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 https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-

safety/biosafety/ 
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

  ن 2 1

Biological safety, lab-acquired 

infections, Biosafety and Biosecurity- 

Regulations 

المحاضرات اسلوب 

 والسيمينارات

 و تسجيل الفيديو

 وبرنامج زووم

 وبوربوينت

 

امتحانات  -1

شفهية 

 وتحريرية

حلقات   -2

 دراسية

 = = Biosafety foundation: risk assessment  ن 2 2

 = = Biosafety Program Management  ن 2 3

  ن 2 4
Regulations, Standards, & Guidelines 

of Biological safety 
= = 

  ن 2 5
Controls in Biosafety I: Facility 

Design & Containment Equipment 
= = 

  ن 2 6
Work Practices and Personal 

Protective equipment 
= = 

  ن 2 7
Documentation and emergency 

response 
= = 

 = = Midterm exam  ن 2 8
 = = Bioaerosolas and indoor air quality  ن 2 9

 = = Biological spills and decontamination  ن 2 10

  ن 2 11
Biosecurity and Security sensitive 

biological agents (SSBA) 
= = 

 = = Human Gene Transfer  ن 2 12
 = = Animal Biosafety  ن 2 13
 = = Biosafety Level 3 & 4 Containments  ن 2 14
15   Final exam   

https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-safety/biosafety/
https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-safety/biosafety/
https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-safety/biosafety/


 تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  األكثراالطالع على تجارب الدول  -

 . ختبرات متخصصة في مجال التقنيات البيئيةم إنشاءالعمل على  -

 
 

 


