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قسم المیكروبیولوجى





فال أقسم بما تبصرون *
*وما ال تبصرون* 

صدق اهللا العظیم
٣٩و  ٣٨الحاقة  



أھال بك فى عالم 

Welcome 
to

Microbiology world



إرشادات معملية
 معطفك مرتدياً إال تدخل فال المعمل دخولك عند مظهرك على حافظ -١

 الدروس مذكرة بجانب للعمل المطلوبة األدوات جميع وبحوزتك األبيض
.العملية

 الموجودة الكيماويات أو المزارع أو األدوات من بأى العبث تجنب -٢
  يجنبك ذلك أن حيث بالتدريس القائم إرشادات ستعمالهاا فى تبعاو أمامك

.واألخطار الحوادث
 أو المزارع تتلوث ال حتى غطاء بدون المزارع أنابيب تترك ال -٣

 فى خاصة ولزمالئك لك أضرار حدوث فى غطاء بدون تركها يتسبب
.الممرضة الميكروبات مزارع حالة

 الفترة نهاية وفى يةرالضرو غير المواد من خالية بمنضدتك إحتفظ -٤
.واألدوات المواد كل من تماماً خالية المنضدة تركأ العملية



 الفترة نهاية فى نظيفاً إال تتركه وال دائماً مكانك نظافة على حافظ -٥
 سطح ونظف بعدك سيأتى الذي زميلك ستقبالال جاهزاً ليكون العملية
.معملية فترة كل وبعد قبل معملك منضدة

 للعبث داعى وال بالتدريس القائم مع دائماً ومتجاوباً التركيز دائم كن -٦
.اآلخرين على تشوش ال حتى الدرس أثناء المجاور زميلك مع

 البكتيرية المزارع مع تعاملك فترة طوال التعقيم شروط على حافظ -٧
.زمالئك أو نفسك تؤذي ال حتى منها المرضية خاصة

 تماماً العملية وتدريباتك دروسك تستوعب أن بعد إال معملك تترك ال -٨
 ستفساراال أو المعملية الفترة طوال بالتدريس القائم مراجعة ويمكنك

.لك يعن ما كل عن منه
 مصدر عن وافصله الميكروسكوب نظف المعملية الفترة نهاية فى -٩

التلف من عليه للحفاظ الكهرباء



 بالدرس الخاصة التوضيحية ورسوماتك مالحظاتك دون -١٠
.منها اإلنتهاء قبل المعمل تترك وال
  تحت تفحصها التى الميكروبية الخاليا ووصف برسم إهتم -١١

.أسبوعياً الميكروسكوب
  شرائح من تحتويه وبما بك الخاصة الشرائح بعلبة إحتفظ -١٢

  تقييم يتم حيث الدراسى الفصل نهاية فى لتقديمها وذلك مجهزة
.نهايته وفى الدراسى الفصل طوال خاللها من العملى نشاطك



الباب األولالباب األول

األدوات واألجھزة المستخدمةاألدوات واألجھزة المستخدمة
فى معامل المیكروبیولوجىفى معامل المیكروبیولوجى  



الدرس العملى األولالدرس العملى األول

  
األدوات المستخدمة

فى معمل المیكروبیولوجى 



وتستخدم فى نقل اللقاح البكتیري إلى البیئات البكتیریة  إبرة التلقیح           

  ما ھى األدوات التى یحتاجھا الطالب فى معمل المیكروبیولوجي؟



یستخدم فى تعقیم إبرة التلقیح - لھب بنزن غیر مضئ           

الحظ أن لون اللھب أزرق باھت  -                                          

والحظ أیضًا إحمرار عقدة إبرة التلقیح -                                                  



یستخدم للتسخین ولخلق جو معقم أثناء التلقیح  -لھب بنزن غیر مضئ              
ولتعقیم بعض األدوات المستخدمة فى نقل اللقاح       
  المیكروبى          



إدخال جزء من النمو المیكروبى على طرف  تستخدم فى إبرة التلقیح بالوخز           
إبرة التلقیح عن طریق الوخز



 ،)م زارع األطب اق  (یستخدم فى تنمیة المیكروب ات ف ى ص ورة م زارع مس طحة       -طبق بترى 
ویوجد منھا أطباق مصنوعة م ن البالس تیك س ابقة التعق یم     ، ویجب تعقیمھا قبل إستخدامھا 

 خدام حالیًاتسإتستخدم لمرة واحدة وھى شائعة ال



صب البیئات الصلبة فى طبق بترى بعد إسالتھا



مزرعة سائلة فى دورق مخروطى



الحظ ظھور المستعمرات البكتیریة   -مزارع األطباق            



الحظ ظھور المستعمرات البكتیریة   -مزارع األطباق            



علبة الشرائح الزجاجیة



وھى متعددة األنواع منھا األنواع العادیة المستخدمة فى تجھیز  -الشرائح الزجاجیة       
األغش  یة البكتیری  ة والتحض  یرات المیكروبی  ة المختلف  ة تمھی  دًا لفحص  ھا میكروس  كوبیًا        

ومنھ  ا الش  رائح ذات الفج  وة والت  ى تس  تخدم ف  ى عم  ل إختب  ار النقط  ة      ، للتع  رف علیھ  ا  
وك ذلك الش ریحة المیكرومتری ة الت ى تس تخدم      ، المعلقة لدراسة حرك ة البكتری ا والخم ائر    

ف ى مع  ایرة العدس  ة المیكرومتری  ة ولتق  دیر قط ر المج  ال المیكروس  كوبى عن  د الرغب  ة ف  ى   
 قیاس حجم البكتریا



الحظ ضرورة إستخدام حوض الصبغ للمحافظة على  :  خطوات صبغ األغشیة البكتیریة
نظافة المكان



http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Mic
roscopes/#comp1

http://www.microscopy-uk.net/index.html

http://www.microbelibrary.org/

http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/
introduction.html

http://www.denniskunkel.com/index.php?cPath=3

یمكنك زیارة المواقع التالیة

http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Mic
http://www.microscopy-uk.net/index.html
http://www.microbelibrary.org/
http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/
http://www.denniskunkel.com/index.php?cPath=3

