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)١٢(نموذج رقم   
  حلوان  : جامعة

االقتصاد المنزلى:  كلیة  

الصناعات الجلدیة: قسم    

  توصیف مقرر دراسي
 :  بیانات المقرر- ١

  :الرمز الكودي 
      ٣١٠    

  :سم المقرر أ
           األرجونومیة 

  : المستوى / الفرقة 
  ٢/         الثالثة 

  : التخصص 
  الصناعات الجلدیة 

  

      ٢       عملي٢    نظري:     الوحدات الدراسیة دعد

  : هدف المقرر - ٢
 

 )البشریة هندسة العوامل  ( ةرجونومیألاالب مفاهیم ـ إكساب الط-
ستخداماتها فى موائمة المنتجات وبیئة العملو  ٕ تطبیق مع   لإلستخدام البشرى  ا

 . نسان فى المنتجات الجلدیةم  إلـات جسـقیاسحسابات 
   :     لمستهدف من تدریس المقرر  ا- ٣

 المعلومات والمفاهیم -أ
:      

  :یكون الطالب قادرًا على أن 
  .مفاهیم ومصطلحات وأهداف األرجونومیكس یشرح  -١-أ
  . مجاالت األرجونومیكس المختلفة یقارن بین  -٢-أ
اكل العضل الهیكلیة المتعلقة بتصمیم المنتجات وأسالیب ـأهم مشیناقش  -٣-أ

  . الوقایة منها 
 .یحدد قیاسات أنثروبومتریة الجسم البشرى اإلستاتیكیة والوظیفیة  -٤-أ

  :یكون الطالب قادرًا على أن  :   المهارات الذهنیة- ب
  .ة المتعلقة بتصمیم المنتجات ـاألرجونومیالت ـ یحل المشك-١-ب 

  .لوظیفیة رى اإلستاتیكیة واـة الجسـم البشـقیاسـات أنثروبومترییحلل  -٢- ب
 . یخطط لتصمیم بیئة عمل صحیة -٣- ب

 المهارات المهنیة -جـ
  :الخاصة بالمقرر 

     

  :یكون الطالب قادرًا على أن 
  ) .ووظیفیًا   إستاتیكیاً (یقیس أجزاء الجسم البشرى أنثروبومتریًا  -١-ج
    .یستخدم معدات القیاس األنثروبومترى األساسیة -٢-ج
  .  لبیئة العمل یصمم نموذج قیاسى -٣-ج
 . األرجونومیكس فى مجال العمل یطبق  -٤-ج
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  :  المهارات العامة- د 
    

  :یكون الطالب قادرًا على أن 
  .ات وتقییمها أرجونومیًا ـن فریق فى تصمیم المنتجـارك كجزء مـیش - ١-د 
 .األرجونومیكس ات ـة فى مجال قیاسـا الحدیثـیستخدم التكنولوجی -٢- د

  :لمقرر محتوى ا- ٤
                      

  
 

  :  أساسیات األرجونومیكس - ١
   . مفاهیم ومصطلحات وأهداف األرجونومیكس-    
    . مجاالت األرجونومیكس -    
  .األرجونومیكس فى تصمیم وتقییم المنتجات  -    

  :  تشریح الجسم البشرى - ٢
  . أهم العناصر التشریحیة الظاهریة -    
وأسالیب الوقایة   العضل الهیكلیة المتعلقة بتصمیم المنتجات أهم مشاكل-    

   .منها 
  : القیاسات األنثروبومتریة  - ٣

  . القیاسات واإلعتبارات التشریحیة -    
  .والوظیفیة   قیاسـات أنثروبومتریة الجسـم البشرى اإلستاتیكیة-    

  :  األرجونومیكس البیئى - ٤
 – اإلضاءة – الضوضاء –البیئة الحراریة (  تصمیم بیئة العمل -    

   .... ) التجلیس 
  :  تطبیقات األرجونومیكس فى العمل - ٥
األمان فى تصمیم  – نظام الوردیات – المناولة الیدویة  –تصمیم العمل    

  ...العمل 

 أسالیب التعلیم - ٥
                    والتعلم 

   

    المحاضرة  -١-٥
  للتكوین البنائي والتشریحي لجسم اإلنسانر اذج وصو ـ  نم-٢- ٥

    البیان العملى والمعمل-٣-٥
    المكتبة-٤- ٥

 أسالیب التعلیم - ٦
والتعلم للطالب ذوى 

       القدرات المحدودة

   وتاطقة) ثالثیة االبعاد( مجسمة - برامج حاسب للتشریح 
 

 : تقویم الطــالب - ٧
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مدى قدرة الطالب على إستیعاب لتقییم ) إختبار ( أعمال السنة  -١-أ األسالیب المستخدمة                -أ
  .المعارف والمعلومات 

التطبیقات العملیة لتقییم )   تقییم مرحلى ونهائى ( أعمال السنة  -٢-أ
  .والمنتج النهائى 

 التى هاراتلتقییم الم  ) تطبیقى ( إمتحان نهایة الفصل الدراسى -٣-أ
  .كتسبها الطالب إ

كتسبها إلتقییم المعارف التى   ) نظرى ( إمتحان نهایة الفصل الدراسى -٤-أ
  .الطالب 

  ثامن ال       األسبوع       ١التقییم  التوقیت                   - ب
   ، الثالث عشرتاسعالرابع ، الاألسبوع              ٢التقییم 
  الرابع عشر         األسبوع     ٣التقییم 

  الخامس عشر  األسبوع            ٤م التقیی

   % ٥٠ الدراسى األول   الفصلهایة متحان ن إ-  توزیع الدرجات   -جـ
   % ٢٠)         التطبیقى  ( متحان العمليإلا -
  % ٣٠                          أعمال السنة -
  %١٠٠                             المجموع -

 :یة والمراجع  قائمة الكتب الدراس- ٨

  ) .على شكل أوراق توزع على الطالب( مذكرة - مذكرات                         -أ

 – نقابة المصممین –)الفصل األول( التشریح للمصممین –احمد وحید        كتب ملزمة- ب
٢٠٠٩  

الى ١الفصول ( االرجونومیة فن التصمیم لراحة ورفاهیة البشر - احمد وحید   
 ٢٠٠٨ - المصممین  نقابة–)٤
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 دوریات علمیة أو –د 
  الخ ... نشرات 

1- www.ergonomics.com 
2- www.ergo-eg.com 
3- www.ergoboy.com 
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