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8 آب 2022

تأسس مركز مختبرات جامعة بیرزیت للفحوص عام 1982 كمركز للدراسات واألبحاث العلمیة والتحالیل المخبریة
المتعلقة باألغذیة واألدویة والبیئة. وھو یعد أول مركز لمراقبة الجودة في فلسطین.

منذ تأسیسھ، یعمل المركز على نشر قیم ورسالة جامعة
بیرزیت للمجتمع الفلسطیني تحت رایة "تسخیر العلم في خدمة

المجتمع". وحالیّا، یعد أحد المراكز الریادیة والمتمیزة في
أعمالھ وأبحاثھ واھتماماتھ، وھو حاصل على شھادة االعتماد

.ISO/IEC 17025:2017 العالمیة

بدأ المركز أول نشاطاتھ في مجال تطویر وتنمیة الصناعات
الدوائیة في فلسطین من خالل تنفیذ االبحاث المخبریة

والدراسات بخصوص تطویر المنتجات الدوائیة المحلیة،
وبذلك یعد إحدى الركائز األساسیة التي ساھمت في تطویر ھذا القطاع بشكل كبیر. منذ ذلك الحین، استمر المركز في

التطور والنمو وتوسیع نطاق خدماتھ بناء على احتیاجات المجتمع ومتطلبات البحث العلمي لیصبح اآلن من أكبر مختبرات
مراقبة الجودة في فلسطین من حیث تنوع الخدمات والفحوصات. ویوفر المركز عدداً كبیراً جدا من الفحوصات المیكروبیة

وفحوصات التلوث البیولوجي، والفحوصات الكیمیائیة وبقایا السموم والمبیدات، باإلضافة إلى تفرده بعمل العدید من
الفحوص المتخصصة االخرى. یتكون المركز حالیا من اربع وحدات اساسیة وھي وحدة سالمة األغذیة، ووحدة سالمة

األدویة، ووحدة التحالیل البیئیة، ووحدة البترول والمشتقات المعدنیة.

 

یھدف المركز إلى خدمة المجتمع الفلسطیني في مجال عمل فحوص الجودة، فھو یعد بمثابة خط الدفاع األول في حمایة
المستھلك الفلسطیني و في حمایة البیئة والمصادر الطبیعیة، كما یلعب المركز دور فعال في مساعدة المجتمع في تطور

ونھوض انشطتھ المختلفة منھا الزراعیة والصناعیة والصحیة والخدماتیة وغیرھا. باإلضافة إلى ذلك، یعد المركز حاضنة
للبحث العلمي من خالل تنفیذ االبحاث العلمیة للطالب واألكادیمیین من داخل وخارج الجامعة.

كما یعمل المركز بشكل وطید مع مؤسسات الرقابة الرسمیة والمنظمات االھلیة والدولیة العاملة في فلسطین مثل منظمة
االغذیة العالمیة واألونروا ومؤسسة كیر والفاو وغیرھا. إضافة إلى ذلك، فقد تم اعتماد المركز من قبل عدد من الجھات

اإلعالمیة المحلیة والدولیة في عمل دراسات میدانیة وتحالیل مخبریة لعمل تحقیقات صحفیة حول الخروقات اإلسرائیلیة في
مجال البیئة والمصادر الطبیعیة والسالمة الغذائیة. كما یقوم المركز بعمل دراسات خاصة بھ كان من بینھا الكشف عن
وجود مستویات خطیرة من مادة الزئبق في مستحضرات التجمیل المتوفرة في السوق الفلسطیني والتي یروج لھا على

مواقع التواصل االجتماعي.

یسعى المركز حالیا إلى تطویر وتوسیع البنیة التحتیة والقدرات التحلیلیة لالستمرار في تقدیم خدماتھ وبشكل یتماشى مع
التطور العلمي الحاصل ومع متطلبات المواصفات العالمیة الحدیثة. كما ویسعى إلى توسیع نطاق خدماتھ لتغطي مجاالت

جدیدة مثل والتلوث الھوائي فحوص جودة الھواء.

مركز مختبرات جامعة بیرزیت للفحوص
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وقفة ألسرة الجامعة تندیدا بالعدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة

شاركت أسرة جامعة بیرزیت، الیوم السبت 6 آب 2022، في وقفة تندیدا
بالعدوان اإلسرائیلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطیني،...

للمزید

بكالوریوس جدید في أمن المعلومات تطلقھ كلیة الھندسة
والتكنولوجیا

حصلت كلیة الھندسة والتكنولوجیا في جامعة بیرزیت على اعتماد الھیئة
الوطنیة لالعتماد والجودة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لبرنامج

بكالوریوس منفرد ف في أمن المعلومات...

للمزید

تطویر مستحضر دوائي للتغلب على المقاومة للمضادات الحیویة
في عالج األمراض الجلدیة

فریق بحثي من دائرة الصیدلة/ كلیة الصیدلة والتمریض والمھن
الصحیة وبمشاركة زمالء من جامعة النجاح وشركة بیت جاال لصناعة

االدویة ینجح في تطویر مستحضر دوائي للتغلب على المقاومة...

للمزید

20 منحة دراسیة في كلیة العلوم للطلبة الجدد

أعلنت جامعة بیرزیت الیوم الخمیس 4 آب 2022، عن توفیر 20 منحة
دراسیة تنافسیة في كلیة العلوم للطلبة الجدد، الذین سیلتحقون بكلیة العلوم

مع بدایة العام األكادیمي المقبل 2023-2022...

للمزید

اختتام فعالیات المؤتمر الفلسطیني السابع لالتجاھات الحدیثة في
الریاضیات والفیزیاء

استضافت الجامعة وبتنظیم من كلیة العلوم فعالیات المؤتمر الفلسطیني
السابع لالتجاھات الحدیثة في الریاضیات والفیزیاء ما بین 30- تموز

وحتى 1- آب 2022. وھي المرة الثانیة التي...
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للمزید

د. عبد هللا أبو طھ یشارك في مشروع بناء وتطویر القدرات
للعاملین في المعمل القومي للصحة العامة في السودان

شارك أستاذ األحیاء والكیمیاء الحیویة في جامعة بیرزیت د. عبد هللا أبو
طھ في مشروع بناء وتطویر القدرات للعاملین في المعمل القومي للصحة

العامة في جمھوریة السودان، والذي تطلقھ...

للمزید

مركز تطویر اإلعالم یختتم دورات صحافة االقتصاد واألعمال
لخریجي اإلعالم

اختتم مركز تطویر اإلعالم في جامعة بیرزیت، دورات صحافة االقتصاد
واألعمال، التي ینفذھا للمرة الرابعة، بدعم من الصندوق العربي لإلنماء

االقتصادي واالجتماعي، ضمن برنامج تدریب...

للمزید

 

ابقوا على تواصل

    

جامعة بیرزیت، ص.ب. 14، بیرزیت، الضفة الغربیة، فلسطین

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu
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