
 
  الحيوي األمان :توصيف مقرر 

 التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها   دكتوراة: البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 اختياري: للبرنامج المقرر إجباري/ اختياري
 لبيئة وإدارة مشروعاتهالالتنمية المتواصلة : قسم القسم الذي يقدم البرنامج

 لبيئة وإدارة مشروعاتهالقسم التنمية المتواصلة  :قدم المقررالقسم الذي ي
 دكتوراة ال :السنة الدراسية/ المستوى
 :تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
  DE0017 الكود: األمان الحيوي العنوان:

  1 المحاضرة: 2 :التدريسية ساعاتال
  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب)  البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر )1

 بطة باألمان الحيوي في كافة األنظمة البيئيةتالمرو المعلومات اإللمام بالمعارف  -1
 تحقيق االستدامة للموارد الطبيعية في الحيوي األمانإبراز أهمية  -2
 . خرىاألوالمنشات الحيوية  تدريب علي تقنيات األمان الحيوي في الزراعة العضويةال -3
 .الحيوي األمانالواجب اتخاذها لتحقيق  اإلجراءاتطبيعة ونوع  إدراك  -4
 . المنشات الحيوية والبيولوجية في  HAASPخطوات تحقيق  التعرف على -5
 .ائهاوكيفية إجر الحيوي األمانمراحل تحقيق تحديد  -6
 البيئية .األنظمة  تحقيق األمان الحيوي الستدامةاإللمام بالتشريعات البيئية التي تضمن  -7
 .وأنواع نظم األمان الحيوي معرفة طبيعة ستدالل علي اال -8
 اكتساب المهارات الالزمة لماجهة المخاطر البيئية بطرق امنة -9

 التوعية باساليب االمن و السالمة الواجب تطبيقها في االنظمة البيئية المختلفة  -10
 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر )2
 

 لمقررمخرجات التعلم ل برنامجلل مخرجات التعلم المجال
 ةالمعرف 2-1

 :والفهم
المعلوم��ات الالزم��ة لتنمي��ة  وض��ح ي 1/1/ 2

     واستدامة الموارد الطبيعية .
يفس��ر المف��اهيم و المع��ارف المتعلق��ة 2-1-1-1

 باألمان الحيوي
تستخدم  التيالوسائل والطرق  يحدد 2-1-1-2

كاف����ة  ف����ي الحي����وي األم����انلت����وفير درج����ات 
 البئية األنظمة

يدرك مدى مساهمة موضوع الدراسة 2/1/6
لتنمية المعرفة وحل المشاكل في البيئة 

 المحيطة.
 

يستنتج الترتيب األمثل لتتابع مراح�ل 2-1-6-1
 تحقيق األمان الحيوي

آليات تنفيذ إجراءات األمان  ناقش ي2-1-6-2
 الحيوي.

يستنتج التقنيات األمنة لمواجهة  2-1-6-3
ة و ارتباطها بالصحة العامة المخاطر البيئي

 لإلنسان و استدامة الحياة البرية.



 لمقررمخرجات التعلم ل برنامجلل مخرجات التعلم المجال
األم����ان الحي����وي ف����ي دور  يفس����ر 4- 2-1-6 

نجاح العملية اإلنتاجي�ة والحف�اظ عل�ى الم�وارد 
 الطبيعية.

ط��رق ال��تخلص م��ن مص��ادر  ح��ددي 6-5- 1--2
الم����زارع و المنش����ات الحيوي����ة  ف����يالع����دوى 

 البيولوجية
األم���ان الحي���وي إج���راءات  س���تنتج ي2-1-6-6

 عند تداول وإنتاج وتطبيق المبيدات الحشرية 
المهارات  2-2

 الذهنية:
 لح����ل المعرف����ة والفه����م  وظ����ف ي2/6/ 2

المش��اكل المعق��دة والمتع��ددة األبع��اد ف��ي 
س���ياقات مألوف���ة وغي���ر مألوف���ة بغ���رض 
إجالء ال�رؤى وتق�ديم الحل�ول ومقترح�ات 

 غير نمطية .

ى إل���ى يحل���ل األس���باب الت���ي ت���ؤد 1- 2-2-6
 الوبائيةحدوث العدوى باألمراض 

يميز بين اإلجراءات العام�ة لالم�ان  6-2- 2-2
   الحيوي.

يقيس المردود البيئي الناجم عن -2-2-6-3
تطبيق األمان الحيوي في لزراعات العضوية 

 أو مزارع إنتاج الدواجن .
لتحقيق   يخطط برامج متكاملة2-2-6-4

 بيئيةاألمان الحيوي في كافة األنظمة ال

0B2/2/7 آليات وأدوات بشان عملية  حدد ي

االستدامة بغرض الحفاظ على الموارد 
 وتقييم اآلثار البيئية المحتملة الطبيعية 

يقارن بين مستويات األمان الحيوي 2-2-7-1
 فختلف األنظمة البيئية في
يس��تنتج أفض��ل الوس��ائل والتقني��ات  2-2-7-2

و الحيوي����ة لمواجه����ة المخ����اطر البيولوجي����ة 
 الكيميائية في البيئات  المختلفة

المهارات  2-3
المهنية 
 :والعملية

تص����ميم نظ����م اإلدارة  البيئي����ة تقن ي����2/3/1
 وتقييم األثر البيئي

تقنيات االمان الحيوي  تدرب علي ي 2-3-1-1
ع������دوى التع������رض لل الت������ي تض������من ع������دم 

 أو المخاطر الكيميائيةالبيولوجية 
 لض��مان المه��ارات المختلف��ة يطب��ق  2-3-1-2

تنفيذ برن�امج متكام�ل لالم�ان الحي�وي للم�زارع 
 والمنشات الحيوية البيولوجية 

يص�����مم ب�����رامج الص�����ون الحي�����وي 2-3-1-3
 للموارد الطبيعية .

المهارات  2-4
العامة والقابلة 

 :للنقل

ثقاف�ة الحف�اظ عل�ى  ساهم في نشري2/4/1
البيئ���ة وتنميته���ا واالس���تدامة لموارده���ا 

 المختلفة.

رين أثناء خمع اآل اصل بفاعليه توي2-4-1-1
 ميدانية ال التدريبات العملية و الزيارات

مص��ادر المعلوم��ات (نص��ية  ين��وع 2/4/4
 .وبيانية).ولفظية وعددية 

  برن������امج الع������زل يس������تخدم 4-1 -2-4
HACCP Programs   ف���ي الم���زارع و

البيولوجي��ة لتحدي��د النق��اط المنش��ات الحيوي��ة 
 دوى. الحرجة للضرر الناتج من الع

ي����تقن مه����ارة ع����رض البيان����ات و 2-4-4-2
 المعلومات لكافة األنشطة الدراسية  

العم����ل ف����ي فري����ق كف����رد  عم����ل ي 2-4/5
   وعضو وقائد

اتخ�اذ الق�رارات في فريق وعمل ي  2-4-5-1
ج�راءات األم�ان إلإثن�اء الممارس�ة التطبيقي�ة 

الحي���وي ف���ي الم���زارع و المنش���ات الحيوي���ة و 
 البيولوجية 

 
 
 
 
 



 :محتوياتال )3
 

عدد   الموضوع
 ساعات

 قررالم

حصص  محاضرة
 إرشاد/عملي

 أهميته  -تعريفه وعناصره الحيوي:األمان 
أساسيات األمان الحيوي واإلجراءات 

 العامة له

2 1 2 

المزارع و المنشات  في الحيوي األمان
 الحيوية والبيولوجيةالصناعية 

2 1 2 

طرق انتقال العدوى لإلمراض 
 الوقائية منهاواإلجراءات 

4 2 4 

الطرق اآلمنة للتخلص واالستفادة من 
كمصدر من مصادر العدوى في    السبلة

 المزارع.
أهمية برامج العزل والتطهير في مزارع  

 الدواجن 

2 1 2 

 األمان الحيوي في مزارع إنتاج الدواجن 
HACCP Program – Bioscurity 
for backyard Flocks in 

poultry farms 

2 1 2 

  - األمان الحيوي في مجازر الدواجن 
الجدوى االقتصادية لبرامج األمان 

  الحيوي في مزارع الدواجن.

2 1 2 

مخاطر استخدام المبيدات الحشرية على 
إجراءات األمان والوقاية  - الصحة العامة

 من إخطار التسمم بالمبيدات
الحيوي عندا أنتاج  األماناحتياطات 

  بيداتوتداول وتطبيق  الم

4 2 4 

تطبيقات األمان الحيوي في الزراعة 
 العضوية

2 1 2 

الصون الحيوي للموارد الطبيعية و الحياة 
 البرية 

2 1 2 

لوقاية من وبائية  التقنيات الحيوية ل
 النباتية  األمراضمسببات 

4 2 4 

اليات األمان الحيوي لمواجهة االصابات 
 المرضية للحاصالت الزراعية 

2 1 2 

U4موضوعات المقرر( 
 
 



 

U5العالقة بين المقرر و البرنامج( 
 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

 والت���يبرن���امج لل
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/6 

 

2/2/6 
2/2/7 

2/3/1 
 

2/4/1 
2/4/4 
2/4/5 

 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 الموضوع

 األسبوع الموضوع

 أهميته  -األمان الحيوي: تعريفه وعناصره 1
 أساسيات األمان الحيوي واإلجراءات العامة له

 االول

  -الثاني الحيوية والبيولوجيةالصناعية المزارع و المنشات  في الحيوي األمان 2
 الرابع    -الثالث قائية منهاطرق انتقال العدوى لإلمراض واإلجراءات الو 3

4 
كمصدر من مصادر العدوى    الطرق اآلمنة للتخلص واالستفادة من السبلة

 المزارع.في 
 أهمية برامج العزل والتطهير في مزارع الدواجن  

 الخامس 

 – HACCP Program األمان الحيوي في مزارع إنتاج الدواجن  5
Bioscurity for backyard Flocks in poultry farms 

 سادس ال

الجدوى االقتصادية لبرامج األمان   - األمان الحيوي في مجازر الدواجن  6
  الحيوي في مزارع الدواجن.

 السابع

7 
إجراءات األمان  - مخاطر استخدام المبيدات الحشرية على الصحة العامة

 والوقاية من إخطار التسمم بالمبيدات
 تاج وتداول وتطبيق  المبيداتالحيوي عندا أن األماناحتياطات 

 التاسع   -الثامن 

 العاشر  تطبيقات األمان الحيوي في الزراعة العضوية 8
 الحادي  عشر - الصون الحيوي للموارد الطبيعية و الحياة البرية  9
 الثالث عشر  -الثاني عشر النباتية  األمراضلوقاية من وبائية  مسببات التقنيات الحيوية ل 10

 ليات األمان الحيوي لمواجهة االصابات المرضية للحاصالت الزراعية ا 11
 

 الرابع عشر



 
 
 



U6 ( المقرر: وضوعاتمع م مان الحيوي األنواتج التعلم لمقرر مضاهاة مصفوفة 
 

 

   مان الحيوياأل لمقرر المستهدفة نواتج التعلم  المجال
  

  مان الحيوي األ  مقررموضوعات 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

المعرفة   والفهم
 

           X ف المتعلقة باألمان الحيويسر المفاهيم و المعاريف-2-1-1-1

يحدد الوسائل والطرق التي تستخدم لتوفير درجات  2-1-1-2
 األمان الحيوي في كافة األنظمة البئية

   X   X X   X 

يستنتج الترتيب األمث�ل لتت�ابع مراح�ل تحقي�ق األم�ان 2-1-6-1
 الحيوي

    X   X    

 X X   X  X     ياألمان الحيو يات تنفيذ إجراءاتناقش الي2-1-6-2
يستنتج التقنيات األمنة لمواجهة المخاطر البيئية و  2-1-6-3

 ارتباطها بالصحة العامة لإلنسان و استدامة الحياة البرية.
      X  X   

يفسر دور األمان الحيوي في نجاح العملية  4- 2-1-6
 اإلنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

    X X  X    

طرق التخلص من مصادر العدوى في حدد ي 6-5- 1--2
 البيولوجيةالمزارع و المنشات الحيوية 

   X        

إجراءات األمان الحيوي عن�د ت�داول وإنت�اج  ستنتج ي2-1-6-6
 وتطبيق المبيدات الحشرية .

      X     

القدرات الذهنية
 

ع���دوى يحل���ل األس���باب الت���ي ت���ؤدى إل���ى ح���دوث ال 1- 2-2-6
 الوبائيةباألمراض 

  X         

           X - الحيوييميز بين اإلجراءات العامة لالمان  6-2- 2-2
يقيس المردود البيئي الناجم عن تطبيق األمان -2-2-6-3

 الحيوي في لزراعات العضوية أو مزارع إنتاج الدواجن
    X X  X    

ان الحيوي في لتحقيق األم  يخطط برامج متكاملة2-2-6-4
 كافة األنظمة البيئية

       X X  X 

فختل��ف  يق��ارن ب��ين مس��تويات األم��ان الحي��وي ف��ي2-2-7-1
 األنظمة البيئية

    X X  X X  X 

يستنتج أفضل الوسائل والتقني�ات الحيوي�ة لمواجه�ة  2-2-7-2
 المخاطر البيولوجية و الكيميائية في البيئات  المختلفة

    X X X    X 

المهارات  المهنية 
والعلمية

 

تقني��ات االم��ان الحي��وي الت��ي تض��من  ت��درب عل��ي ي 2-3-1-1
 أو المخاطر الكيميائيةعدوى البيولوجية التعرض لل عدم 

  X    X   X  

تنفيذ برنامج  المهارات المختلفة لضمان يطبق  2-3-1-2
 متكامل لالمان الحيوي للمزارع والمنشات الحيوية البيولوجية

    X X  X   X 

  X  X X       يصمم برامج الصون الحيوي للموارد الطبيعية 2-3-1-3

مهارات عامــ
ة ومنقولة 

 

رين أثناء التدريبات العملية خمع اآلتواصل بفاعلية ي2-4-1-1
 ميدانيةال و الزيارات

    X X  X X  X 

  HACCP Programs  برنامج العزل يستخدم 4-1 -2-4
البيولوجية لتحديد النقاط المنشات الحيوية في المزارع و 

 الحرجة للضرر الناتج من العدوى.

    X X      

يتقن مهارة عرض البيانات و المعلومات لكافة 2-4-4-2
 األنشطة الدراسية  

   X   X   X  

اتخاذ القرارات إثناء العمل في فريق و  عمل ي  2-4-5-1
 ن الحيوي في جراءات األماإلالممارسة التطبيقية 

 المزارع و المنشات الحيوية و البيولوجية

    X X  X   X 



7 (Uللمقرر  مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة: 
 
 

نواتج التعلم المستهدفة 
 االمان الحيويلمقرر 

 األسابيع الدراسية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

المعرفة والفهم
 

2/1/1/1 X              
2/1/2/1     X   X X     X 
2/1/6/1      X    X     
2/1/6/2      X X    X   X 
2/1/6/3        X X  X    
2/1/6/4      X X   X     
2/1/6/5     X          
2/1/6/6        X X      

المهارات الذهنية
 2/2/6/1   X X           

2/2/6/2 X              
2/2/6/3      X X   X     
2/2/6/4          X X   X 
2/2/7/1      X X   X X   X 
2/2/7/2               

المهارات 
المهنية 
والعملية

 2/3/1/1   X X    X X   X X  
2/3/1/2      X X X X     X 
2/3/1/3        X   X X X  

المهارات العامة 
والقابلة للنقل

 2/4/1/1      X X   X X   X 
2/4/4/1      X X        

2/4/4/2     X   X X   X X  
2/4/5/1     X   X X   X X  

 
 

U9:طرق التعليم والتعلم ( 

نواتج التعلم المستهدفة 
 االمان الحيويلمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم والتعلمطرق التعليم 
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 المعرفة والفهم

2/1/1/1 X        X      

2/1/2/1 X        X      

2/1/6/1 X  X      X      

2/1/6/2 X  X            

2/1/6/3 X   X  X         



نواتج التعلم المستهدفة 
 االمان الحيويلمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم والتعلمطرق التعليم 
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2/1/6/4 X   X  X      X   

2/1/6/5 X   X        X   

2/1/6/6 X   X        X   

المهارات 
 الذهنية

2/2/6/1  X X   X         

2/2/6/2  X X   X  X       

2/2/6/3  X   X  X X       

2/2/6/4  X   X  X X       

2/2/7/1  X X   X  X       

2/2/7/2  X X  X   X       

المهارات 
المهنية 
 والعملية

2/3/1/1  X X   X  X    X   

2/3/1/2           X    

2/3/1/3   X  X   X  X     

المهارات 
العامة والقابلة 

 للنقل

2/4/1/1        X  X  X   

2/4/4/1       X X  X  X   

2/4/4/2       X X    X   

2/4/5/1        X    X   

 
 

U10 نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم ) طرق: 

االمان لمقرر نواتج التعلم المستهدفة 
 الحيوي

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

رى
حري

الت
 

وى
شف

 ال
بار

خت
اال

لى 
عم

 ال
بار

خت
اال

سنة 
 ال

مال
أع

 

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 X X   

2/1/1/2 X X  X 

2/1/6/1 X X   

2/1/6/2 X X  X 

2/1/6/3 X X   

2/1/6/4 X X   
 2/1/6/5 X X  X 



االمان لمقرر نواتج التعلم المستهدفة 
 الحيوي

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

رى
حري

الت
 

وى
شف

 ال
بار

خت
اال

لى 
عم

 ال
بار

خت
اال

سنة 
 ال

مال
أع

 

2/1/6/6 X X  X 

 المهارات الذهنيه

2/2/6/1 X X  X 

2/2/6/2 X  X  

2/2/6/3 X  X  

2/2/6/4 X  X  

2/2/7/1 X  X  

2/2/7/2 X  X  

 المهارات المهنية 
2/3/1/1 X  X X 

2/3/1/2 X  X  

2/3/1/3 X    

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/1/1   X X 

2/4/4/1   X X 

2/4/4/2    X 

2/4/5/1   X X 

 
U11( الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم
بعد نهاية األسبوع  %60 ختبار التحريري  النهائىاأل

 الخامس عشر
 األسبوع الخامس عشر %15 األختبار الشفوي النهائى

-األختبار متعددة ألعمال السنة (تقيم المشاريع
مناقشات  –عروض تقدمية  – والتقارير

 قصيرة خالل المحاضرة ....)
15% 

من األسبوع الثالث الي 
 األسبوع الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 
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مخاطر المبيدات علي الصحة العامة و البيئة )2002/ زيدان هندي عبد الحميد . (د 
 17708/2001(كانزا جروبللنشر و التوزيع)رقم االيداع بين التقويم و اإلدارة 

ترشيد استخدام المبيدات فى مكافحة اآلفاتأ)2001حميد(.د/ زيدان هندي عبد الأ
 كانزا جروبللنشر و التوزيع)( .......................................... 

  )(المكتبة األكاديمةألمكافحه البيولوجية في اآلفات الزراعية .  )1997(أ. د / محمد فؤاد توفيق .



التكنولوجيا الحيوية و الحديثة في مجابهة اآلفات الزراعية  د / زيدان هندي عبد 
 كانزا جروبللنشر و التوزيع)(دار  )2003( الحميد .

 (الشركة الدولية للطباعة) )التلوث البيئي في الوطن العربي2006د/سيد عاشور  (  
 السعودية)-الرياض-(دار المريخأساسيات الصون الحيوي )2003(د/ ريتشارد بريماك

لمسببات )اآلفات الحشرية والحيوانية الناقلة 1995د/ زيدان هندي عبد الحميد   (
                                                 (المكتبة األكاديمية)األمراض المستوطنة والوبائية في اإلنسان والحيوان  

(كانزا  )لتاثيرات الصحية البيئية للمبيدات2005/ زيدان هندي عبد الحميد . (أ.د  ا
 للنشر و التوزيع) جروب

المكتبة  تلوث البيئة ثمن للمدنية)2009د المرضي (د/محمد عب-د/علي زين العابدينة 
        األكاديمة)

المكافحة  )2011د/عوض أحمد سرحاند/ناصر سعيد مندور(-د/كمال توفيق عوض هللا
 البيولوجية (المكتبة األكاديمة)
)المنظومة العلمية و التطبيقية الستيراتيجية 2007أ.د/عبد العزيزبو العال خضر(

لة ألفأت القطن (المطبعة الزراعية بوزارة الزراعة) رقم االيداع اإلدارة المتكام
58861/2007 

كلية  ) الهندسة الوراسية و االمان الحيوي2006د/محسن عبد الحافظ مصطفي(
 30البيئية العدد  مجلة اسيوط للدراسات –اسيوط –جامعة االزهر  –العلوم 

 "التصدى لتزايد 2013يو ما –المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية       
حلول مستدامة للقضاء على الجوع  -انعدام االمن الغذائى فى مصر وقت التحول " 

 والفقر 
 

 ودورياتها –موقع وكالة حماية البيئة األمريكية   :مواقع إنترنت -10-3
       5-3-     http:www.Poultry egg.org/Bioscurity/  Bioscurity-cfm 

5.4-    Journal of poultry Science,  
5-5- Biological control  ,Thomas   S.Bellows     T.W.Fisher  

1-. S. A. Temerak and Amany M. Rizk , Susceptibility of Phthorimaea 
operculela (Zeller) to old and new generation of spinosyn products on 
two potato varieties in Egypt Resistant Pest Management Newsletter _ 
Vol. 19, No. 1, 2009;PP.52-55 . 
 
2- Amany M. Rizk ,Evaluation of different Trichogramma evanescens 
West. Releases and its Combined with Bacterial Insecticide as Control 
Management Tools of Phthorimaea operculella  (Zeller) in Potato Fields 
in the Newly Reclaimed Land.Minufiya J. Agric. Res. (2)April (2010) 721-
735 . 
 
3- Amany M. Rizk Partial spray of the bio-insecticide spinosad bait 
versus spinosad on cucumber and squash to combat The lesser 
pumpkin fly ,Dacus ciliate Egyptian J. of Bio.Cont. .20(2) : 85-88,2010 . 
 
4-Amany M. Rizk. Effect of Strip-Management on the Population of the 
Aphid, Aphis craccivora Koch and its Associated Predators by 
Intercropping Faba bean, Vicia faba L. with Coriander, Coriandrum 
sativum L. Egyptian Journal of Biological Pest Control , 21(1),:81-87, 
2011. 



  
5- 8-Meabed H. A. A.; Amany M. Rizk; N.N. El Hefnawy and M.M. El-
Husseini. Biocontrol Agents Compared to Chemical insecticide for 
Controlling the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella (Zeller) in 
the Newly Reclaimed Land in Egypt. Egyptian Journal of Biological Pest 
Control , 21(1),:97-100, 2011.  

 
5-3-     http:www.Poultry egg.org/Bioscurity/  Bioscurity-cfm 
5.4-    Journal of poultry Science,  
5-5- Biological control  ,Thomas   S.Bellows     T.W.Fisher               
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  -الميدانية للزياراتامكانات مادية  -وبرامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
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