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مةالمتقدالموادمركزفيالتدريسهيئةأعضاءقدم

ومجموعةالشكورعبدالدكتورمجموعةمنكل)

لطالبمشاريعهممواضيع(هانسوكدونغالدكتور

مركزنهااحتضالتيالفعاليةبمناسبةالثانويةالمرحلة

عنوانتحتالشبابللعلماءقطرجامعة

."والعشرونالثانيةالدورةباحثأنا"

تدريباقطرجامعةفيوالسالمةالصحةقسمأجرى

منالسالمةبشأنالمتقدمةالموادمركزوطالبلموظفي

نظريةمحاكاةجلساتالتدريبتضمن.الحرائق

ةالوقائيالتدابيرمنجوانبعدةتغطيوتطبيقية

.الطوارئحالةفيالفوريةواالستجابة

نشاطات مركز المواد المتقدمة
جناح مركز المواد المتقدمة في المنتدى

2022والمعرض البحثي السنوي لجامعة قطر 



المنح

منح الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 

منحة وزارة البلدية والبيئة 

لألمن الغذائي

العنوان

بيتر كساك. د: الباحث الرئيس

روجاش . أندراي ل. د: األستاذ الزائر

القائمة على حامض الستريكالمفلورةتصنيع واستخدام األجسام 

برنامج خبرة األبحاث للطلبة 

29الجامعيين الدورة 

برنامج الباحثين واألساتذة 

الزائرين

ةجامعة قطر الداخليمنح

برنامج منحة ما بعد 

الدكتوراه

مؤتمر حول أهداف التنمية المستدامة

ولحالثانيالدوليالمؤتمر"المتقدمةالموادمركزاستضاف

تنميةأهداف:الناشئةللتكنولوجياتوالموادالكيميائيةالمواد

".االستدامة

:واإلعالميةالصحفيةالتغطية

.هنااضغطالعربجريدة•

.هنااضغط بنينسوالجريدة • 

هناموقع جامعة قطر، اضغط • 

العنوان الباحث الرئيس

لتعلم تطوير إطار تغذية عالي اإلنتاجية للدواجن من خالل المراقبة الذكية للصحة ونهج ا

اآللي

صداسيفونيكومار كيشور. د

العنوان الباحث الرئيس

الطالءات الذكية المضادة للحشف وفائقة المقاومة للماء ألنظمة مياه البحر نورة القحطاني . د

في الري تصنيع غشاء التناضح األمامي الرقيق المركب المطبوع ثنائي األبعاد للتطبيقات

الزراعي المستدام

دوك سونغ هان . د

العنوان الباحث الرئيس

األخضر بمساعدة الطاقة الشمسية الحرارية باستخدام مياه المصب ( H2)إنتاج الهيدروجين

لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي في قطر

دوك سونغ هان . د

../AppData/Local/Microsoft/Office/16.0/TapCache/1033_5_0_powerpoint_httpsshredder.osi.office.net_main.html
https://thepeninsulaqatar.com/article/08/11/2022/qu-holds-e-conference-on-chemicals-materials-for-emergent-technologies
http://www.qu.edu.qa/newsroom/CAM/Qatar-University-Holds-E–Conference


الجوائز

دمةالمتقالموادمركزفيالباحثةمشروعفاز

(كورالشعبد.دبإشرافحبيبسهرشالسيدة)

"اتيالذللتشافيالذكيالنانومركب"بعنوان

فيالعلياالدراساتفئةفيالثانيبالمركز

للبتروكيماوياتالخليجياالتحادمؤتمر

.بدبيواالبتكارللبحثوالكيماويات

نمالمهنديوعيسىالرميحيصقرمنكلفاز

موعةمج)للبنينالثانويةحامدبنجاسممدرسة

مجالبرنافياألولبالمركز"(خليفةاستاد"

عنوان.العلميبالبحثللنهوضالوطني

ضةبالفالمدعومةالنانويةالمركبات:المشروع

."الليثيوملبطارياتجديدةأنودكمواد

قدمةالمتالموادمركزفيالباحثةالطالبةفازت

عرضأفضلبجائزةالقدوسعبدمحمدخديجة

لىاألوالجامعيةالمرحلةطالبفئةفيملصق

عنقطريلاير10000إلىباإلضافة

.الدوليةالمؤتمراتأحدفيمشاركتها

كسودونغللدكتورالبحثيةالمجموعةفازت

يدجولومنى(األولالمركز)المكيتسنيم)هان

فيالملصقعرضبجائزة(الثالثالمركز)

األمنحوللالستدامةالثالثالدوليالمؤتمر

ISC)الغذائي 2022)



ركزبالمجليدمنىوالمهندسةأحمد،زبير.دالسليطي،لينا.دهان،سوكدونغ.دمنكلفاز

البحثيضوالمعرالمنتدىفيالفوتوغرافيالتصويرفئةفيالتصورتحديجائزةفياألول

2022قطرلجامعةالسنوي

شهادةعلىالمتقدمةالموادمركزحصل

ISOاعتماد 17025

ئةهيكعضوهانسوكدونغالدكتوراختيارتم

,Desalinationمجلةتحرير Elsevier.
موادفي٪1أفضلضمنالمجلةهذهصنفت

المياه،وتنقيةوالمعالجة،المياه،تحلية

التأثيرعامل)...إلخاألغشية،وتكنولوجيا

11.211,Q1)

انجاز مميز

اإلنجازات

باستخدام تركيز أيونات الليثيوم في مياه البحر

التقطير بالغشاء الحراري
(NPRP12S-0227-190166)



الجديدةالتعييناتالباحثينأخبار 

خالد قاسم محمد بني ملحم. د

أستاذ مشارك باحث
ريوسبكالوبدرجةاألردنيةوالتكنولوجياالعلومجامعةمنملحمبنيخالدالدكتورتخرج

1995عاميفيالكيميائيةالهندسةفيماجستيروبشهادة،(كيميائيةهندسةاختصاص)هندسة

تخدامباسالمياهتحليةحولالماجستيرفيبحثهموضوعكانوقد.التواليعلى1998و

.الغشائيالتقطيرتكنولوجيا

معةجامنوالبيئيةالمدنيةالهندسةفيالدكتوراهدرجةعلىملحمبنيالدكتورتحصل

إلىملحمبنيالدكتورانضم،2022أغسطسفي.2008عامفيكندا-مونتلايركونكورديا،

،قطرجامعةإلىانضمامهقبل.باحثمشارككأستاذقطرجامعةفيالمتقدمةالموادمركز

إلى2012عاممنوالبيئةالمياهإدارةقسمفيالهاشميةالجامعةفيملحمبنيالدكتورعمل

.مشارككأستاذ2022إلى2018ومنمساعدأستاذبصفته2018عام

منصبملحمبنيالدكتورشغل،2019وسبتمبر2016سبتمبربينالمتراوحةالفترةفي

فيميةالهاشالجامعةإلىانضمامهقبل.الهاشميةالجامعةفيوالبيئةالمياهإدارةقسمرئيس

2012أغسطسإلى2010فبرايرمنبالقاهرةاألمريكيةالجامعةفيعمل،2012عام

.كنولوجياوالتللعلومهللاعبدالملكجامعةمنممولكبيرمشروعفيالدكتوراهبعدماكباحث

فيوراهالدكتبعدماكزميلأيًضاملحمبنيالدكتورعملالدكتوراهدرجةعلىحصولهعند

الدكتوراهمشروعفيبحثهأكملحيث،2010عامإلى2008عاممنكونكوردياجامعة

حوثوالبالطبيعيةللعلومالكنديالمجلسمنكنديدوالرألف650منبأكثرتمويلهتمالذي

المتحدةالوالياتفي2010عامفياختراعكبراءةتسجيلهتموقد،(NSERCالهندسية

.األمريكية

والكيميائيةيةالبيولوجللمعالجةالعامالمجالفيملحمبنيللدكتورالبحثيةاالهتماماتتتركز

جودةمراقبةلباألغشيةالمعالجةوبالتحديدالصحي،الصرفمياهومعالجةللمياهوالفيزيائية

ومؤتمراتمجالتفيبحثيةورقة50منأكثرملحمبني.دنشر.استخدامهاوإعادةالمياه

فيازةوممتطويلةبخبرةملحمبنيالدكتوريتمتعالصناعيالصعيدعلى.محكمةدولية

شركةيفالجودةعلىومشرفمعالجةكمهندسعملفقدوالبيئية،الكيميائيةالهندسةمجاالت

نظمعلىأشرفالشركةهذهفيعملهخالل.سنوات7منألكثر(APC)العربيةالبوتاس

ISO)الجودة ISOو14000 يفالنظامينهذينلتركيزالمنسقكانفقدالشركةفي(9000

نظاملتركيزةالبيئعلىتأثيرهاوتقييمالبيئيةالجوانبجميعتحديدفيشاركوقد.الشركة

ISO 14000.



باحث تحت الضوء

تحسين االلتصاق•

التعليب•

البناء •

تجميع المياه ومعالجتها •

(الهواء)تجميع المياه •

الترشيح الذي يتحرك بالجاذبية•

الترشيح العالي•

(التناضح العكسي)تحلية المياه •

مجاالت البحث

أنطون بوبيلكا. د

مشاركباحث

.2013عاممنذقطربجامعةالمتقدمةالموادمركزفيمشارًكاباحثًابوبيلكاأنطونالدكتورعمل

لمعهدالتابعالبوليمرتكنولوجيابرنامجمن2012عامفيالدكتوراهدرجةعلىتحصلوقد

تعديلعلىساسيأبشكلالحاليبحثهيركز.سلوفاكيافيللعلومالسلوفاكيةاألكاديميةالبوليمر،

الحرارةودرجاتالجويالضغطبالزماتقنياتطريقعنالبوليمريةالموادمختلفسطح

اآلنحتى.الحيويةالطبيةوالتطبيقاتواألغشيةالتغليففيخاصبشكلتنطبقوالتيالمنخفضة،

منوأكثرفصول،3وواحدة،أمريكيةاختراعبراءةتأليففيشارك/بتأليفبوبيلكاالدكتورقام

.اقتباس1000منأكثرمعالنظراءراجعهمنشوًرا90

.(30ليحوا)الدوليةوالندواتالمؤتمراتمنالعديدفيبوبيلكاالدكتورشاركذلك،علىعالوة

لميالعالبحثلرعايةالقطريالصندوققبلمنالممنوحةالمشاريعمنالعديدوقادحضركما

األسطحتعديلعلىالضوءالمشاريعهذهمنالعديدسلطتوقد.والصناعةقطروجامعة

.البالزمابتقنيةالبوليمرية

وتعديلنيعتصعلىالمتقدمةالموادمركزفيبوبيلكاأنطونللدكتورالحيويةالموادبحثيركز

أواألنسجة،هندسةفيللتطبيققابلأمروهوالحية،األنسجةمعللتالمسالمعدةالبوليمريةالمواد

ليمراتوبوالبوليمرعلىقائمةسقاالتالموادهذهتشمل.الطبيةالمنتجاتأوالتجديدي،الطب

البوليمر،علىائمةالقالسقاالتتحضيربوبيلكاأنطونالدكتورخبرةتشمل.للبكتيريامضادةمعدلة

مفرغةالالبالزما)المنخفضةالحرارةدرجةذاتالبالزماتكنولوجياباستخداماألسطحومعالجة

البلمرة)الطبيةتللبوليمراللبكتيرياالمضادوالتعديل،(الجويةالهالةوبالزماالراديوية،بالترددات

.(ائلبالسالمشبعةالزلقةالمساميةاألسطحوتصنيعالبالزما،بمساعدةالجذريبالتطعيم

والطبيةلماديةاالعلومفياالختصاصاتمتعددةالتطبيقيةالبحوثعلىأساسيبشكلبحثهيركز

يمكن.للعدوىالمعززةالمقاومةذاتالطبيةللسقاالتوبسيطجديدإعدادتطويرمثلالحيوية،

والموادالتقنياتجميعألنصناعينطاقعلىاإلنتاجفيبسهولةالمبتكرالمفهومهذاتنفيذ

للغزلناسبةالمبالتوليفة.التحويليةالصناعةفيطويلتمركزمعالسوقفيمتوفرةالمطلوبة

السقاالتضيرتحفيالبحثتمللميكروباتمضادبعاملالتطعيمأوبالبالزماالعالجأوالكهربائي

فيحيويةالالموادببحوثيتعلقفيمامبتكرةطرقإنشاءوتمللعدوى،المقاومةالجديدةالطبية

.المتقدمةالموادمركز

معالجة السطح باستعمال تكنولوجيات •

البالزما 
مزدوجة السعة، مزدوجة )بالزما التردد الراديوي •

(الحث

بالزما الهالة •

وىالمعالجة السطحية بأشعة البالزما متحدة المست•

تعديل مضاد للجراثيم•
بلمرة التطعيم الجذري بمساعدة البالزما•

المواد الطبية الحيوية•

سقاالت للطب التجديدي•



دامةتغير المناخ والتنمية المست: ندوة بعنوان
في"تدامةالمسوالتنميةالمناختغير":بعنوانعملورشةالكوريةالسفارةمعباالشتراكقطربجامعةالمتقدمةالموادمركزنظم

لىعالضوءتسليطمعقطر،فيالمناخيوالعملالمناختغيرمناقشةإلىالعملحلقةتهدف.H10))قطربجامعةاألبحاثمجمع

.قطرتستضيفهاالتي(الكربونصفر)الكربونمنالخاليةالعالمفياألولىالقدملكرةالعالمكأسبطولة

رئيسبنائالمعاضيد،العليمريمالبروفيسورالفعاليةحضرتوقد

ياكورجمهوريةسفيروسعادةالعليا،والدراساتللبحثقطرجامعة

فأشروالسيدقطر،مؤسسةإرثنا،ثاني،آلسعود.دولي،هوجون

عثةبرئيسبارواه،برانابوالدكتورقطر،مؤسسةإرثنا،كيناوي،

عبد.مبكرأبووالبروفيسوراألخضر،للنموالعالميالمعهدمنالدوحة

أستاذ.ريسهان،سوكدونغ.دوقطر،جامعةاالبتكار،مديرهللا،

وروالبروفيسقطر،بجامعةالمتقدمةالموادمركزفيمسؤولمشارك

ليةك)والبيئةللطاقةالعلياالدراساتكليةعميدهونغ،سونغكوان

فيالمساعداألستاذكيم،دونغهيونوالدكتوركوريا،جامعة،(خضراء

كلمةبالعملحلقةاستُهلت.قطرجامعةفيالكيميائيةالهندسةقسم

المناختغير"أنأشارتالتيالمعاضيدمريمالبروفيسورمنترحيب

تدامةالمسوالتنميةالمناختغيرقطرأبقتوقدالمواضيع،أهمأحدهو

والتنميةالبيئة2030الوطنيةقطررؤيةحددتإذأولوياتهارأسعلى

.األربعةالبحثيةركائزهاكأحد

سكأبطولةأولوستكونللبيئة،صديقكحدثتنظيمهايتمحيث،2022القدملكرةالعالمكأسذلكعلىالبارزةاألمثلةومن

سعادةقالجهتهمن."البحثيةأولوياتهامنالبيئيةالدراساتقطرجامعةتعتبركما.الكربونانبعاثاتمنخاليةالقدملكرةالعالم

المزيدنرىآلنواواقعنا،إنهبلبعيدة،مسألةليسالمناختغير"أناالفتتاحيةكلمتهخاللليهوجون.دكورياجمهوريةسفير

قاسيةالالمناخيةالظروفهذهأنمنالخبراءمنالعديديحذر.المسبوقغيروالجفافالحروموجاتالفيضاناتمنوالمزيد

الدوليتعاونالمنمزيدإلىنحتاجاألزمة،هذهعلىوللتغلب.فيهرجعةوالمنهمفرالاالتجاههذاوأنالمستقبلفيستتفاقم

قطرشفتوكالمناخ،تغيرحولالنظروجهاتفيوكورياقطرتشترك"قائالليوأضاف."المتقدمةالخضراءوالتكنولوجيا

ً الخططأكثرإحدىتعدالتي،2030المناخيللتغيرالوطنيةالعملخطةعن بخفضكورياتعهدتوقد.المنطقةفيطموحا

عامبحلولالكربونانبعاثمنخالمستوىوبلوغ2030حتى2018مستوىمن٪40بنسبةالكربونمنالوطنيةانبعاثاتها

المفتاحعتبرتالتيالخضراءالتكنولوجياهوالندوةهذهعليهاتركزالتيالرئيسيةالمجاالتأحدإن"قائالأضافكما."2050

بينتركةالمشواألبحاثالخبراءتبادلمنالمزيدأنأعتقد.المستقبلفيالمستدامةالتنميةوضمانالمناختغيرلمكافحة

".لبيئةامنقرباوأكثركفاءةأكثرتكنولوجياتطويرفيكبيربشكلسيساهموكورياقطرفيوالمؤسساتالجامعات

الجلسةفيهانسوكدونغوالبروفيسوركيناوي،أشرفوالسيدبارواه،براناب.دقدمحيثجلستين،منالعملحلقةتتألف

هونغسونغكوانالبروفيسورقدمحينفي،"القطريةالبيئةفيالكربونأكسيدثانياستخداممنهج"عنوانتحتمداخلةاألولى

."المناخلتغيركاستجابةللمياهالمستقبليةالتحتيةالبنية"بعنوانمداخلته

هللا،عبد.مكربأبووالبروفيسوركيناوي،أشرفوالسيدبارواه،براناب.دبيننقاشحلقةتخللتهافقدالثانيةالجلسةأما

.جمهورالمعوأجوبةأسئلةبجلسةالنقاشحلقةواختُتمت.(كمنسق)كيمدونغهيون.دوهونغ،سونغكوانوالبروفيسور

.شبكيوتواصلعملبغداءالعملحلقةواختتمت.المتقدمةالموادمركزمديرارشيدات،محمدالدكتورالختاميةالكلمةوألقى

ورشات تدريبية 

وندوات



معالجة المياه بالغشاء: ورشة تدريبية

ةتدريبيدورةقطربجامعةالمتقدمةالموادمركزنظم

معالجةحولعملحلقة"بعنوانيومينلمدةقصيرة

المهندسينمنعددالورشةوحضر."بالغشاءالمياه

لمؤسسةباالمياهتكنولوجيامجالفيالعاملينالمحليين

."كهرماء"والماءللكهرباءالقطريةالعامة

ورشات عمل



ندوات

2022حزيران /يونيو7

ياهالملتحليةاألغشيةتكنولوجيات":العنوان

"الطاقةوتوليد

2022آب /أغسطس22

جامعة)الطائيعليالبروفيسور:المتحدث

(أسترالياسيدني،فيالتكنولوجيا

سة أمثلة على المواد الذكية والبناء الذكي في الهند :العنوان

2022أيلول /سبتمبر13
Title:

من:الوظائفمتعددةالموادمنصاتإنشاء":العنوان

يالغذائاألمنتعزيزإلىللماءالمقاومةشديدةاألسطح

"البترول/الغازوامتصاص

البروفيسور سعد خان، قسم الهندسة  :المتحدث

عة والية الكيميائية والهندسة الجزيئية الحيوية في جام

.كاروالينا الشمالية

ية البروفيسور دايتشاو شنغ، رئيس كل :المتحدث

ي سيدني الهندسة المدنية والبيئية، جامعة التكنولوجيا ف

2022أيلول /سبتمبر26

نإنتاج الهيدروجي :العنوان

دونغ سوك هان، مركز المواد المتقدمة، . د:2المتحدث 

جامعة قطر

طاقة الهيدروجين :العنوان

وجياالتكنولجامعةهوانغ،جنغوولبروفيسورا:1المتحدث
.أسترالياسيدني،في



2022تشرين األول /أكتوبر27

التعلم اآللي لفهم المتغيرات في التفاعالت:العنوان

التحفيزية

ئاسية دونيوربيك أحمدالييف، مدير المدرسة الر. د:المتحدث

بمدينة أنديجان، أوزبكستان

اثأبحفريققبلمنقطربجامعةالمتقدمةالموادمركزفيباحثمشاركأستاذ)هانسوكدونغ.ددعوةتمت

هان.دىوألق.الدراسةحلقةلتقديم(الملوحيفدوى.د)قطربجامعةوالطاقةالبيئةلبحوثقطرمعهدفيالطاقة

."قطربيئةفيقيمةإلىالنفاياتتحويلمنهج"موضوعحولمحاضرة

2022آب /أغسطس16

نشر كتيب مركز المواد المتقدمة

لمعرفة المزيد عن مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر وأولويات 

.هناالبحث لدينا، يرجى قراءة الكتيب على الرابط 

:  الناشر:تابعونا على
حفية النشرة اإلخبارية لمركز المواد المتقدمة واللجنة الص

:  تصميم

Tasneem Elmakki

محاضرة خاصة

https://cam.qu.edu.qa/static_file/qu/research/CAM/booklet/CAM Booklet.pdf
https://qa.linkedin.com/in/center-for-advanced-materials-195106228?trk=public_post_follow-view-profile
https://twitter.com/CAM_Qatar
https://www.youtube.com/channel/UC-bIlBKiiulz6Kjy0XnjcbQ/featured
http://www.qu.edu.qa/research/CAM/
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