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 Microbiology  عمم األحياء المجيرية
 

 :تعريف ونظرة تاريخية 
م ػػأله ػػالدراكػػ لل  ت ػػ تلمي  ليػػ لدػػةلالعػػ رللدرجػػ لييعػػذرلمعهػػ للالمجهريػػ ليعػػرؼلم ػػـلاء يػػ  

لProtozoaلاالييػػػػداتي تللBacteriaرؤييهػػػػ ليػػػػ لعيفلالمجػػػػردةللييئػػػػمفللػػػػذ لال  ت ػػػػ تلالي يريػػػػ ل
هلللرم يميل1ليش ؿلم ـلي لفلال  تفلالذيلقطر للFungiلالفطري تللalgaeلالرلاشحلالط  لبل

هقػػؿلمػػفلال  ت ػػ تلالمجهريػػ ليػػدرسللػػذالالع ػػـللجػػلدللػػذ لال  ت ػػ تللعػػف يه لللم قػػ تليعئػػه ل
يػػيعضلل ػػذلؾلم ق يهػػ لي لمجػػ ميملاءلػػرنلمػػفلال  ت ػػ تلليػػدرسلهيئػػ الطػػرؽلالكػػيطرةلم يهػػ للل

لكع ديا.هلمييه لم ألالمكيلنلالذيلييع ؽليع  لاإل ك فللل
ل

لػػػـليعػػػرؼللاللالن يػػػؿلمػػػفلطييعػػػ للهكػػػي بلالظػػػلالرلالطييعيػػػ لقيػػػؿليػػػزلغل ئػػػ رةلمػػػ ييفلال هػػػريفل
ل ئ رةلالشرؽلاءقعأللقدلمدتللذ لالظلالرله يرلمفلهفليفهمه لاإل ك فللممللػذاللػـلي عػدـل

لي لهيرلغ يفيػػػ ل يػػػثلليم مػػػ اللجػػػلدلمف ػػػريفلذ ػػػرلـلاليػػػ ريتلدػػػةل ي ي يػػػالاليػػػةللطػػػتلي لمكػػػم ري 
يم  تليعضلالعنػلؿلالمف ػرةلمػفلال هػ فلليعػضلهمئػ  لاءكػرلالم  يػ لمػفلمعردػ لاللعػ تصل

لاءد مةللال شراتل. لالطيي للالكمي لليعضلاءم حللال ي ي تلل ذلؾلكمـل
ل

لنػػػدلاكػػػيعمؿلالكػػػ رلل ػػػذلؾلالشػػػعلذةللاليع ليػػػذلدػػػةلهمػػػلرلالع ػػػـللالػػػديفل الؼلالكػػػ يفليعػػػدليػػػد ل
 ػػـلالف ػػؾللم ػػـلال يميػػ  لالنديمػػ لدػػةلالنػػرلفلاللكػػطأللمعػػرلال ئػػ رةللاكػػيعمؿلالي جػػيـلدػػةلم

ال هئػػػ لاءلرييػػػ لل ػػػ فلالػػػدجؿللالشػػػعلذةلمػػػفلاءشػػػي  لالكػػػ تدةلدػػػةلالعػػػ جلالطيػػػةللع مػػػ لال ػػػ سل
مػػػفل ػػػؿللػػػذاللجػػػدليعػػػضلاءشػػػل صلالمل عػػػيفللـالػػػرغلل م ػػػلؾلهيئػػػ الدػػػةلذلػػػؾلاللقػػػتللم ػػػأل

لييػػػ رلال ظريػػػػ تليعػػػلرةلم ميػػػػ للاالكػػػػي ي جلالمػػػ ل يفلل ليػػػػ ؿللالنػػػدرةلم ػػػػألاإليػػػداعللالي  يػػػػؿللا
الم طنػةللال ظريػػ تلاليعػػلري للاليجػػ ربلالمعػمم لمػػفلهجػػؿليركػػيتل نينػ لغيػػرلق ي ػػ لل جػػدؿلهلل

ل.مفلهجؿلالنئ  لم ألد رةلل طت ل
يكػػػػيبلعػػػػعلي للضلػػػػـليػػػػيم فلالع مػػػػ  لقػػػػديم المػػػػفلييػػػػ دؿلاءد ػػػػ رللالمعردػػػػ لمػػػػمليعئػػػػهـلالػػػػيع

ذ لال نينػػػ ليعػػػدلي كػػػفللكػػػ تطلال نػػػؿللازديػػػ دلمػػػددلالكػػػ  فللي يػػػرتللػػػللااليعػػػ التالملاعػػػ تل
مػفللي ال يش رليدهتلالمع لم تلالع مي للييعئهـلك مدتلال رلبللاليج رةلم ألالي طلال  سل
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لع رللائ  الهفلل ػ ؾلال ييػرلمػفلاللف يػ لاليػةلي يظػرلجهػلداال ييػرةلمػفلالع مػ  ل لرللللأقطرل
ل.للالي  ييف

ل

فليلف يػ لال يػ ةللهكػرارل لميػرلالنػرلفليجمػمل عػي  لجيػدةلمػفللمع لمػ تللندلق ـلالع م  لالمهيمي
الع ي  لمفلاءشي  لال ي لاليةليم فلرؤييه لي لعيفلالمجردةليلكػ ط لالعدكػ تلالم يػرةلغلرغػـل

لط ييػػاليلئػػمليعػػ يؼلغلرغػػـله ػػاللهركػػطلؽ.ـلقػػ ـلل351مػػراتلفلدػػةلل11قطػػرلاءجكػػ ـلل ػػدل
ال ي يػػ تللال يلا ػػ تلليػػـليػػدهتلالمع لمػػ تلالميجمعػػ لمػػفللم ػػدلدااللغيػػرلعػػ يحلغ ليػػ افللمتػػ ت

ال  ت  تلال ي لي يظـليعلرةليطيت لدةل ظػ ـلمريػبللهعػيحلمػ لييع ػؽليدراكػ لال يػ ةليكػمألم ػـل
,لاقيعرللذالالع ـلدةلاليدايػ لم ػأللعػؼلالشػ ؿلاللػ رجةللال ػلفللال ر ػ للBiologyاء ي  ل

يؿلاليةليرنلي لعيفليئم ه لاليشريحللهعي تللذ لهفللجدتلل ذلؾلالع داتللغيرل لمفلاليف ع
لةلاءك سلدةله ظم لاليعػ يؼلالػذيل ػ فلالشػ ؿلالشػ غؿلل ييػرلمػفلم مػ  لال يػ تللاءلع ؼ

م فعػ  ليم مػ المػفلم ػلـلال يػ ةل يػألالنػر يفلللال يلافلاءلاتؿل.لل   تلال يميػ  للالفيزيػ  ل نػلالال
لال يميػػػ تةلمػػػ دةلال يػػػ لم فعػػػ  لمػػػفلالي  يػػػؿلاليػػػ مفلمشػػػرللالي كػػػملمشػػػرللقػػػدلمػػػدتلال يػػػ ةللا

ل.للالفيزي تة
ي كػػػملمشػػػرللقػػػدللػػػـليظهػػػرلم ػػػـلاء يػػػ  لالمجهريػػػ لللػػػألاللجػػػلدلقيػػػؿلالجػػػز لاءليػػػرلمػػػفلالنػػػرفلال

قيػػؿلي يم تػػ لمػػ ـلدنػػطلم ػػألالػػرغـلمػػفلهفلاإل كػػ فلاءلؿلقػػدلللالمجهريػػ لا يشػػؼلمػػ لـلاء يػػ  
اكػػػيعمؿلاءجكػػػ ـلاليمريػػػ للػػػيعضلالفطريػػػ تلمػػػلادااليع مػػػؿلمػػػمللػػػذ لال  ت ػػػ تلدلفلهفليرالػػػ لدنػػػدل

غذاتي ل.لليع مؿلمملاءمراضلل  لؿلالنئ  لم ألمكيي يه لي كيعم لالاءمش بلالملي ف ل ذلؾل
امي دلال  سلدةلذلؾلال يفلم ألل ي جلاللملرللشريه لدلفلهفليعردلالدلرلاء ي  لالمجهري لدةل

يجفيػػؼلل ػػذلؾلاليجميػػدلدػػةلالم  دظػػ لم ػػألاءغذيػػ لمم يػػ ليلمرلػػ ل.للاكػػيعم لالطػػرؽلاليم ػػيحللال
لمفلالي ؼلدلفلمعرد لمكيي تللذالالي ؼ.
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  Beginning of Micrcoscopyبداية نشوء المجير 
مػػ ي رلمييرل111اليػةلي ػلفلقطرلػ لهقػؿلمػفللاءشػػي  الليػيم فلالعػيفلاليشػري لالمجػردةلمػفلرؤيػ ل

ل111 ليي ه لهقؿلمػفل    تلالمك د لالف عللذا ل ييم فلمفليمييزلاءشي  ليعلرةلم فعلللةلال
ليعلدلي ديػػػػدللػػػػذ لالنػػػػدرةلللػػػػألالطػػػػلؿلال كػػػػيةلل ملجػػػػ تلالئػػػػلتي لالمرتيػػػػ لمػػػػ ي رلمييرلهيئػػػػ ا.

لاللشػػػل  لال كػػػيي لالملجػػػلدةلدػػػةلير يػػػبل ه يػػػ تلالععػػػبلاليعػػػريلدػػػةلالشػػػي ي ل ػػػذلؾلطييعػػػ ل
مراتلللػةلل11-2ي ييرلمندارل للمدك تلالعيفللالنر ي ل.لاكيعم تللقديم الالعدك تلاليدلي لينلة

غيرللاءجك ـألالمكيلنلالين ةلء ه ل   تلي لؿل ش تع لاالكيعم ؿل  لي الل   تليعدلمج لرلم
هجكػػػ ـلمرتيػػػ للاللهفلاليػػػراعلالمجهػػرلالمر ػػػبليػػػـلم ػػػأليػػػدلالمرتيػػ ليلكػػػ ط لالعػػػيفلالمجػػػردةلللػػأل

هفلل1591يللجدلدةلمػ ـلالذلZaccharias Jansschع  ملال ظ راتلالهلل ديلز ري لي  كلفل
لئػػػ د لمدكػػػ تلهلػػػرنليكػػػيبلي ييػػػرلالعػػػلرةلال  شػػػت لمػػػفلمدكػػػ لاليػػػدللاكػػػيط عليػػػذلؾلهفلي يػػػرل

لم يػالعػ  م لالمجػ لرلالمر يػ لل111_51العلرةلمفل مرةل.لللذاللللالميدهلاءكػ سلالػذيلينػـل
 ي ييػػاليػ ليراعلمجهػرلم كػفللاللهفلق Galileo قػ ـلغػػ لي للل1611المكػيعم  ل  ليػ ا.لدػةلمػ ـل

لم ألاليمييزلم دلدةلملاز  لي لمج لرلاليةلع عتلديم ليعدل.
ل

يع مللاكيعم ؿلمجهرلم يػرلقػ ـليلعػؼلل1661فلدةلالك  ل1713_1635ق ـلرليرتلللؾلغ
ي ػ  لم ػألط ػبلمػفلالجمعيػ لالم  يػ لدػةللMicrographiaاءشي  لاليةلا يشػفه لدػةلم شػلراتل

مػػرةلللػػلل ػػ ؼلليلئػػيحلالي يريػػ للالله ػػاللػػـل211فلل ػػدفللهفلالي ييػػرلالػػذيل عػػؿلم يػػاللػػلؾل ػػ 
لقػدلي ػلفلكػيبللػذاللػللدراكػياللاجكػ ـلالمعيمػ لدػةل  لػ ليكجؿلم  ظ تلمفللذ لال  ت  تل

رغـلذلػؾللالمجهري ال  ت  تلج د لاميم داالم ألالئل لالم ع سلللةلطرين لغيرلمي لي للف صل
لفل.1الش ؿلغي  للمفيدةلدأفلعلرةلالعففلليني لاءجك ـلاليةلش لدل ل   تلع 

ل
ل
ل
ل
 

المركب الذذ  اتذتعمل  ذل ال ذرن التذاب  عشذر وىذو يشذابو شذكل المجيذر المتذتعمل  Hooks( مجير ىوك 1الشكل )
 .حاليًا 
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 Antonدػ فلليفه ػلؾلله طػلفلفلهلؿلشلصليـلم أليديالا يش ؼلم لـلاء ي  لالمجهري للػلل

van leevwenhoekمػػفلمدي ػػ لدي ػػؼللللػػلليػػ جرلهقمشػػ لللل ػػديل1674مػػ ـلل Delft لػػـل
ييدربللذالالشلصل ع لـللل  الممؿلم أليينيؼل فكالمفلطريؽلمه ريالالذاييػ لدػةلالعػ  م ل

ي ييرل لللأللالمعد ي لالدقين ل يثلق ـليع ملمدك تليكيط لل فل ةلدةل فسلاللقتل يثليعؿ
 تلالمجهريػػ للقػػ ـللاإلييػػداتي تللغيرلػػ لمػػفلال  ت ػػلمػػرةلللػػللي ييػػرل ػػ ؼلليلئػػيحلالي يريػػ لل311

يلكػػػ ط للػػػذ لالعدكػػػ تليف ػػػصلالعديػػػدلمػػػفلالمػػػلادل  ل عػػػ بللالػػػدـلالػػػداترلدػػػةلاءلميػػػ لالشػػػعري ل
الدملي لل ذلؾلالك تؿلالم ليللاليلؿللرلثلالينرللالفئ تلالملجلدةليػيفلهكػ   اللغيرلػ ل.للقػدل

 يلا ػػ تلمجهريػػ للشػػ لدلهشػػي  له يرلػػ لمػػفلاإلييػػداتي تللالي يريػػ للل  ػػالهط ػػؽلم يهػػ لجميعهػػ لاكػػـ
animalculesيشػػػ ؼل للػػػلميسلل عػػػ لـلالجديػػػدلهلللهيػػػلطلاللقػػػدل ػػػ فللػػػذالاال يشػػػ ؼلمشػػػ يه لل 

ل نينيػػػ ال    ػػػتلله هػػػ للذاإل كػػػ فلم ػػػألالنمػػػرلللػػػـليميػػػؿلاءدلاتلاليػػػةلاكػػػيعم ه لليف هػػػلؾلمجهػػػرالا
مػفل يبلليف هلؾلينػ ريرلمفعػ  للScrewمدك تلم يرةليكيط لليي رؾلال ملذجليلك ط لللبل

جميملاءشي  لالدقين لاليةلش لدل للهرك تللذ لالين ريرلللألالجمعي لالم  ي لدةلل دفلاييدا لمفل
ل   ػػتلهشػػ  ؿلالي يريػػ لمػػفلجم ػػ لالركػػلـلاليػػةلقػػ ـلييلطيطهػػ للنػػدلد ػػصلليف هػػلؾلل1674مػػ ـل

ل.جميملالملادلللةلم لن لدةلكلاتؿلللذالم أل نيضلم لق ـليالللؾ
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 مختمفة من األعفان الزرقاء النامية عمى قطعة جمد رتميا روبرت ىوكنواع ( : أ2الشكل )
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لػػـليعػػرؼلالنػػدم  لشػػيت المػػفلال  ت ػػ تلالدقينػػ لهللاليطػػلرلهللمػػفل شػػل لاء يػػ  لمػػفلهعػػؿل ػػةلل
د ػػ فلاالمينػػ دلالكػػ تدل  ػػذاؾللػػللهفلال  ت ػػ تلال يػػ لي شػػألمػػفلهعػػؿلغيػػرل ػػةلللػػذالمػػ ليعػػرؼل

ل كػبللػػذالاالمينػػ دلي شػػأللSpontaneous generationلهل abiogenesis ي ل شػل لالػػذاية
الئػػف دعللالفتػػرافللال  ػػؿللغيرلػػ لمػػفلال يلا ػػ تلمػػفلالطػػيفللالجيػػثلالميفكػػل للمػػ  لالمطػػرلهلل

لذالاالمين دلك تداالكػ يفلطػلااللللنػدلل Van Helmontالئي بلللئملالشلصلد فللي مل تل
 لهعػػؿلال  ت ػػ تلال يػػ للمػػ هـلدرا كيكػػ لل ػػ لؿلالمشػػي  لفلدػػةلذلػػؾلاللقػػتلاللعػػلؿلللػػأل نينػػ

ممػػػؿلمػػػدةللArezzoفلللػػػللطييػػػبلدػػػةلاريػػػزلل1679-1626غلfrancaesco Rediلريػػػديل
ذي بليي ػلفلم ػألال  ػـلم ػدم لي ػلفلمعرئػ الل هػلا لهيللػيج ربلاكػي ي لمػفلل لهػ لهفليرقػ تلا

ل.غيرلم طألليهذالد ضل ظري لال شل لالذاية

ل
 و ليفنيوك واتتعمل  ل ال رن التاب  عشر الذ  صنع( : المجير 3الشكل )

ل
 :رتوم  ن ليفنيوك ألشكال البكتريا من  م اإلنتان وتظير العصيات والمكورات( 4الشكل )

للوالحمزونيات بوضوح .
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ل
Louis Joblot (1645-1723: ) 

ييػػ ل ػػ فلاالمينػػ دلالكػػ تدللػػدنلال ييػػريفليعػػدلا يشػػ ؼلليف هػػلؾلل   ت ػػ تلالمجهريػػ لهفلالمػػلادلال ي 
لال يلا يػػ لي يػػليلم ػػألقػػلةل يػػ لقػػ درةلم ػػألي ليػػؿللػػذ لالمػػلادلللػػألهشػػ  ؿلملي فػػ لمػػفلال يػػ ةل

ل1711ل   ػػتلالف ػػرةلالكػػ تدةلهفلاءغ ػػ ـللاإللزلي ػػي لمػػفل ػػلعلمعػػيفلمػػفلاءشػػج رل.لدػػةلمػػ ـل
هلل animalculcs ال ػظلجلي ػلتلهفلم نػػلعلالشػعيرليعطػةلهمػػداداالل ت ػ لمػفلال  ت ػػ تلال يػ ل

infusoriaغي يري للاييداتي تفل.لق ـللذالالشلصليلئملقكـلمفللذالالم نلعلدػةللمػ  لم  ػـلل
ال  ػػؽليعػػدليكػػلي الللئػػملالنكػػـلاءلػػرلدػػةللمػػ  لمفيػػلحلد  ػػظلازد ػػ ـلاللمػػ  لاليػػ  ةليأمػػدادل
ل ت  لمفلال  ت  تلال ي ليعدليئع لهي ـلدػةل يػتللػـليي ػلفلدػةلاللمػ  لاءلؿلليهػذالاكػي ي لهفل

لل دةلاللي فةللي ليفلال  ت  تلالمجهري لذايي ا.لم نلعلالشعير
ل

لJohm Needham (1713-1718: )جون نيدىام 
ي ػػلفلل عػػؿلم ػػأل يػػ ت لم ػػ يرةلاذلي ل ػػتل  ت ػػ تل يػػ لدػػةل لـلا   يػػزيلقػػ ـليةمػػ دةليجريػػ لج للمػػ

اللمػػ تيفلليػػذلؾلامينػػدلي ظريػػ لال شػػل لالػػذايةلل ػػ فل عػػللالم ػػأللػػذ لال يػػ ت لم تػػدالالػػألمػػدـل
للػػةلشػػديدةلالمن لمػػ لل  ػػرارةلللػػـلي ػػفللEnodosporesليفلال ػػ دةلللجػػلدلهيػػلاغلالي يريػػ لاليكػػ

ل.1876لغيرلـليعدلم ـل Cohn ,Tyndall يعرؼلم ه لشة ل يألمجة ل للفللي داؿ
ل

 Lazzaro Spallanzani(1729-1799: )   الزارو تباالنزانل
مل يػػدل ـللهلئػػحلهفلال  ت ػػ تلايطػػ لةل يػػبل يػػ ت لك كػػ ل  م ػػ لمػػفليجػػ ربلمم ي ػػ للالي ػػؼلمػػل

 ػػػ فلللذاالمجهريػػػ للػػػفليي ػػػلفلدػػػةلم ػػػ قيملالشػػػعيرلهللدػػػةلمػػػ دةلمئػػػلي ل ػػػ ليلؿلهللمػػػرؽلال  ػػػـل
اليكػػػليفل  ديػػػ اللاللمػػػ  لم  ػػػـلاإلغػػػ ؽلي يػػػثلالليدل ػػػالاليػػػرابلهللالهػػػلا لل ػػػ فلردل يػػػدل ـلهفل

 ليرافلمػػفللػػذالينللػػالهفلالػػذايةللقػػدلهجػػ بلكػػيلل اليكػػليفلقػػدلقيػػؿلالنػػلةلالذاييػػ لاليػػةليكػػيبلال شػػ
مػ لللذالم  نػ للاءلميػ ال  ت  تلالمجهريػ لكػلؼلي مػللدػةلم ػ قيملالشػعيرلالمكػل  لالملجػلدةلدػةل

لمرئتللذ لل هلا 



7 

 

لمػػػرؼلالع قػػػ ليػػػيفلالهػػػلا للال يػػػ ةلل1775اءل كػػػجيفلدػػػةلمػػػ ـللLavoisiorا يشػػػؼلالدلزيػػػال
م أل ي ت لكي ال زا ةللمػدـللجػلدللضاالميراليهذالهم دلالجدؿل لؿل ظري لال شل لالذايةلل  فل

ل.للالهلا لغاءل كجيففلدةلالدلارؽللللالذيلم ملي لفلاء ي  
ل

ل
 م 1883المجير المركب تنة (: 5الشكل )

ل
هجريػػتليجػػ ربلجديػػدةليعػػدلمػػرلرل عػػؼلقػػرفلاذلمػػررللػػلا االغيػػرلمكػػلفلم ػػألم  ليػػؿل ػػ مضل

  لي لم ألم ػ قيملل ػـلهللشػعيرلجػرنللال يريييؾلهللالهيدرل كيدلالعلديلـليـلادلؿلالألدلارؽ
فللهميػدتل فػػسلاليجػػ ربليعػػدلي ريػػرلالهػػلا للSchulze1836 غليجػػ ربلشػػ زللليكػلي ه لمكػػين ال

فللاميمػتلد ػرةللػذيفلالعػ لميفلم ػألSchwann1837 مفله  ييبلذاتليكليفلمػ ؿلغليجػ ربل
عئػػػلي للهفللػػػذ لهفلالهػػػلا لغيػػػرلالمع مػػػؿللػػػللالػػػذيليكػػػيبلي ػػػلفلاء يػػػ  لدػػػةلم ػػػ قيملالمػػػلادلال
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المع م  لكلؼليؤديلالألالنئ  لم ألال  ت  تلالملجلدةلدػةلالهػلا لللػذالمػ ل ػدثلدعػ اللاللهفل
دنػدافلالهػلا للندريػالم ػأللمطػ  لال يػ ةللللػأيعئهـلدكػرللػذ لال يػ ت لينللػالهفلكػيبللػذالم تػدل

لذايي ال
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 Shroeder and Von Duschشرويد و ون دش 
لػػـليكػػلفلهلليمػػررلم ػػألم  ليػػؿلالهػػلا للللػػألهفيجػػ ربلشػػ زللشػػلافلقػػ ـللػػذافلالع لمػػ فليةمػػ دةل

لقػدلم عػتللػذ لالطرينػ لي ػلفلال يلا ػ تلدػةل  مئ لهللق مدي للا  م لرشحلل ؿلعلؼلقط ةل
المػػرؽلالمكػػلفلهللم ػػ قيملالمكػػل  للييػػيفلمػػفللػػذ لال ييجػػ لهفلدػػةلالهػػلا لدقػػ تؽلغيػػ رلي يػػليل

هللل  رارةلهللم  ليؿلال لامضللالنلامػدللهفلالعػلؼل  ت  تلمجهري لينيؿلم دليعرئه لل  رارةل
النط ةلالمكيعمؿلدةلاليرشيحلممؿلم ألم ملدلػلؿللػذ لالػدق تؽلل   ػتللػذ لاليجػ ربلاءكػ سل

لم ػػألالػػرغـلمػػفل ػػؿللػػذالهمػػ دلالجػػدؿلديمػػ لدػػةلاكػػيعم ؿلالكػػدادلالنط ػػةلءغػػراضلم ػػـلالي يريػػ ل
لةلييـلي تلالظرلؼلالطييعي لييع ؽليأعؿلال  ت  تل يثلاميندلهفلال شل لالذاي

ل

 Louis Pasteur(1822-1895) لويس باتتور 
مػفلهبلديػ غلميلكػطلاليػرا ل ػ فلي كػيلرللDoleمفلهشهرلالع م  لالفر كييفلللدلدػةلمدي ػ لدلؿل

شػػػديدلاإلمجػػػ بليػػػالل ػػػ فلدػػػةل داييػػػالط ليػػػ الميميػػػزااللعلعػػػ الدػػػةلملئػػػلعلال يميػػػ  للقػػػدل ػػػ فل
دػػةلي ػػلراتلالي ريػػ راتلهيػػرلدػػةلال يميػػ  للStereoisomericجكػػـلهشػػ  الالذاتلي ػػ يرلملال يشػػ دا

ي كػػيلرل ج  ػػ الدػػةلالركػػـلهيئػػ الد ػػضلي كػػيلرليشػػدةل ظريػػ لال شػػل لالػػذايةلله ػػرزالفيزي تيػػ للقػػدل
لمجهريػػ لاليػػةللقػػ ـليةمػػ دةلاليجػػ ربلالكػػ ين للهلئػػحلي كػػيعم ؿلالمرشػػ  تلالنط يػػ لهفلال  ت ػػ تلا

ال يػػ رلمي   ي يػػ المػػفلالمػػرؽلهللللزالػػ اتلال يػػ رليػػـلهلئػػحلهفلم يعػػن ليػػذرلليكػيحلدػػةلالهػػلا لللػػة
 Swanاءكفؿللأاليلؿليكيبلمدـل دلثلاليعففللق فلييعميـللع ملدلارؽليرقي لمعنلد لغ ل

necked flasksالج ذييػػ للالليػػدلؿلمػػملالهػػلا لللػػألالػػدلارؽلليهػػذاللييػػأيير يػػثليمكػػؾلال يػػ رلل
ل.لفظلييعضللذ لالدلارؽلدةلمؤكك لي كيلرلدةلي ريسيينألالم دةلالعئلي لدلفليفكتللقدلا ي

ل
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  ل تجاربيما  Van Dusch Schroedeyالجياز الذ  اتتخدمو ( :6الشكل )
 أ. دورق يحتو  وتط مغذ  تائل 

 مْ  يحتو  عمى ال طن  111ب. أنبوب متحن  ل درجة 
 ج . دورق  يو ماء  د .  تحة خروج اليواء 

 

 
  ل مختبره ( : لويس باتتور 7الشكل )
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 ( : الدوراق مع و ة الرقبة التل اتتعمميا باتتير 8الشكل )

 
ل مم يػػػ ل يمي تيػػػ ل يػػػثلله هػػػ الػػػيـلي كػػػيلرلءكػػػي بللط يػػػ ليظػػػ لرةلاليلمػػػرلاليػػػةل ػػػ فليعينػػػدلًا

هعػػ يتلاللمػػلرلالفر كػػي لهقػػؿلجػػلدةلمػػفلاللمػػلرلاءلم  يػػ للقػػدلقػػ ـلي كػػيلرليعمػػؿلدراكػػ لم يفػػ ل
للل لـػالعل ػه  ديميةلػي ي ج تلدػػجؿلاكػؼللكػي بلالي ػ لهكمفلع  م لالييرةللمعرد

de sciencesلAcademic لقػػدلذ ػػرلهفلي ػػؼلاللمػػلرلييكػػيبلمػػفل مػػللالي يريػػ للاللميػػرةللل
لاءمف فللينلـل ؿلالمش   لم ألهك سلم مل ملللذ لال  ت  تللق ـلي كيلرليلئػملي يػ لهكػسل

ل:رتيكي لللةل
هللاللمػػرليعيمػػدلم ػػألي ػػلفلال  ت ػػ تلالمجهريػػ لاليػػةليكػػيبلي ػػؼلل ػػؿلي ييػػرلي ػػي لدػػةلالييػػرةل-1
ل لاللملرلذل
ليدلؿللذ لال  ت  تلمفلالهلا لهللمفلالملادللاءدلاتلالمكيعم  لدةلالع  م لل-2
لم دم لاللي يليلاللملرلم أللذ لال  ت  تلالمجهري لدة ه ليينألدلفلي يرل-3

ال  ت ػ تلالمجهريػ لي ػلفلمػفللضلالميكػيي لمػف ييج للهػذ لالم  ظػ تل يػبلي كػيلرلمػفلاءمػرا
المكػػي يؿلهالل ف ػػػرلي ػػػدلثلي ػػ يراتلمم ي ػػػ لدػػػةلال يػػلافللاإل كػػػ فللمػػػفللػػذالالم ط ػػػؽلعػػػ رتل
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ال يلافلييكيبلمفلاإلع ي لي لعلمعيفلمفللهلل  ؾلق  م ل  م  لهفل ؿلمرضليعيبلاإل ك فل
ل.ال  ت  تلالمجهري ل

ل

لػػةلكػػيبلل يػػ جلال  ػػلؿللهفلالي يريػػ لالعئػػلي للYeastمػػرؼلي كػػيلرلمػػفليج ريػػالهفلاللميػػرةل
الم يجػػ لل ػػ مضلال  ييػػؾللػػةلالمكػػيي للي ػػؼلاللمػػلرللقػػدلمػػرؼلهيئػػ الدلرلال  ت ػػ تلالمجهريػػ ل

لل ؾللذ لال  ت  تلللأدةل دلثلي ؼلاءطعم للال  يبللمرؼلهفلاكيعم ؿلال رارةليؤديل
-51اللمػلرللدرجػ ل راريػ لينػمليػيفلا يشؼلي كيلرليعدللجراتالك ك  لمفلاليج ربلهفليكليفل

ينيػػؿلالي يريػػ لالمجهريػػ لالملجػػلدةلليم ػػمليػػذلؾلي ػػؼللػػذ لالم يجػػ تلليكػػمأللػػذ لالعم يػػ للْ  ـل61
.للقػػدليػػدهلي كػػيعم ؿليكػػيرةلال  يػػبلم ػػألل1867اليػػةلهدل ػػتلمػػ ـللPasteurizationي ليكػػيرةل

مػدةلـْللل63للللرةلمنػدارل ي كيعم ؿلدرجػ ل ػرالاءف.لييـلالعم ي لل1881مكيلنليج ريلم ذلم ـل
لي  ي لل15مدةلللـْلل72 عؼلك م لهلل

يػػرزتلعػػعلي لدػػةلمم يػػ لاليعنػػيـلي كػػيعم ؿلال ػػرارةللذلػػؾليكػػيبللجػػلدلالي يريػػ لالم ل ػػ للايػػلاغل
endospore forming bascteria لقػػػدلقػػػ ـلطييػػػبلا   يػػػزيلللجػػػلفلي ػػػداؿللJohn 

Tyndallن لدةلالهلا للاليةليرنلدةلشع عل تلفلالذيل  فليدرسلالدق تؽلالع ل1893-1821غ
مفلدي  لدةلغرد لمظ م لل  فلمي مك الليجػ ربلي كػيلرللمػفلهجػؿللػذالقػ ـليعمػؿللزا ػ لل ػزرعل

Culture chamberلهلئحلمفلل ؿلاكيعم له لهفلالهلا لالمكلفلالل لةلمفلالدق تؽليكيبلل
بلمعنم للمكل  ليلكػ ط لي لفل  ت  تلمجهري للذالم لادلؿلدةلملادلم ذي لملئلم لدةله  يي

ًْلل111ي طيكػػه لدػػةلم  ػػلؿلم  ػػةليدرجػػ له يػػرلمػػفل ليم ػػفليعػػدلدراكػػ تلمديػػدةلمػػفليفكػػيرللـْ
الي  يرلالذيل دثلدةل ي ت لالمشي  يفلم ألهك سلهفلالي يري ليظهرلدةلطلريفلدةلاءلؿلغيرل

لي ػػػػلفلالطػػػػلرلاليػػػػ  ةللVegetativeالطػػػػلرلاللئػػػػريلللػػػػلللthermolabileمنلمػػػػ لل  ػػػػرارةل
اءفليػػػ ليلغللقػػػدلال ػػػظللػػػذالالعػػػ لـلهفللمطػػػ  للأللػػػللمػػػ ليكػػػملthermolabileمن لمػػػ لل  ػػػرارةل

الطػػلرلاللئػػريليكػػهؿلالنئػػ  لم ػػألالي ييريػػ للللػأل  ػػرارةلليي ػػلؿللـ للنػػاللقػتلال ػػ دةلل طػػلرلالم
اليػةليكػيلدـل  ليػ الليعنػيـلالم  ليػؿلاليػةللtyndallizationالم يج للايػلاغلللػذالمم يػ لالي دلػ ل

ل.ييأيرلي ل رارةلالع لي ل يعضلم  ليؿلالك رل
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ل
 (: الخزانة التل اتتعمميا تندال  ل تجاربو عمى النشوء الذاتل 9الشكل )

 

ل ذلؾلمن لميهػ لل يعنػيـليلكػ ط للBacillus subtilisلعفتلظ لرةلي لفلاءيلاغلدةلالي ييري ل
ل ػػػذلؾلل1877مػػػ ـللFerdinand cohnال ػػػرارةلمػػػفلمػػػ لـلال يػػػ تلااللمػػػ  ةلديردي   ػػػدل ػػػللفل

ل.يعلرةلمكين  لدةلالك  ل فكه للkochرليرتل لخلالطييبلاءلم  ةل

ل
  أولى الرتوم لبعض األشكال التوضيحية لمبكتريا خصوصًا العصيات المكونة لمتبورات  (: 11الشكل )

 Robert kochروبرت كوخ 
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ليػػأدلاتلكػػ مدتلدراكػػ يالم ػػألينػػدـلم ػػألاء يػػ  لالمجهريػػ لالطييػػ ل.لاشػػي ؿل لػػذالالعػػ لـلم فػػرداالا
لملادليداتي للقدل  فلذللاط علم ػألهمػراضلاإل كػ فليكػيبل ل ػالطيييػ اللقػدلهمئػألالمػدةلمػفل

دةلممؿليج ربلييفلمفلل له لهفلهيلاغلالي ييري لالمكيي للمػرضلل1876للألم ـلل1873م ـل
لالجمرةلالمعزلل لمفلمزرم ل ني ليكيبللع ي لال يلا  تل

رةلاءللػػألهفلالجػػراييـلال  ميػػ للػػ رجلالجكػػـليم ػػفلهفليكػػيبلالمػػرضللافل  ت ػػ تلهلئػحل ػػلخلل مػػ
مجهريػػ لمعي ػػ لي ػػلفلمكػػؤلل لمػػفلل ػػداثلهمػػراضلمعي ػػ للقػػدلممػػؿلم ػػألمعردػػ لهكػػي بلمػػرضل

ل.الكؿللال لليرال
لئػػػحل ػػػلخلهريعػػػ لهكػػػسلييػػػيفلالع قػػػ ليػػػيفل ػػػ تفلمجهػػػريلمعػػػيفللمػػػرضلمعػػػيفل.للكػػػمأللػػػذال

لللةل: Koch,s our Postulates يفرئي تل لخلاءريع ل
يجػػػبللجػػػلدلال ػػػ تفلدػػػةلجميػػػملال يلا ػػػ تلالمريئػػػ للاللي ػػػلفلملجػػػلداالدػػػةلال يلا ػػػ تل -1

ل.لالع ي 
 ل.ليجبلهفلي مألال  تفلدةلمزرم ل ني لل رجلجكـلال يلافل -2

المػػرضلم ػػدلي نػػيحلجػػز للمػػفللػػذ لالمزرمػػ لدػػةلجكػػـل يػػلافللهمػػراضيجػػبلهفليظهػػرل -3
 .ع ةل

فلمفلال يلافلالمع بليجرييي الليجبلهفلي لفلمش يه الل  ػ تفليجبلهفليع دلمزؿلال  ت -4
 .الملجلدلدةلالعزل لاءع ي ل

 

طينػػتللػػذ لالفرئػػي تلم ػػألهمػػراضلال ي يػػ تلهيئػػ الللػػةلاءكػػ سلالػػذيليعيمػػدلم يػػالدػػةلاللقػػتل
مػػػ ـلل Legionnaireال  ئػػػرللمعردػػػ لمكػػػيي تلاءمػػػراضلد لي ػػػثلمػػػي المػػػفلمكػػػيبلمػػػرضل

شػػلصلالع مػػؿلالمكػػيي  مرضليعػػدل يػػثل1891الملئػػلمي لمػػ ـلللئػػمللفرئػػي تل ػػلخل1976
مػػفلالمرئػػألالمعػػ ييفل Legionella pneeumophilaم ػػ لالتلمديديػػ للمزلػػتلالي يريػػ ل

لل ميتلالي يري للزرقػتلدػةلال يلا ػ تليجريييػ لهظهػرتلهمػراضلالمػرضليػـلهميػدلمػزؿلالي ييريػ ل
ل.مفلال يلا  تل

ل
ل

ل:دةلدرئي تل لخللذلؾلدةلال  التلاءيي للي ي جليعضلال  التلالألممؿلي ليرات
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الػػذيلي ػػلفللapportunistic pathogenم ػػدم لي ػػلفلالع مػػؿلالمكػػيبلمػػفل ػػلعلالم يهػػزل-1
لملجلداالطييعي الدةلال يلا  تلالع ي ل

لم دم لييكيبلالمرضلمفلمجملم لمفلال  ت  تلالميع ل  لل-2
لم دم ليم ؾلال يلافلاليجرييةلم  م لئدلمرضلمعيفلل-3
لم دم لالليم فلي مي لالع مؿلالمكيبليزرمالل رجلل ي لالمئيؼلل-4

يكػػيعمؿل  ليػػ الالعديػػدلمػػفلالطػػرؽلالم  رليلللجيػػ لاءك كػػي لاليػػةللئػػعه ل ػػلخللل ػػفليي ػػليراتل
عػػ ي لمعرلدػػ ليكػيط لميػػؿلالطػرؽلالمكػػيعم  لدػػةلمػزؿللادامػػ لالشػػلارعلال نيػ لدػػةلهلكػػ طلزرميػ ل

لliquid broth ػ تلالمجهريػ لقيػؿللػذالي مػألدػةلالمػرؽلالكػ تؿلالير يػبلال يميػ تةلل   ػتلال  ت
لل.للقدلك مدلاكيعم ؿلاءلك طلالع ي لدةليشليصلال  ت  تلالمجهري لالممرئ 

 التطورات  ل عموم األحياء المجيرية ومجاميعيا التصنفية :
  Immunologyعمم المناعة 

مفلهجؿلم مل دلثلاءمراضل.ل  فللذالمعرلد اللدنلهجػداد  للImmunologyاكيعمؿلاليم يمل
العػػربلل ػػذلؾلدػػةلالشػػرؽلاءقعػػألللمػػدةلقػػرلفلقيػػؿلهفليػػدلؿلل مػػرةلاءللػػألدػػةلا   يػػرالم ػػأليػػدل

ل   ػتلميزلجػ لالكػفيرلاليريطػ  ةلدػةلير يػ لاذلل Mary Montagnكػيدةليػدمألمػ ريلمل يػ  لل
  مػ لئػدلاءمػراضلرغػـله هػ للػـلي ػفليم ػؾليفكػيراال   تلالكيدةلي  لؿلهفليزيدلمػفلاكػيعم ؿلالم

لاكػػط لل مػػ لييع ػػؽليهػػذالالملئػػلعلليػػ لرغـلمػػفلم  لاليهػػ للػػـلينيػػؿلاليم يػػملمػػفلالع مػػ  للاءطيػػ  
الػػألالجمعيػػ لالم  يػػ لدػػةلل ػػدفللEdward Jennerلم ػػملاءمػػراضليػػـله يػػؿلينريػػرلادلاردلجي ػػزل

لم ملاإلع ي ل Cowpoxهلمي لالي نيحلالينرلفلالذيلييفلديال1798يعدلمرلرليم  يفلك  لغم ـل
لفل.11الش ؿلغليهذالاءك سلالم  مةلدةلم ملاإلع ي لي لمرضللSmall poxيمرضلالجدريل

ل
ا يشػػػػ داللعم يػػػػ لالي نػػػػيحللهدنلقػػػػدللدقػػػػ لالم  ظػػػػ للي ليػػػػأ ة ػػػػ فلجي ػػػػزلطيييػػػػ الا   يزيػػػػ الييعػػػػؼل

Vaccinationللجالاءرضللاليف  للذالالمرضلمفلم ألللأئدلمرضلالجدريلل
ينيعرللعػ ييه لم ػأل ػ تفلمعػيفلد لجػذاـللالكػي فللل ظلهفليعضلاءمراضلل1881لدةلم ـل

مػػػػي الالليعػػػػيي فللاللاإل كػػػػ فللػػػػذلؾلدػػػػأفلاءشػػػػل صلال ػػػػ جيفلمػػػػفليعػػػػضلاءمػػػػراضل  ل عػػػػي ل
لالجدريللالط ملفللاللييعرئلفللإلع ي لمرةلهلرنلهيلي عؿللديهـلم  م لئػدلالمػرضليعػدل
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قدل كيعمؿللattenuatedهفلاء ي  لالمجهري لالمئعف لل1881لرلدةلينريرلم ـلهفل يبلي كي
لن  ػػ ال فػػ  االلهمطػػألمػػرضلال ػػلليرالالػػدج جلمػػي اللػػذلؾللقػػدلاميمػػدلل يػػ جللػػذالال نػػ حلم ػػأللط لػػ ل
الفيػػرةلالزم يػػ ليػػيفل نػػ تلالمػػزارعلدػػةلاءلكػػ طلال ذاتيػػ لليػػـلا يشػػ ؼلذلػػؾليطريػػؽلالعػػدد ل يػػثل

 مييػػػػدلالفللطػػػألغيػػػػرلمنعػػػػلدلي كػػػيعم لالمزرمػػػػ لقديمػػػػ للي ػػػ  لقي مػػػػالية ػػػػدنلاري ػػػبلجػػػػ رلسل 
لاليج ربلمملي كيلرل

لقػػدلهيػػ رللػػذال ك كػػي ل ػػلخلرغػػـللػػذاللAnthraxيعػػدللػػذاللجػػالي كػػيلرلاليم مػػاللمػػرضلالجمػػرةل
ءريعػػ للمشػػريفللرلدػػ اللكػػتلهينػػ رلهجػػرنلي كػػيلرليجرييػػالم  ػػ ال يػػثلهمطػػأللنػػ حللػػذالالمػػرضل

  ػػتلجميعهػػ لدػػةلعػػ  لي مػػ لدػػةل ػػيفلل  ػػتلجميػػملال يلا ػػ تلاليػػةللػػـليكػػي ـللمػػ مزللا ػػدةلل 
لrabiesلنػػػ حلمػػػػرضلالجمػػػػرةللمػػػػ لمػػػداللػػػػذال جػػػػحلي كػػػػيلرلدػػػةلي ئػػػػيرللنػػػػ حلئػػػػدلدا لال  ػػػػبل

ديرلك تلالمرضلمفلطريؽليجفيؼلال يؿلالشل ةللارا بلالمع ي لليعريئالدػةل فػسلاللقػتل
ل.لال كجيفل

ل

ل
تعمل الم اح المحضر من جدر  الب ر لمحصول عمى مناعة ضد مرض ادوارد جينز يت(: 11الشكل )

  . 1811الجدر   ل عام 



17 

 

ه ػاللػيسلمػفلالئػرلرةلاكػيعم ؿلالمي رليػػ تلل Salmon and smithهلئػحلكػ لملفللكػميث
ال يػ لالمئػػعف للن  ػػ الئػػدلاءمػػراضلل ػػرضلال عػػلؿلم ػػألم  مػػ لم يكػػي للا  مػػ لي إلم ػػ فلقيػػؿل

ي ئػػيرللنػػ حلل كػػيطرةلم ػػألل ػػرضللقػػدل جػػحللػػذافلالي  يػػ فلي لفعػػؿلالمي رليػػ تلمػػفلهجػػؿللػػذالا
لدةلمج ؿلي ئيرلال ن   ت ل.لال لليرالالل  زيرلد  فللذاليندم المهم لا

ل
 تم يح طفل ضد داء الطمب يجر  بتوجييات لويس باتتور (: 12الشكل )

ل

االكػػيج ي ل   ػػتلالم  ميػػ ليم ػػملالمػػرضللل ػػفل ليػػ للػػذ لليػػيفلي ئػػيرلال ن  ػػ تلهفلاالكػػيج ي لل
هفلل1884مػػػ ـللElimetchikoffغيػػرلمفهلمػػ ليػػػيفلالعػػ لـلالرلكػػةلاي ػػػةلميجيف ػػلؼلم ميػػ فل

لاكػيط علمػفللػ ؿلم  ظ يػالالمجهريػ لم ػػأل phagocytosis الي عميػ لل يػ لالػدـلالييئػ  ل
عػ ي تليراغيػثلالمػ  للstar fishلعػ ي تليرقػ ل جػـلالي ػرل هفلل Water fleas Daphniaلا 

يػػ لالملجػػلدلدػػةلالػػدـلدػػةلي طػػـلال  ت ػػ تلالمجهريػػ لالمكػػيي لل مػػرضللهفليئػػملهكػػ سلدلرلالل 
لجػلدلكػـلالل ػ ؽلدػةلل1888مػ ـل Yersin Rouxالم  مػ لالل ليػ ل.لا يشػؼلرل ػسليلركػيفل

ل.راشحلمزرم لالي يري لالمكيي لل مرضل
ل ػػذلؾل شػػرل Kinasatoلجػػلدلكػػـلال ػػزازلل ي  كػػ يلل Van Behringدػػلفلييهر ػػؾلا يشػػؼل

لAntitoxinييهر ػػؾل ي تجػػالمػػفللجػػلدلكػػـلي يريػػ لمػػرضلالل ػػ ؽلهيئػػ اللاكػػيط علمئػػ دلالكػػـل
لدي ػػػػتلهيػػػػلابلاليم يػػػػملئػػػػدللserologyللئػػػػعتللػػػػذ لاال يشػػػػ د تلاءكػػػػ سللع ػػػػـلالمعػػػػلؿل

لد قػػدةللكػػمييه لل active immunizationاءمػػراضلللػػللاليم يػػملالف مػػؿل  ي كػػيعم ؿلكػػمـل
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toxoid ل ػػػذلؾلاكػػػيعم ؿلالمعػػػلؿللserum therapy هللاليم يػػػملالم فعػػػؿللpassive 

immunizationدػػيحللػػذالالمجػػ ؿلل عمػػؿلدػػةلال عػػؼلاليػػ  ةلمػػفلالنػػرفلم ػػألالعديػػدلمػػفللقػػدلل
اءمػػػراضل  لكػػػع ؿلالػػػدي ةللاليهػػػ بلال يػػػدلالليػػػ تةللشػػػ ؿلاءطفػػػ ؿللال مػػػألالعػػػفرا للال عػػػي ل

ل.لال عي لاءلم  ي للالط ملفللغيرل ل
ل

ا ػػػػػاللجػػػػػدلطرينػػػػػ لل  عػػػػػلؿلم ػػػػػألالمن لمػػػػػ لئػػػػػدلمػػػػػرضلكػػػػػبلل1891يػػػػػيفل ػػػػػلخلدػػػػػةلمػػػػػ ـل
tuberculosisي كػػيعم ؿللنػػ حلالكػػ يفللtuberculineم ػػألهلفػػيفل  لػػ للل ػػفل عػػي  لال يػػ ت لل

هم للن حلالك يفلالمكيعمؿل  ليػ الدنػدلهييػتل ف  يػاليشري لهيييتلمدـلدع لي لال ن حلدةلذلؾلاللقتل
ل.يعلرةلجيدةل

ل

جي  ػػػػلؼلم ػػػػألدهػػػػـلهكػػػػسلاالكػػػػيج ي لالم  ميػػػػ لالل طيػػػػ لكػػػػ مدلممػػػػؿل ػػػػلخلمػػػػملا يشػػػػ ؼلميي
humoral الل ليػػػ لاليػػػةليشػػػمؿلالل يػػػ لالم  ميػػػ لللاالكػػػيج ي اليػػػةليشػػػمؿلاءجكػػػ ـلالمئػػػ دةلل

الدد ميػػ لالملجػػلدةلدػػةلالجكػػـل.لليميػػؿللػػذ لاللطػػلطلالدد ميػػ لالرتيكػػ لل  يلا ػػ تلئػػدلالعلامػػؿل
ل.لمراضءالمكيي لا

ل

ل Jules Bordetم ػدم لا يشػؼليلرديػتلل1895م  مػ لمػ ـل عػؿلينػدل لػرلدػةلمجػ ؿلم ػـلال
 opsonizedالن درلم ألي طػيـلالي يريػ لالم طػ ةلي ءجكػ ـلالمئػ دةلل Complementال يمـل

bacteriaهيئػػ الهلئػػحل ليػػ ؿللNuttalاإل   يػػزيللجػػلدلق ي يػػ لقيػػؿلالي ييريػػ للbactericiclal 

power هكي بل دلثللػذ لالظػ لرةلاكػيعمؿلم ػـلدةلالمعؿلالطييعةليـلق ـليلرديتلييلئيحلل
الػذيل August van wasserman,لمػفللاكػرم فل1916دػةليشػليصلاءمػراضلمػ ـلالم  م ل

ل1924دػةلمػ ـل George and Gladys Dickشػلصلالكػف سلل ػذلؾلجػلرجلل  د ػسلديػؾل
 Frobisherدةليشليصلال مألالنرمزي لليشليصلال مألالعفرا لمفلقيؿلدرليشيرللديف يرل

and Davis هلئػحلال دكػي فللللKarl Landstein لجػلدلزمػرلالػدـلاءريعػ للA,B,AB,O ل
م ـل Rhم ألا يش ؼلمكيئدل Alexander weinerلك مدتليج ريالليج ربلال ك درللييرل

هفلالل يػػ لالمعػػ ي لي لفيرلكػػ تلقػػ درةلل1961مػػ ـل Alick Issacاكػػ  ؽلللليػػؾلجػػدلل1941
ليػةليعػلؿلم يهػ لدػةلمػ جلاءمػراضلالفيرلكػي للاءمػراضلم ألل يػ جلمػ دةليكػمألاال يرديػرلفلا

ل.اللييي ل



19 

 

 clonal selection theory ظري لا يل بلال كي  لل Burnetهلئحليلر يتلل1959لدةلم ـل

يػدم لل يػ لكػرط  ي لمػأللذةلل1975مػ ـلل Kohler and – Milsteinلق ـل لل رللمي كػييفلل
 Monoclonalجكػ ـلالمئػ دةلل يػدةلال كػ ي للمفلج دلدػأرلمػملل يػ لدمليػ لييئػ  لم يجػ للا

antibodies للةلغلائدادلله لير يبلمل دلل لمي لمع لم للم ددةلليم ػفليعػ يعه ليعػلرةلل
يم ػفلل1981يه لالجهػ زلالم ػ مةللجكػـلال يػلاففللدػةلمػ ـلمكيئدلييعرؼلم ئدلهيلمكيمرةل

مػػملل يػػ لط ػػ ؿللمػػفلدمػػ لل يػػ ليشػري لكػػرط  ي ل Osslon and Kaplanالكػ لفلل ػػ ي فل
ل human monoclonal antibodiesهجك ـلمئ دةليشػري لل يػدةلال كػ ي للل ي جلهم فليذلؾل

ل.اليةليم فلهفليكيعمؿلدةلم جليعضلاءمراضل
ل

 : عمم الرواشح 
 

مردػتلالرلاشػحلمكػيي تللامػراضلالكػـلهللاإلدػرازلي لرلم  يػ ل,للل Virusيع ػةل  مػ لالفيػرلسل
 Dmitriiم ػػػػأليػػػػدلمػػػػ لـلال يػػػػ تلالرلكػػػػةلديميػػػػريلايف  ل كػػػػةلل1892ل مػػػػرةلاءللػػػػألمػػػػ ـل

Ivanowski يعػػدلمػػدةليجػػ بلم ػػألمػػرضلالملازيػػؾلالػػذيليعػػيبلهلراؽلالييػػ للtobacco 

mosaic يػػـلهمػػ دلييجر ػػؾللBeijerink الهلل ػػديليجػػ ربلايف  لدكػػ ةللهلئػػحليشػػ ؿلقػػ طملل
لمػزؿلللد يرليػلؿلل contgium vivum fluidumلجلدلمكيي تلغيرلي ييري لل مرضلاكم ل ل

 يػػثلمػػرؼللػػذافلل1898هلؿلراشػػحل يػػلا ةلمػػـلل Loeffler- and paul Froschدػػرلشل
ييكيبلمفللجلدلم مؿليمرلل foot and mouth diseaseالع لم فلهفلمرضلال مألالن مي ل

مػػػػػ ـلجػػػػػ رلسل  ميرال ػػػػػدلل1884لػػػػػ ؿلالمرشػػػػػ  تلالي ييريػػػػػ لغلا يشػػػػػؼللػػػػػذ لالمرشػػػػػ  تلمػػػػػ ـل
charles chamberland ػذلؾلييكػيبلهمػراضلالجػدريللجػدريلالينػرللال عػي لمػفلملامػؿلل 

ل.مش يه للديحللذالاال يش ؼلالمج ؿللدراك لالرلاشحلال يلا ي ل
ل

ييكيبلدةلل داثللهفلراش  الل لي المفلالل ي لل1911م ـل peyyon rousهلئحليييلفلرلسل
رلاشػػحلاءلراـلؾلاءكػػ سللع ػػـلهلراـلليييػػ لدػػةلال يلا ػػ تللقػػدللئػػمللػػذالالعمػػؿللهممػػ ؿلييجيري ػػ

tumor virologyيػيفلديػالهفلاإلعػ ي ليمػرضلال مػألل1912دلينريػرلدػةلمػ ـللئػمللاليرريػل
فللػػذ لي نػػؿلمػػفل يػػلافلءلػػرلمػػفلطريػػؽلاليعػػلضل.لا يشػػؼل العػػفرا لييكػػيبلمػػفلالرلاشػػحللا 

ؾلللػػةلالرلاشػػحلاليػػةليعػػيبلالي ييريػػ لمػػفلقيػػؿلدريػػديل Bacteriophagesم ييػػ تلالي ييريػػ ل



21 

 

يم ػػفلل1915 ػػؿلم ػػأل ػػدةلمػػ ـللFelix d herelleلليريػػؿلل Friedrick Twortيػػلرت
دةلهلاكطلالعشري  تلمفلي مي لالرلاشحلي كيعم ؿلي نيػ لمػزارعلل R.N.Nye.parkerي ر رل  يل

 Ernes Goodاء كج ليـلييملذلػؾلينػدـللػ ؿلالي يػيفلكػ  لال  نػ ل يػثلممػؿل لدي كػيجرل

pasture ل ػذلؾلال عػلؿلم ػألل1931الرلاشحلي كيعم ؿلج يفلالدج جلم ـللجم ميالمزرم لل
مػ ـللللغل يػ لكػرط  ي لمعػدرل لامػرهةلمعػ ي ليكػرط فلم ػؽلالػر ـلفل Hella ceiiل ي للي ل

لمكػ مدل لكػ مدتلق ي يػ لالرلاشػحلم ػألال مػللدػةلالل يػ لل  G.O.Gayمػفلقيػؿل ػ يلل1952
جػػػرا لالعديػػػدلمػػػفلال يجػػػ ربلم يهػػػ ل,للم ػػػألالػػػرغـلمػػػفلهفلم  ظػػػ لم ػػػألدراكػػػ للػػػذ لال  ت ػػػ تللا 

يشػ ؼلالمجهػرلاإلل يرل ػةللاللل ػدؿلكػي   ةل اليف عيؿلالئيؼللػـليػيـللاللدػةلاءريعي يػ تليعػدلا
Wendell Otanley مػفلي ػلرةلالرلاشػحلالمكػيي للمػرضلالملزايػؾل1935يم فلم ـللFrdrek 

TMV ردريػؾليػلديفللهلئحله ه ليي لفلي لدرج لاءللألمػفليػرلييفليػـلهلئػحلدلFriedrick-

pirie لللBawden هفللذالالراشحلي يػليلم ػأللRNA الفيرلكػ تلللف%ليػـللػل ظل6ي كػي لل
ل.للDNA هللRNA  ي يليللم لم أل

ل

 عؿليندـلدةلم ـلالرلاشحلدةلال عؼلالي  ةلمفلالنرفلالعشريفلدندل يبللي ز ل راتللرلي ةل
مػفللمػ دةلل1955ينريػراالمػ ـلل Robley Williams . Heinz Fraenkel Conratلي يػ  سل

ي ليفلرلاشحلدةلالملزايؾلمػفلم ل  يهػ لل يػبلهيئػ المػفلالم ػ طؽلاللراييػ لدػةل  ػ تلالي ييريػ ل
ل Alfred horshyلالفريػدلليرشػةلMax Delbrueckيشػ رؾلمػ  سلدي يػرلؾل1969لدةلم ـل

الرلاشػحل.للقػدلدرسليج تزةل ليؿليكػيبلدراكػ يهـلمػفللرايػ لل Salvator Luriaلك ف يلرلللري ل
لػػؤال لي ػػ يرلالرلاشػػحل,ل ػػذلؾليعػػ حللػػذ لال  ت ػػ تلدػػةليجػػ ربلاله دكػػ لاللراييػػ لال يلاتهػػ لم ػػأل

ل.جي لـلع يرل كيي ال
 phycology: عمم الطحالب

ي ػػػلفلالعديػػػدلمػػػفلالط  لػػػبلمرتيػػػ ليػػػ ليفلالمجػػػردةللقػػػدللجػػػدتلمعػػػ درلقديمػػػ لمػػػفلالط ػػػ ؿلدػػػةل
هريػػػ لدػػػةلد ػػػصللػػػذ لال  ت ػػػ تل يػػػألم يعػػػؼلالنػػػرفلالشػػػرؽللال ػػػربلللػػػـليكػػػيعمؿلالطػػػرؽلالمج

ل.الي مفلمشرل
يم فلدراك لدلرةل ي ةلالط  لبلمفلطريؽلمعرد لاءطلارلالي  يري ليـلم شػألاء ظمػ لاليعػ يفي ل

 Gustaaveلهذ لال  ت  تلل  فلهلؿلمفلدرسلالدلراتلالي  يري للهذ لال  ت  تل لكي ؼليلريتل
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Thuretم ألالط  بلل1854ل1841دةلالفيرةلم ذلم ـللFucusلدةل فسلالفيرةل  فل  ي  ي ؿلل
لظهػلرلاءطػلارللاعف ال مػل لل Vaucheriaيدرسلالط  بلل Nathaniel Prinshiumير يشـل

الج كػػػي لليهػػػذالهعػػػيحليعػػػ يؼللػػػذ لال  ت ػػػ تليكػػػي دلم ػػػألاء ظمػػػ لالي  يريػػػ لاللم ػػػألاليشػػػ يال
ي ليػػ الييع ػؽلي ليعػػ يؼلدػػةليدايػػ لل phycologistالظػ لريل.ل شػػرلالعديػػدلمػفلم مػػ  لالط ػػ ؿل

النػػرفلالي كػػملمشػػرللدػػةل ه يػػ لالنػػرفل فكػػالجمػػمللػػؤال لالمليعػػلفلالمع لمػػ تلالميع نػػ ليشػػ ؿل
ل.الط  لبللي  يرل لل رضليع يفه ل

ل

  Mucologyعمم الفطريات 
 

اكيعم تلالفطري تللدركتلم ذلزمفليعيدلللةلي ػلفليرا يػبليم ػفلرؤييهػ ليػ لعيفلالمجػردةل مػ ل
ال ػػػ ؿلمػػػملالط  لػػػبللقػػػدلمػػػرؼلالرلمػػػ فله لامػػػ المػػػفلالفطريػػػ تلم هػػػ لشػػػهي لالمػػػذاؽللم هػػػ للػػػةل

ل.اله لك للللأليالمميتللم ه لالليم ؾليأييرااليؤد
الفطريػػػػ تللاللمػػػػ ترلدػػػػةلركػػػػلم يالل ػػػػ فلهلؿل يػػػػ بليي ػػػػدثلم ػػػػألل1665هلئػػػػحللػػػػلؾلمػػػػ ـل
 Johnueؾلالػذيللئػعالجللػ فلدػ فلكػي رييل Theatrum Fungorumالفطريػ تلدنػطللػلل

Franciscusvan starbeeckمػدال   ػتلهشػ  ؿلالفطريػ تللRhizopus Penecillium للل
Mucor لم ركي  للم لييجةلل ل.ل1679م ـللMarcello Malpighiملئ  لدةلركـل

 Pier Antonioلمػػ لـلال يػػ تلاإليطػػ لةلييػػرلمي ي ػػةلللػػأيعػػلدلهكػػ سل شػػل لم ػػـلالفطريػػ تل

Micheli دػةلمؤلػؼلالذيل شرلدراكػ يالم هػ للMovoplantantarum Denraل ػ فل عػؼلل
لةلمػ لييع ػؽلػال ي يػ تلاليػةللعػفه للػةلدػةلاللاقػملمػفلالفطريػ تلل   ػتلهلػـلم  ظ يػاللديدالع

الػذيلل Heinrich Anton de Banyي  يػ جلاءيػلاغل.للل ػ ؾلهيئػ الالعػ لـللي ريػؾلديليػ رنل
لدػػةلل Myxomycetes ,phycomyceterدرسلهمػػراضلال يػػ تللمػػرؼلمجػػ ميمللاكػػع لمػػفل

دةلديراتلالزمفلالم ئػي للهييتللذالالع لـلهفلمج م لاليط ط لاءيرل دي لاليةل ديتل1885م ـل
 ظ مػ الم ميػ اليعػؼلل Pier Andrea Saceard  فلكييه للع ي لدطري ل.للئملييركػ ل ػ ردلل

للذلػػػؾل كػػػبلمجػػػ ميملاءيػػػلاغلللئػػػمل Fungi imperfectiمجملمػػػ لالفطريػػػ تلال  قعػػػ ل
 ظ مػ اليعػ يفي اليعيمػدلم ػألالع قػ تلالفكػ جي لل Hansenلل  كػيفللGuilliermondرمل ػد ي ي

ل.لالج كي للاللراي لل ذلؾلالم  ظ تلالش  ي ل
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  Protozoologyعمم االبتدائيات 
 

   ػػػتلمجملمػػػ لاالييػػػداتي تلمػػػفلهلؿلال  ت ػػػ تلاليػػػةلشػػػللدتلي ػػػتلالمجهػػػرللقػػػدللل ظػػػتلاؿل 
Euglena لValvoxvلAorticellaدػػػةلملططػػػ تلليف هػػػلؾللعػػػؼلل1677يلئػػػلحلمػػػ ـلل
ل  Ghristianمػػػفلاالييػػػداتي تلمػػػفل ريكػػػيي فللػػػ يجيفلللغيػػػر لل Parameciumاليراميكػػػيـل

Hnygens لعػؼلليف هػلؾلال ػ تفلل1681لدػةلمػ ـلل1678مػ ـللGiardia intestinalis 

معط حلل G.Agolafussادلؿلا لاللدسلل1817ليذلؾلا يشؼلاالييداتي تلالطفي ي للدةلم ـل
Protozoa م ػػألالمجملمػػ لللػػللمشػػيؽلمػػفلاالغرينيػػ للمع ػػ  لال يلا ػػ تلاالييداتيػػ ل.للعػػؼلل

 لعلمفلاالييداتي تلل511ه يرلمفلل1838م ـلل Christian Ehreuberg ريكيي فلايهري يرؾل
 Felixليئػػػػمفللػػػػذالاللعػػػػؼلمػػػػ لييع ػػػػؽليػػػػأجهزةلالهئػػػػـللالي ػػػػ يرل شػػػػرلدي ػػػػي سلدلجػػػػ ردفل

Dujardin ل.لالرتيكي ل ظ م اليع يفي الل ييداتي تليعيمدلم ألالعف تلالش  ي ل1841م ـلل
ل

ليػيفلي كػيلرلمػ ـلل1811دػةلهلاكػطلل Madical protozoologyيػدهلم ػـلاالييػداتي تلالطيػةل
مجملمػػػ لاالييػػػداتي تللػػةلالمكػػػيي للمػػػرضلدلدةلال ريػػرلل ػػػذلؾلدػػػةللللػػأهفل  ت ػػ اليعػػػلدلل1871

لجػػلدلاءمييػػ لدػػةليػػرازلهشػػل صليعػػ  لفلمػػفلهمػػراضلل T.R.Lewisالعػػ ـل فكػػالال ػػظللػػليسل
 Entamocba histolyticaاؿلل F.Loschلعؼلللجلمرضلال لليرال.لليعدللذاليفيرةلقعيرةل

لكػػػػػػي ردلل E.L.Walkerمكػػػػػػيي اللمػػػػػػرضلالز ػػػػػػ رلدػػػػػػةلاإل كػػػػػػ فللقػػػػػػدلهلئػػػػػػحلللل يػػػػػػرلل
A.W.Sellard نػػدلدػػيحلا ينػػ ؿللػػذالال ػػ تفلمػػفلشػػلصلءلػػرلمػػفلطريػػؽلاء ػػؿللل1913مػػ ـلل

الينػدـلدػةللابليػللاال يش ؼلالميع ػؽلي  ينػ ؿلال  ت ػ تلالمجهريػ لالممرئػ ليلاكػط ل  قػؿل يػلا ةله
لمكػ مدل لهفلال مػألي كػ سلييكػيبلل Smithمج ؿلم ـلاالييداتي تلالطيةللقدلهلئػحلكػميثل

دػػةلل Romold Roseمػػفل ػػ تفلمػػفلاالييػػداتي تلي ينػػؿليلاكػػط لالنػػرادل ػػذلؾلمػػرؼلرل  لػػدلزل
هفلطفي ػػةلالم ريػػ لي ينػػؿليلاكػػط لاليعػػلضلللػػألالطيػػلرللمػػرؼلل 1898-1897 ليػػيفلالمػػدةلمػػ
ديمػ ليعػدلطػرؽلا ينػ ؿلطفي ػةلالم ريػ لللػألاإل كػ فل.للجػدلجلزيػؼل Battista Grassi غراكػةل
المكػيبللمػرضلل Trupanosamaلفلطفي ةلاؿلل1914هيئ الم ـلل Joseph Duttonدليلفل
ل لدل لدػػ فلل B.Leishman يػػ لاليكػػةليكػػةللا يشػػؼلليشػػم فلي ينػػؿليلاكػػط لذيلاإلدرينػػةال ػػـل

C.Donovanهفلمػػػػػػػػػرضلال ػػػػػػػػػ الزارلييكػػػػػػػػػيبلمػػػػػػػػػفلاإلعػػػػػػػػػ ي ليطفي ػػػػػػػػػةللػػػػػػػػػللل1913مػػػػػػػػػ ـلل
Leishmania donovani ل
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  Microbial ecology -بيئة األحياء المجيرية و تمجة األحياء المجيرية : 

اءكػػسلالميع نػػ لل Beijerinckلييجير يػػؾلل Winogradskyلئػػفتلهممػػ ؿللي ل رادكػػ ةل
غلللللل ذلؾلهكػسلييتػ لاء يػ  لالمجهريػ يفك ج لاء ي  لالمجهري لغلدع لي يه ليئم ه لاءيضفل

يف م يه لمملاءشي  لال ي للغيرلال ي لاليةلي يطليه لفل.لممؿللذافلالع لم فلا يش د تلمهم ل
اقيػػػػػرحلشػػػػػ لز ؾلل1877ييع ػػػػػؽليي ػػػػػلالتلالمر يػػػػػ تلال مئػػػػػلي للالي ذيػػػػػ لالذاييػػػػػ ل.للدػػػػػةلمػػػػػ ـل

Theophil Schloesingلمػػل يزلAchille Muntz هفلاء يػػ  لالمجهريػػ لينػػلـليػػ لي لؿلل
الي يل يمي تةلل مر ي تلال يرلجي ي لال مئلي لليم فللي ل رادكةلمفلمزؿلي يري لال يرج لذايي ل

لللػألايل ػ تلال يػراتلدػالي ذي لللعػفه للهلئػحلمكػؤللييه ل ةلاليريػ لمػفلي ػلؿلايل ػ تلاءمل يػـل
لهلئحلهفللذ لالي يري لي عؿلم ألالط ق لمفلاليف م تلال يمي لي لال مئلي للي عؿلم أل
ال ريػػلفلمػػفليػػ  ةلهل كػػيدلال ريػػلفلليم ػػفليهػػذالمػػفليعريػػؼلاءيئػػفةلال  ت ػػ تلال يمي ليػػ لذاييػػ ل

 ػػذلؾللعػػؼللي ل رادكػػ ةلاليأ كػػدلالم رليػػةلل  يريػػتلل Chemoaoauto trophicالي ذيػػ ل
يلئملينريرلمػفلل1911للألل1888ييدلالهيدرلجيفللال ديدل.لق ـليهيدر يؾلدةلالمدةلمفلل يري

الييييتلاليع يشةللال يع يشةلل  يرلجيفلالجػليليلكػ ط لالي يريػ ل ػذلؾليم ػفليهيػدر ؾلمػفلمػزؿل
ل.الي يري لالمليزل لل ي يري تلللةلذاتلهلمي لدةلدلرةلالمر ي تلال يرييي ل

لءكسلدةلالي ػلالتلالمهمػ لل ع  عػرللي ر ػ تلالع  عػرلدػةلييتػ لاليريػ يميؿلللذ لاليف م تلا
ل.

لال يميػ  لال ي ييػ للاءيػضلالمي رليػةل يػػثل دػةليدايػ لالنػرفلالعشػريفل ػدثلينػدـل ييػػرلدػةلم ػـل
ييييػػمللطػػلاتلييجيػػد يؾللدراكػػ لاءيػػضلالمػػ ي رل ةللمػػرؼلل Albert Kluyverقػ ـل  ػػليفيرل

غللللللللمػرؼلهفلا ينػ ؿلالهيػدرلجيفل intermediary Metabolismطييع لاءيضلاللكػطةل
يفػػ م تلاء كػػدةللاءليػػزاؿلفللػػةلالظػػ لرةلاءكػػ سلدػػةلجميػػملمم يػػ تلاءيػػضل.لقػػ ـلكػػ  لديرل

ية مػػ ؿلالينػػدـلدػػةلمجػػ ؿلدكػػ ج لاء يػػ  لالمجهريػػ ل يػػثلل C.B.VanNielلي ميػػذ ل.لللل يػػؿل
ل.ةلالي يري للئمل ييرلمفلالمع لم تلالميع ن لي لير يبلالئلتةلد

لل SirHanskrebsلفلاليندـلال ييرلدةلم ـلال يمي  لال ي يي لالذيليـلم أليدلل  ز رييسل
غ  عػؿلم ػألجػ تزةل ليػؿل Melvin Colvin ل ػ لففلفل1935  عػؿلم ػألجػ تزةل ليػؿلمػ ـلغ

فل ػؿللػذالالينػدـل1978غل ػ تزلم ػألجػ تزةل ليػؿلمػ ـلل Peter Michellفللميشيؿل1961م ـل
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اليندـلدةلدهـلم لييع ؽلي ءيضلالمي رليةلمفلالمليعػيفللز يرالال ي يي لك مد لم ألال يمي  ل
ليع لـلاء ي  لالمجهري ل
 : Microbial Geneticsوراثة األحياء المجيرية 

ل1941يدهتلالمع لم تلالميع نػ ليلرايػ لاء يػ  لالمجهريػ لدػةلهلاكػطلالنػرفلالعشػريفللدػةلمػ ـلل
دراكػ لدلرلالكػيطرةلل Edward Tutumلالادلاردليػ يـلل George Beadle شػرلجػلرجلييػدؿل

هفلل1945 ػذلؾليػيفليػ يـلمػ ـلل Neurosparaاللرايي لدػةلاليفػ م تلال يميػ ل ي ييػ لدػةلالفطػر
ل Escherichia call دلثلالطفراتلاللرايي لدةلي يري للا يم لي لاليعرضلءشع لل سليزيدلمف

دػػػػػػػػةلالي يريػػػػػػػػ لل transformationنػػػػػػػػ ؿلدركػػػػػػػػتلالمػػػػػػػػ دةلالمكػػػػػػػػيي للعم كػػػػػػػػ لاء ي ػػػػػػػػذلؾلل
Streptococcus ل 

طػػػرؽلالييػػػ دؿلل1956الػػػألل1946لمكػػػ مدل لدػػػةلالفيػػػرةليػػػيفلل Lederbergدرسلليػػػديرييرؾل
لاليم يػػملل Conjugationلاالقيػػرافالػػلرايةلدػػةلالي ييريػػ لل شػػرتلينػػ ريرلاءللػػألالميع نػػ ليعم يػػ ل

Transductionالير يػػػبلال  زل ػػػةلل1953ةلمػػػ ـلاقيػػػرحلدرا كػػػيسل ريػػػؾللجػػػيمسلدا كػػػلفلدػػػل
لديحللذالا يش د تلجديػدةلدػةلمجػ ؿلل DNAالمزدلجلل   مضلال لليلم نلصلذرةلاءل كجيفل

 Jacquesلمل ػلدلل Fracos Jacobلئملج  لبل Mulecular gencticsالجزيتي للاللراي ل

Monod لال ظريػػػ ل يفيػػػ لالكػػػيطرةلم ػػػأليعػػػ يمليفكػػػرللػػػذ لل1961 ظريػػػ لااللييػػػرلفلمػػػ ـلل
لدايػ لل1961مػ ـلل Watanabeاليرلييفليلك ط لالمع لم تلاللرايي ل.لمداللذاللئػمللاي  ػ يةل

Datta ينريػػػراال ػػػلؿلا ينػػػ ؿلالمن لمػػػ لاليػػػةلييػػػديه لالي ييريػػػ لئػػػدلاءدليػػػ للدلرلل1962مػػػ ـلل
ل.الي زميدلديال

يهػػ لمم  ػػ الدػػةليدايػػ لالكػػيعي ي تل   ػػتللرايػػ لالي ييريػػ لمعرلدػػ ليشػػ ؿليجعػػؿللجػػرا لاليجػػ ربلم 
ي يػػثليػػؤديلللػػألي ػػلفل  ت ػػ تل  م ػػ للعػػف تللراييػػ للػػـلي ػػفليم  هػػ لهعػػ ال.لقػػ ـلل رللػػدليػػليرل

Horold Boyer يعػدةليجػ ربلدػةلمجػ ؿلاله دكػ لاللراييػ للGenetic engineering يػثلل 
مػفلهجػؿلمػ ليكػمألي  ل ػ لالجي ػػ تلل DNAاكػيعمؿلالي زميػداتللطػرؽللمػ دةلارييػ طل ػ مضل

Gene Cloning يم م الدةلم ـلاء ي  لالمجهري لاليطيينةلالذيلليهذالديحلمج ؿللاكمللجديدلل
لامػػػػػراضلاءدليػػػػػ للل يػػػػػ جي مػػػػػؿلهمػػػػػ ال ييػػػػػراالل يشػػػػػري لييع ػػػػػؽلي ػػػػػؿلالمشػػػػػ  ؿلالن تمػػػػػ ليئػػػػػم ه ل

ل ػػػؿللمػػػلادلغذاتيػػػ لي فػػػةلجميػػػملكػػػ  فلال ػػػرةلاءرئػػػي لللا  يػػػ جالمكيععػػػي لغيػػػرلالن ي ػػػ لل شػػػف  ل
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ي ػػلثلالييتػػ ل.لليعطػػةلجميػػمللػػذ لال  ػػلؿلهمػػ الل مجيمػػملاليشػػريلدػػةلي نيػػؽلالمشػػ  ؿلالميع نػػ لي
ل. ي ةلهدئؿل
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