجــاالت بأحــالدراســة والتطبیــق 

  التخصص

    

  
  أسالیب تقییم الطالب-٥
ختبارات اإل و المناقشات  -١-٥  

شفهیة لبعض الطالب أثناء ال
  المحاضرات

  قدرة الطالب على الفهم واالنتباه والمشاركة  لتقییم

  قدرة الطالب على االستیعاب والتذكر والفهم  لتقییم   اختباران نظریانىجر ی  -٢-٥  
إعداد تقریر وصـفى وتطبیقـى   -٣-٥  

ـــــة  ـــد محــــــاور الدراســ ــــى أحــــ فــ
  ومناقشته

ــــصنیف   لتقییم ـــــالع والتـــ ـــــى االطــ ــــب علــ ـــ ــدرة الطال ــــ قـ
  والتحلیل والتطبیق والمناقشة

ــة   لتقییم    الفعالالحضور  -٤-٥   ــــب والمتابعــ ــزام الطال ــ ــشاطه مــــدى الت ــ فــــى ون



  المحاضرات والدروس
لب على التحصیل واالستیعاب والفهم قدرة الطا  لتقییم  االختبار النهائى  -٥-٥  

  وتحقیق الهدف العام للمقرر
  :النسبة المئویة لكل تقییم

  رقم التقییمرقم التقییم  نسبة التقییمنسبة التقییم  موعد التقییمموعد التقییم  أسلوب التقییمأسلوب التقییم  
   درجة١٠  %١٠  فى أثناء ونهایة كل محاضرة أسبوعیًا   -١-٥  
   درجة١٠  %١٠  فى األسبوعان السابع والعاشر  -٢-٥  
   درجة١٠  %١٠   عشرالرابعوع فى األسب  -٣-٥  
   درجة١٠  %١٠   عشرالخامسبنهایة األسبوع   -٤-٥  
   درجة٦٠  %٦٠  بعد نهایة الفصل الدراسى   -٥-٥  
   درجة١٠٠  %١٠٠  المجموع     

 
  :ـ  قائمة المراجع ٦
  الكتب الدراسیة  -٢-٦  مذكرات المقرر  -١-٦  
  
  لخمجالت دوریة، مواقع إنترنت،ا   ٤-٦  :كتب مقترحة  -٣-٦  
الوظیفیة وعالقتها بالشكل : أحمد وحید مصطفى  -  

 ماجستیر ، ج حلوان في المقابض المعدنیة ، 
: أحمد وحید مصطفى، محمد عبداهللا رضوان -

 ، ج حلواناألنثروبومترى،  مركز معلومات التصمیم
المواد الهندسیة ومقاومتها : عبدالكریم محمد عطا  -

القاهرة - ، عالم الكتب واختبارها    . 
مقاییس موضوعیة حول تأثیث : بداللطیف عفیفيع -

  ، دكتوراه ،ج حلوانالمسكن في المجتمع المصري
مبادئ وصف وظائف جسم : عزیز جرجس حنا  -

  ، مكتبة الهاللاإلنسان
   بیروت-  ، دار الشروقجسم اإلنسان: كـــــین مــارتن -
عالقة علم األنثروبومترى : محمد عبداهللا رضوان  -

 ، دكتوراه ، ج حلوانعدنيبتصمیم األثاث الم
 ، ارجونومیة الضوضاء: محمد عبداهللا رضوان  -

 مجلة المصمم ، نقابة المصممین التطبیقیین
، دار اإلضاءة داخل المباني: یحـیى حمــــودة  -
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  :ـ  اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم ٧
  توفیر قاعات تدریس تتوفر فیها المالئمة االرجونومیة من كافة جوانبها  -١  

   إیجاد معمل لالرجونومیكس تخصصى مجهز بأحدث األجهزة المستخدمة في هذا المجال-٢
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