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 حدق( 344التحضير المعملي لمقرر ميكروبيولوجيا المياه و الصرف الصحي )

 
 االسبوع األول

 مقدمة  عنوان التجربه

 المعمل نظري االدوات الالزمة للتجربة

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (االسبوع الثاني، قسم الطالبات إلى 

 يري الكلّي في الماءتعيين العدد البكت عنوان التجربه

  ١/١٠٠٠و  ١/١٠٠و  ١/١٠عينة مياه تحتوي على ميكروبات و يعمل منها تخفيفات  االدوات الالزمة للتجربة

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, أطباق بتري, قطن, لهب بنزن, كبريت أدوات

 %70ديتول مخفف  مواد كيميائية

 اآلجار المغذيطبقين من بيئة  أوساط غدائية

احتياطات توضع في االعتبار 

 تحضير التجربة أثناء

وذلك ، Enterobacter aerogenesو   E.coliنلوث عينة المياه بالميكروبات المتوفره، يفضل استعمال 

 كي نضمن ظهور نتائج

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى الثالثاالسبوع 

  -االختبار االحتمالي  -جارب الكشف عن مجموعة القولون ت عنوان التجربه

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن, لهب بنزن, أنابيب كبيره, أنبوبة درهام, كبريت أدوات

 %70ديتول مخفف  مواد كيميائية

 مرق الماكونكيأنبوبتين من  أوساط غدائية

احتياطات توضع في االعتبار 

 أثناء تحضير التجربة

وذلك ، Enterobacter aerogenesو   E.coliث عينة المياه بالميكروبات المتوفره، يفضل استعمال نلو

 كي نضمن ظهور نتائج

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى الرابعاالسبوع 

 -االختبار التأكيدي  -تجارب الكشف عن مجموعة القولون  عنوان التجربه

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, أطباق بتري, قطن, لهب بنزن, كبريت أدوات

 .طبقين من بيئة األيوسين ميثلين بلو Eiosin Methylene blue agar EMB أوساط غدائية

احتياطات توضع في االعتبار 

 أثناء تحضير التجربة
 موعة القولونتستخدم أنابيب التجربة السابقه الستكمال بقية تجارب الكشف عن مج

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى الخامساالسبوع 

  -االختبار التكميلي  -تجارب الكشف عن مجموعة القولون  عنوان التجربه

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن, لهب بنزن, أنابيب كبيره, أنبوبة درهام, كبريت أدوات

 %70ديتول مخفف  يائيةمواد كيم

 مرق الماكونكيأنبوبتين من  أوساط غدائية

احتياطات توضع في االعتبار 

 أثناء تحضير التجربة
 تستخدم أطباق التجربة السابقه الستكمال بقية تجارب الكشف عن مجموعة القولون
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 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى السادساالسبوع 

 -انتاج األندول  –اختبارات التفرقة بين مجموعة القولون  عنوان التجربه

 Enterobacter aerogenesو   E.coliمزارع حديثة من  االدوات الالزمة للتجربة

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن, لهب بنزن, أنابيب, كبريت أدوات

 كاشف كوفاك مواد كيميائية

 أنبوبتين من مرق الببتون. Peptone water أوساط غدائية

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى السابعاالسبوع 

 -اختبار أحمر الميثايل  –اختبارات التفرقة بين مجموعة القولون  عنوان التجربه

 Enterobacter aerogenesو   E.coliيثة من مزارع حد االدوات الالزمة للتجربة

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن, لهب بنزن, أنابيب, كبريت أدوات

 دليل أحمر الميثايل مواد كيميائية

 أوساط غدائية
 مل 4HPO2K - 1 جم  5 –جم ببتون  5 –جم جلوكوز  5مرق الجلوكوز وتحضر بإضافة أنبوبتين من 

 ماء مقطر

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : )          (، قسم الطالبات إلى ثامنالاالسبوع 

 -اختبار فوجس بروسكر  –اختبارات التفرقة بين مجموعة القولون  عنوان التجربه

 Enterobacter aerogenesو   E.coliمزارع حديثة من  االدوات الالزمة للتجربة

 , لهب بنزن, أنابيب, كبريتابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن أدوات

  (Baritt B)(, دليل األلفانافثول Baritt A) KOH 40%أو   NaOH 40% مواد كيميائية

 أوساط غدائية
 مل 4HPO2K - 1 جم  5 –جم ببتون  5 –جم جلوكوز  5مرق الجلوكوز وتحضر بإضافة أنبوبتين من 

 ماء مقطر

 مجاميع، كل مجموعة تحتوي سلتها على : ( )         ، قسم الطالبات إلى التاسعاالسبوع 

 -اختبار تمثيل السترات  –اختبارات التفرقة بين مجموعة القولون  عنوان التجربه

 Enterobacter aerogenesو   E.coliمزارع حديثة من  االدوات الالزمة للتجربة

 ابر تلقيح او قطارات معقمه, قطن, لهب بنزن, أنابيب, كبريت أدوات

 بيئة سيمون )بيئة سترات الصوديوم(أنبوبتين من  ط غدائيةأوسا

 

 

 


