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ORGONOMIC عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 4 2 - 2 العربية لغة التدريس
 

 أهداف المادة :

 التعرف على مديات حركة االنسان ضمن الفضاءات والموجودات .  الهدف العــــام :

لحركيه لجسم االنسان ضمن االحيزة المكانيه وعناصرها الفيزياوية ضمن دراسة االمكانيات ا الهدف الخاص :

 الفضاءات المدروسه . 

 تفاصيل المفردات االسبوع

 العوامل المؤثرة التي تحكم حركة االنسان ومنشأ الحركه عند االنسان . االول

 الثاني
ت التللي يبلالها الفللرد اثنللاء مزاولللة مراحلل الفعاليللات التللي يهللوم بهلا االنسللان والمجهللودا

 النشاط .
 نسب وقياس جسم االنسان والوحدات الهياسيه لجسم االنسان . الثالث

 و الرابع والخامس
 السادس

النشاط الحركي لالنسان داخل السكن ، الحركة في المكان والموقع . وانواع النشاط من 
 النشاط الترابطي(  – النشاط التراكمي –خالل تسلسل الحركه )نشاط الخطي 

 الثامن و السابع
 –حيز الطعام  –خواص االطار المادي للفضاء الداخلي )حيز غرف النوم واحتياجاتها 

 حيز غرف المعيشه( –حيز التخزين 
 مهاييس قطع االثاث المستخدمه في الفضاءات السكنيه وحسب افراد العائلة التاسع
 لحركي )العظام والمفاصل(الجانب الطبي لخصائص الجهاز ا العاشر

 عشروالثاني الحادي 
العمود الفهري وحركتة الجهاز العضللي والجهلاز العصلبي فلي جسلم  –الهيكل العظمي 

 االنسان   
 تصميم الوحدات االليه لالنسان )الميكانيكيه الحيوية ( الثالث عشر
 تصميم مدى الحركه )الحركه االفهيه والحركه العموديه( الرابع عشر

 عالقه الحركه بالفضاء الداخلي مع الوظيفه الخامس عشر
والسابع السادس 

 عشر
 مدى امكانيه االنسان الحركيه

 دوافع الحركه عند االنسان في الفضاء الداخلي الثامن عشر
 توافق االنسان مع بيئته التاسع عشر
 تصميم مدى الحركه العشرون

الثاني الحادي و
 العشرونو

 الفضاء الداخلي واالدراك الحسي للفضاء حركه االنسان في 

 التهييس في التصميم الداخلي )المهاييس السكونيه  ، المهايسس الحركه( الثالث والعشرون
 مكونات مدى التصميم في الفضاء الداخلي الرابع والعشرون

 الهواعد العامه التهيسيه في التصميم الداخلي الخامس والعشرون
 اييس المئويةالمه السادس والعشرون
 الية جسم االنسان في المكاتب العامه السابع والعشرون
 الية جسم االنسان في المكتبات الثامن والعشرون

 الية جسم االنسان في دوائر الدوله التاسع والعشرون

 الية جسم االنسان في المستشفيات الثالثون

 


