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  Microbiology مقدمة عن علم االحياء المجهرية

احذ فشٚع ػٍَٛ اٌح١بة اٌزٞ ٠ٙخُ بذساست اٌىبئٕبث اٌح١ت اٌصغ١شة جذا ٚاٌخٟ ٘ٛ  التعزيف:

٠صؼب اٚ ال٠ّىٓ سؤ٠خٙب ببٌؼ١ٓ اٌّجشدة، ٚحشخًّ ػٍٝ اٌفب٠شٚسبث ٚاٌبىخش٠ب ٚاٌفطش٠بث 

 ٌب ٚاٌبشٚحٛصٚا.ٚاٌطحب

 وتتضمن الدراست على:

 .حص١ٕف ٘زٖ اٌىبئٕبث، شىٍٙب، حشو١بٙب، حىبرش٘ب، فسٍجخٙب -

 .األخشٜحٛص٠غ ٘زٖ اٌىبئٕبث فٟ اٌطب١ؼت، ػاللخٙب ببؼضٙب ٚببٌىبئٕبث اٌح١ت  -

لبب١ٍت ٘زٖ اٌىبئٕبث ٚفبػ١ٍخٙب فٟ احذاث حغ١شاث ف١ض٠بئ١ت ٚو١ّ١بئ١ت فٟ ِح١طٙب اٌب١ئٟ  -

 .اٌزٞ حؼ١ش ف١ٗ

 لمحت تأريخيت:

( اٚي ِٓ سجً ِالحظبحٗ ٚبٛصف دل١ك ِٓ 2834-٠2743ؼذ إٌٌٙٛذٞ ١ٌفٕٙٛن ) -

اٌشسَٛ ػٓ اٌبىخش٠ب ٚاٌبشٚحٛصٚا ٚلذ سبػذٖ ػٍٝ رٌه ٘ٛا٠خٗ فٟ حص١ٕغ ٚحشو١ب 

 اٌؼذسبث ٚاٌّجٙش اٌبس١ظ.

 

( ِبذأ 2933-29:6)٠ٌٛLouis pusteurس ببسخٛس  اٌفشٔسٟ دحظ اٌببحذ -

اٌخٟ  األبحبدِٓ خالي  spontaneous generationٌالح١بء اٌخٛاٌذ اٌزاحٟ 

 .اٌح١ت األش١بءٔشش٘ب. بؼذ٘ب سبدة ٔظش٠ت حٛاٌذ االح١بء ِٓ 

 

( اٌبىخش٠ب اٌّسببت ٌّشض 2954-2:21) Robert Kochوٛخ  األٌّبٟٔاوخشف  -

  Vibrio choleraeٚػضي اٌبىخش٠ب اٌّسببت ٌّشض اٌى١ٌٛشا  Anthraxاٌجّشة 

ٚلذ  Mycobacterium tuberculosis اٌّسببت ٌّشض اٌسًٚػضي اٌبىخش٠ب 

ػشفج بؼص١بث وٛخ ٠ٚؼذ ٘ٛ اٚي ِٓ ػضي اٌبىخش٠ب بصٛسة بم١ت ٚاسخؼًّ اٌصبغبث 

اٌغزائ١ت، ٌزٌه ٠ؼذ  األٚسبطٌخصب١غ اٌبىخش٠ب فضال ػٓ اسخؼّبٌٗ ِبجت االوبس فٟ حص١ٍب 

 اٌشائذ فٟ حط٠ٛش اٌخم١ٕبث اٌّخخبش٠ت.
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 التطبيقية ي وعالقتها بالعلىمدور االحياء المجهر

 ١تبئح١اال بٔبثفٟ ِجبي اٌخم ّجٙش٠تاٌحب١ٌت السخخذاَ األح١بء اٌاٌخطب١مبث 

Biotechnology حسخخذَ اٌىبئٕبث اٌذل١مت وبٌبىخش٠ب ٚاٌفطش٠بث ٚ اٌف١شٚسبث : حب١ٌب ،

ِٓ ٚ اٌطحبٌب اٌذل١مت فٟ ٔطبق ٚاسغ فٟ اٌخم١ٕت اٌح٠ٛ١ت ٚ حشًّ حطب١مبحٙب ِجالث ػذة 

 ضّٕٙب
 

 Food Microbiology  الغذائي المجبل - 

 اٌّؼجٕبث )اٌخبش( ّٕخجبثوٌصٕبػبث اٌغزائ١ت اسخخذاَ اٌىبئٕبث اٌح١ت اٌذل١مت فٟ ا

 .ٚإٔخبس اٌبشٚح١ٓ )اٌؼشْ٘ٛ( اٌح١ٍبٚ
 

   Agaricultural Microbiology الزراعي المجبل -

ذالً ِٓ اسخخذاَ االسّذة ب  bio fertilizers اسخخذاَ اٌبىخش٠ب فٟ إٔخبس االسّذة اٌح٠ٛ١ت

 ت.ئ١ب١اٌى١ّ
 

 Industrial Microbiology  بعيالصنالمجبل  - 

إَخبج انًىاد انصُبػُت يثم اإلَزًَبث واألحًبض انؼعىَت وانكحىل 

 ٔخبس االٔس١ٌٛٓ اٌبششٜا و ىاد انطبُت يثم انًعبداث انحُىَتوبؼط انً
 

  Environmental Microbiology البيئي المجبل -

اسخخذاَ اٌىبئٕبث اٌذل١مت فٟ إػبدة حذ٠ٚش إٌفب٠بث ٚحٕظ١ف اٌّٛالغ اٌٍّٛرت بسبب 

: اسخخذاَ ( ٚحشًّ أ٠ضب Biodegradation)اٌّؼبٌجت اٌح٠ٛ١ت األٔشطت اٌصٕبػ١ت

اٌىبئٕبث اٌذل١مت فٟ حٕم١ت ا١ٌّبٖ ٚ ِؼبٌجت ١ِبٖ اٌصشف اٌصحٟ ٚاٌخخٍص ِٓ اٌّخٍفبث 

 .إٌبحجت ػٓ اٌخؼذ٠ٓ وبٌّخٍفبث اٌبخش١ٌٚت ٚ اٌض٠خ١ت اٌؼض٠ٛت ٚ وزٌه اٌّخٍفبث
 

اسخخذاَ اٌىبئٓ اٌذل١ك وٕبلً ج١ٕٟ فٟ إٌٙذست اٌٛسار١ت ٚ ٠ّىٓ بٛاسطخٙب ٔمً  -  

اٌصفبث اٌّشغٛبت )ِزً ححًّ دسجت اٌحشاسة ٚ ٔمص ا١ٌّبٖ ِٓ ٔببحبث صحشا٠ٚت( إٌٝ 

 ٔببحبث أخشٜ صساػ١ت .

ِٕخجبث أخشٜ )ِزً اٌّٛاد اٌبالسخ١ى١ت اٌمببٍت ٌٍخحًٍ ،  اسخخذاَ اٌىبئٓ اٌذل١ك الٔخبس - 

 اٌض٠ج إٌببحٟ ، اٌٛلٛد اٌح١ٛٞ(. 

 أخبس األسٍحت اٌب١ٌٛٛج١ت -
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 مجمىعات الكائنات الحية الدقيقة 

كبئُبث أونُت دقُقت جذاً حًش يٍ خالل  :Viruses . الفيروسات1
حُىاٌ وانُببث انًششحبث، غفُهُبث إجببسَت، حسبب أيشاظبً نإلَسبٌ وان

وانبكخُشَب، فٍ األغهب حُشبهذ فقػ ببنًجهش اإلنكخشوٍَ وقهُم جذاً يُهب 
َُشي ححج انًجهش انعىئٍ انؼبدٌ، حًُى فقػ فٍ داخم  يب ًَكٍ أٌ 

ػهى وانؼهى انزٌ َخخص بذساسخهب َذػً .َب انكبئُبث انحُتخال
 .virology انفُشوسبث

َب وحُذة يجهشَت انحجى، َىجذ ػببسة ػٍ خال : Bacteria البكتيريا  .2
 –َىع أو أكثش يُخششة فٍ انبُئبث انطبُؼُت  0011فُهب حىانٍ 

ححج ػُىاٌ ػهى دساست وسُخُبونهب بشٍء يٍ انخفصُم فًُب بؼذ.
 bacteriology انبكخشَب 

خبنُت يٍ انكهىسوفُم  كبئُبث راث خالَب حقُقُت :Fungi . الفطريات 3
حؼخبش فٍ انؼبدة كبئُبث ػذَذة انخالَب وغُش قبدسة ػهً صُغ غزائهب ، 

يٍ خهُت يفشدة  وحخذسجنكُهب ال حخكىٌ يٍ جزوس وسُقبٌ وأوساق.
انفطشَبث  إنً خالَب يخؼذدة ظخًت يثم Yeast يجهشَت يثم انخًُشة

ٚاٌؼٍُ اٌزٞ ٠ٙخُ بذساسخٙب  . Mushroom األجبسَكس )انًششوو( انهحًُت

 ٠mycologyسّٝ 

بحبث بسُطت واألونُت يُهب وحُذة انخهُت، َب : Algae الطحالب . 4
بًُُب انطحبنب األخشي حخجًغ انخالَب انًخشببهت يُهب ػهً شكم 
يجًىػبث بذوٌ فشوق فٍ انخشكُب وانىظُفت . وبصشف انُظش ػٍ حجى 
خالَب انطحبنب فإَهب جًُؼبً ححخىٌ ػهً انكهىسوفُم ونهب انقذسة ػهً 

، وحخىاجذ انطحبنب Photosynthesisانقُبو بؼًهُت انخًثُم انعىئٍ
وانؼهى انزٌ َهخى  غبنببً فٍ انبُئت انًبئُت، أو فٍ انخشبت انعحهت .

 . phcologyبذساسخهب َسًً 

خالَب وحُذة حُىاَُت، أكثش  : Protozoa . األوليات الحيىانية 5

انؼهى انزٌ  أَىاػهب انًؼشوفت حسبب أيشاظبً نإلَسبٌ وبؼط انحُىاَبث.

ػهى انً  ببإلظبفت Protozoology  الحُبء هىَهخى بذساست هزِ ا

 parasitology انطفُهُبث


