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لبان غذيه واألقسم علوم وتكنولوجيا األ  

 

 عناوين املوضوعات البحثيه والرابط الخاص بمقرر   ميكروبيولوجيا األغذية  املستوى  الثالث 

غادة خليف، د. حامد زينةد. أ.  

 رابط املقرر 

-https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137

kRTQ0lQOVBGMUZINjBIMi4uGcoB5kqctD11tSZEILVgtYBT_L9FsrWdo_3xTuJUQUZMOVhLSkJSV 

 البحثية  املوضوعات  عناوين 

 .وعالقته بفساد األغذيه  Clostridiumالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لجنس  -1

 والفساد الذى يسببه للألغذية.  Rhizopus عفن  -2

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp  Escherichiaالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا  -3

 للصبغات المستخدمه فى األغذيهاألجناس البكتيرية المنتجة  -4

 وعالقته بفساد األغذيه.  Leconostocs spالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لجنس  -5

  و عالقته بمجال األغذيه.   Acetobacter spجنس  -6

 فطريات التخزين فى الحبوب وكيفيه السيطرة عليها . -7

 وعالقته بفساد األغذيه.  Enterobacter spالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا  -8

 وعالقته بفساد األغذيه وكيفيه الكشف عنه باألغذيه.    Shigellaصفات جنس  -9

 واستخداماتها وأضرارها  فى األغذيه .  Saccharomycesخميرة  ال  -10

 وعالقتها باألغذيه وكيفيه الكشف عنها ميكروبيولوجيا. Staphylococcusخصائص بكتيريا  -11
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 واألضرار المسببه له لكل من الغذاء واألنسان.  Listeriaجنس  -12

 بمجال األغذيه.  Torulopsisعالقة خميرة  -13

 وعالقته بفساد األغذيه.  Leconostocs spالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا جنس  -14

 السموم الفطرية وتواجدها باألغذيه. -15

 وعالقته بفساد األغذيه.  Yersinia spالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا جنس  -16

 السيطرة عليها. البكتيريا المسببه لفساد اللحوم وكيفية -17

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Klebsiellaالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا جنس   -18

 والطرق المختلفة للكشف عنها. Coliform groupتلوث األغذيه بمجموعة الكوليفورم  -19

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Citrobacterالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا جنس   -20

قم باختيار أحد أنواع األغذيه ثم وضح أنواع الميكروبات التى تسبب فسادها وكيفية الكشف عنها وكذلك كيفية السيطرة على تلك المجاميع  -21

 الميكروبيه.

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Bacillusوالفسيولوجيه لبكتيريا  الخصائص المورفولوجية -22

 وعالقتها بتلف وفساد األغذيه.  Candida spخميرة  -23

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Lactobacillusالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه ل   -24

 البكتيريا المسببه لفساد األغذيه المملحه وكيفية الكشف عنها. -25

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Pseudomonasالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا  -26

 األجناس البكتيرية المسببه للتسمم الغذائى . -27

وعالقته بفساد األغذيه وكذلك كيفية التفرقه بينها وبين جنس   sp Salmonellaالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا  -28

Salmonella   . 

 وعالقته بفساد األغذيه.  sp Vibrioالخصائص المورفولوجية والفسيولوجيه لبكتيريا  -29

 وكيفية الكشف عنها. Penicillium spالتعرف على عفن  -30

 

 منسق المقررات وعضو لجنة االعداد والمتابعة بالكلية

 أ.م.د / أحمد هالل                                                                                                                                       


