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اسم المادة

األحياء المجهرية العام

مقرر الفصل

دراسة علم االحياء المجهرية النظري يشمل التصنيف ,الفسلجة,بايوكيمياوية الخلية الميكروبية ,
ويرافقها الجانب العملي الذي يشمل التعريف باستخدام المجهر وتحضير األوساط الزرعية و زراعة
األحياء المجهرية و تشخيصها و طرق السيطرة عليها.
التعريف بماهية االحياء المجهرية,تصنيفها,فسلجتها,متطلبات نموها,باالضافة الى التطبيقات
الحياتية لعلم االحياء المجهرية.

اهداف المادة
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

مقدمة عن علم األحياء المجهرية,أنظمة التصنيف,أسس التصنيف الحديث لألنواع البكتيرية,
البكتريا ,):النمو,أطوار النمو,حساب النموالفلورا الميكروبي لألغذية ,التلف الميكروبي لألغذية,
حفظ األغذية , Industrial microbiology,األحياء المجهرية في التربة ,األحياء المجهرية في
الماء و المجاري ,األحياء المجهرية في الهواء ,الفيروسات و العاثيات  ,خصائصها طرق
تكاثرها,تصنيف الفيروسات.
-1السلمي ,أمين وايواز,جوليت اوشانا(.)1991األحياء المجهرية.مطبعة دار الحكمة,جامعة
البصرة.
 -2الزيدي ,حامد .)1991األحياء المجهرية .جامعة البصرة.
-3باقرعبد الواحد ؛الراوي,انيس؛العاني,فاروق؛الصقر,الحان؛عبد الغني,زكي ؛ابراهيم,دمحم؛ هدى,
صالح(. )1999البكتريا مطبعة بيت الحكمة  ,جامعة بغداد.
1-Brooks,G.F;Butel,J.S;Carroll,K.Cand Morse ,S.A(2007).Jawet’z , Melnick
Adelberg,s Medical Microbiology.26nd.Mims,c.Dockrl l,H.M.; Goering, R.V.
;Roit,I.;Walkelin,D.,and uckerman,M.(2006).Medical microbiology,3rded.
Mosby.
2- Willey, J.M.; Sherwood,L.M. and Woolverton, C.J.(2008).Prescott,
Harley, and Klein’s Microbiology: 7th Ed. .New-York,McGraw Hill
Companies.
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