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  :الهدف

ذرة محورة ذات موروثات مكدسة يمكن  للعثور السالمة األحيائية استخدام البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات

الموافقة عليها التي تم  و  MON-ØØ81Ø-6 - YieldGardTM ذرة موجودة في حقل مزروعة أن تكون

  .للزراعة

  

  :المراجع

) لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: إيجاد المعلومات على البوابة المركزية لغرفة 4رقم ( الدليل التدريبي

  تبادل معلومات السالمة االحيائية

علومات السالمة ) لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: استخدام غرفة تبادل م11الدليل التدريبي رقم (

  األحيائية لمهام موظفي الجمارك و مراقبة الحدود

  

  :السيناريو

 -MON-ØØ81Ø-6 ذرة حقل مزروعةتتفقد  ، وكنتجمهورية التشيكي تعمل موظف صحة نباتية ف

YieldGardTM في الحقل  ةكون موجودتي يمكن أن تالموروثات المكدسة و ال اتذ ةهي أنواع الذرة المحور. ما

  ؟ة المزروعةمع الذر

 :31دراسة الحالة  

 موظف صحة نباتية يبحث عن ذرة محورة ذات موروثات مكدسة
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 :31دراسة الحالة  

 موظف صحة نباتية يبحث عن ذرة محورة ذات موروثات مكدسة 

  

  مالحظات خاصة بالمدرب

  

  الهدف من التدريب:

أنواع ذرة محورة وراثياَ معروف أنها من الممكن لغرفة للعثور على لركين للبحث في البوابة المركزية دعوة المشا

  MON-ØØ81Ø-6الذرة  أن تكون مكدسة مع 

  

  المتطلبات:

  الدخول على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

  

  مالحظات:

 اي اختاروهتال أن الطريقةطالما و .بعض المستخدمين مسارات مختلفة السترجاع المعلوماتقد يتبع • 

  .مهمةليست  نفسها المعلومات المطلوبة، فإن الطريقة تسترد

 مسبقاَ ا التدريبالمدربين تنفيذ هذعلي اإلجابات تغيرت من تاريخ إعداد هذه الدراسة وقد تكون • 

  لتحديث النتائج المتوقعة.

  

  :للتعلم لحظة

تتعامل مع الكائنات الحية المحورة ذات الموروثات الحظ أن األجهزة التنظيمية المختلفة يمكن أن • 

  .ات المتحدة، على سبيل المثال)بشكل مختلف (االتحاد األوروبي والواليالمكدسة 

  

  الحلول الممكنة

الكائنات الحية المحورة أو " اذهب إلي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمن الصفحة الرئيسية • 

مصفي حسب عنصر التعريف . حدد ""إيجاد معلومات" المنسدلة قائمةال" من الجينات أو الكائنات الحية

" في حقل البحث MON-ØØ81Ø-6" ثم حدد "ع الكائن الحي المحورنو" حقل البحث " فيالوحيد

 حتوي علىت ت التيسجالالثم حدد  ،"االن بحثازر " انقر .المفتوح حديثاَ "العنصر الوحيد لتحديد الهوية"

السجالت المرجعية لهذا في "" الكائنات الحية المحورةافتح " ثم MON-ØØ81Ø-6معلومات عن 
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الذرة أسفل الصفحة. سوف تحصل على قائمة السجالت التي سوف تحتوي على في  ة" الموجودالمستند

  .ها أكثر، والتي يمكنك استكشافMON-ØØ81Ø-6مكدسة التي تحتوي على ذات موروثات 


