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البحثیة المنح 

صدار كتاب إ

طرالمنح البحثية الداخلية في جامعة ق

الرئي��الباحث العنوان

عبد الشكور . د ةالبنفسجیفوقلألشعةمقاومةعضويةغیرجديدةلطالءاتذكيتصمیم
لیةوآالمغلفنالفوالذاستراتیجیةفيللتطوّرالقابلالتآكلمنللحماية

.الصناعیةالتطبیقات

رعالیة التأثیمنحة 

الرئي��الباحث  العنوان

بوبلكانطونا. د .الجاذبیةبفعللماءواالزيتلفصلبالبالزمامعالجةبولیمريةأغشیة

بیتر كساك. د د الكالسیوم كربیعلىللسبائك الثنائیة للدعم القائم الكھروكیمیائيالترسیب 
.المیثانولللتحفیز المباشر لخلیة وقود المنشط 

�الرئي�الباحث  العنوان

نورة حمد القحطاني. د ضوئیة النانوية مختارة الحجم كمحفزات كھربائیة والكتلة ذات سبائك التحضیر 
.الختزال األكسجین وتقسیم الماء

�الرئي�الباحث  العنوان

عبد الشكور. د حماية من لللشفاء اذاتیةالطالءات المركبة النانوية الذكیة القائمة على النیكل 
.للفوالذالتآكل 

محمد حسن. د .للمیكروباتطباعة ثالثیة األبعاد لمواد ذكیة بخصائص مضادة 

منحة تعاونیة

الرئي��الباحث  العنوان

مريم العجي. د .الريأغشیة مسامیة متعددة الطبقات على شكل ھرمي لمعالجة میاه الصرف الصحي بجودة عالیة لغرض 

منحة برنامج بناء 
القدرات الوطنیة

منحة برنامج التمويل
المشترك للتعاون 
البحثي الدولي 

)IRCC(

ث العلميللبحالوطنيةا��ولوياتبرنامج

المياهتحليةعنكتابأولقطرجامعةن��ت
الخليجمنطقةفي)RO(العك��التناضحباستخدام

يمالتصمدليل:العك��التناضحأنظمة":بعنوان
��تهنالذي"وإص��حهاا��خطاءواستكشافوالتحسين

ابالكتصدر.عالميًاا��ولىالعلميةElsevierن��دار
.ا��نترنتشبكةعلىمتاحوهو2021ديسمبرفي

،زيديجاويدسيدالبروفيسورتأليفمنالكتاب
الموادمركزمنسليمحليمةتأليفهفيوشارك

.قطرجامعةفيالمتقدمة
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الجوائز
وعحاز  ف�فةالخالنان��ةالمركباتتط��ر "م�ش

ةس�ار -الس�اراتلتطب�قاتAl-SiO2الوزن

افتحت،"2022-ال�ه��ائ�ةقطر  الدكتور إ�ش

أبو وعزةاألصمراشد مهقّد والذيالشكور عبد 

ي هاشم
ف الثان�ةالدورة�ف رضمعمنوالثالثني

ITEX ي 2021
�ا�ف ف ع�)د�سم�ب 14-13(مال�ي

ي المركز جائزة
.الثايف

ي البحوف��قهالشكور عبد الدكتور فاز  بالمركز ي�

ي األول
نامجالبحث�ةالمشار�ــــع�ف ي اللل�ب وطيف

)NSPP(قطربجامعةالعل�ي البحثلتع��ز

ي ملصقأفضلجائزةع�حصلو  ئةلفبحي�

.ةالطلب

ي الباحثونالطلبةفاز
ةرنامجب�ف ف الجامعيللطلبةبحاثاأل خ�ب افإتحتني دونغالدكتور نمكل�ش

ل��م�ائ�ة،االهندسةقسممعبالتعاون،المتقدمةالموادمركز منالشكور عبد والدكتور هانسوك

ي بحث�ةاتملصقألفضلجوائز أر�ــعع�
ي "لفعال�ةالخامسةالنسخة�ف ي "البحثإ�بوابيت اليت

ي ال��م�ائ�ةالهندسةقسمنظمها 
.قطرجامعة�ف



بنائالمعاضيد،مريمالدكتورةا��ستاذةإدراجتم

ر،قطجامعةفيالعلياوالدراساتللبحثالرئيس

سورالبروفي:همالمتقّدمةالموادمركزمنوباحثين

روالدكتوكروبا،إيجوروالبروفيسورلوت،أدريان

علماءأفضلضمن،ساداسيفونيكوماركيشور

موقعحسبوذلكقطر،دولةفيالموادعلوم

Research.com
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قطر،عةجامفيقطردولةفيإنشاؤهتمّ المياهلتحليةاليونيسكوكر��
30منأكثرمعالتعاونيتضّمن.الخليجمنطقةفينوعهمنا��ولوهو

ا،أ��باموجامعةأوتاوا،جامعةمثلوالعالم،المنطقةفيومنّظمةمؤسسة
نية،التقإسطنبولوجامعةإفريقيا،جنوبوجامعةالتقنية،برلينوجامعة
ة��كوقطر،-إمآندإيهتكساسوجامعةالتكنولوجية،نانيانغوجامعة
فياالتكنولوجيوجامعةقابوس،السلطانوجامعةالقطرية،والماءالكهرباء
جعويش،التخّصصاتتعّدديةتعزيزعلىالكر��يعملسوف.ماليزيا

البحثينبالع��قةتقويةعلىوسيعملللمعرفة،المشتركوا��نتاجالتعاون
وبناءليالدوالتعاونتعزيزفيسيساعدكما.والمجتمعوالسياسةوالتدريب
تقدمةالمالموادمركزسيكون.ا��ستراتيجيالمياهمعالجةمجالفيالقدرات

تعيينوتمّ .المياهومعالجةلتحليةاليونيسكولكر��المضيفالمركزهو
بناءً ��الكر ليشغلالمتقدمةالموادمركزمنزيديجاويدسيدالبروفيسور

.لليونيسكوالرئي��المكتبموافقةعلى
مركزيفأستاذهوزيدي،جاويدسيدالبروفيسوراليونيسكو،كر��شاغل
سبعةعلىيزيدماالخبرةمنلديه.2015يوليومنذالمتقدمةالمواد

الجةومعتحليةفيا��كاديميةوالخبرةالعلميالبحثفيعاًماوع��ين
ليونيسكواكر��شاغليساهم.والبيئةللطاقةا��غشيةوتكنولوجياالمياه،

فيموسوعةأكبروهيالحياة،دعم��نظمةاليونيسكوموسوعةفيأيًضا
المجلسفيفخريعضوأيًضاوهو.اليونيسكورعايةتحتالعالم

.)ARWADEX(المياهلتحليةالعربيا��ستشاري
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https://research.com/scientists-rankings/materials-science/qa
https://research.com/scientists-rankings/materials-science/qa
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اتبمركّ وتقييمتطوير":العنوان
لعزلالنانويةالسيليكونمطاط
".يةقطر البيئةالفيالعاليالجهد

Title:

مركز(حسنمحمد.د:المتحدثون
.د،)قطرجامعةالمتقدمة،المواد
.د،)كندا،واترلوجامعة(الحاجأيمن
للبحوث،الوطنيالمجلس(غنيم
.)كندا

WebExمنصةعبر،2022فبراير24

لبشكرةمطوّ معدنيةاراتنّظ :العنوان
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جامعة،حيدر وسيم.د:ا��ولالمتحدث
.المركزيةناجيشيم

ا��بعادثنائيةالنانويةالمواد:العنوان
.الطاقةتخزينلتطبيقات
مركز،الشكور عبد.د:الثانيالمتحدث

.قطرجامعةالمتقدمة،المواد

WebExمنصة عبر،2022مارس 31

ةالبوليمريالنانويةالمركبات:العنوان
التحضير،:MXeneمادةعلىالمبنية

.والتطبيقاتالخصائص
روبا،كإيجورالبروفيسور:ا��ولالمتحدث

.قطرجامعةالمتقدمة،الموادمركز
لةالموصوالمركباتالبوليمرات:العنوان
.اكهربائيً 

مارياا��ستاذة:الثانيالمتحدث
ةا��كاديميالبوليمر،معهد،ماماستوفا
.للعلومالسلوفاكية
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ادموإلىالنفاياتتحويلنهج:العنوان
مستدامةلبيئةقيمة

هان،سوكدونغ.د:ا��ولالمتحدث
قطرجامعةالمتقدمة،الموادمركز

المشاركة في المعرض الفني العام لمتاحف قطر

عالميتحدي:المناختغيّر":العنوان
“ا��بعادومتعّدد

رحمانيان،نجاة.د:الثانيالمتحدث
المتحدةالمملكةبرادفورد،جامعة

�وتث " ���ج
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رللبحث والتطوي) قافكو(الكيماوية منحة ��كة قطر ل��سمدة 

قطر،متاحففيالعامالفنمعرضفعاليةضمن
مركزيفذكيًاجداًراكيشورالدكتوربحثفريقأنشأ

باتالمركاستخدامتمّ .قطربجامعةالمتقدمةالمواد
الكربونلجزيئاتنفاياتمنالمكونةالموصلة

لب��طالتصميمأساسيةكموادوالب��ستيكا��سود
منةالحمايأنظمةتوفيرعلىتعملالتي.الموّصل

مسيةالشا��لواحدمجتمّ أنهإلىبا��ضافةالصواعق،
كنيم.المتجددةالطاقةمنل��ستفادةالب��طفي

الهواتفشحن��عادةالطاقةهذهاستخدام
مكنيإضافية،وكميّزة.ا��خرىا��لكترونيةوا��دوات

خ��لمنالحرارةودرجةالرطوبةعرضأيًضاللجدار
.المستشعراتبعضدمج

لىعالمتقدمةالموادمركزفيالباحثينمناثنانحصل
لكوذا��ولى،المرحلةفيوالتطويرللبحثقافكومنحة

:التاليةالبحوثفي
مجةمدتحليةعملية:)الرئي��الباحث(هانسوكدونج.د

انعدامأجلمنلطاقةالموفرةا��غشيةعلىتعتمد
.قافكومصنعفي)ZLD(السوائلت��يف

RFIDمستشعرات:)الرئي��الباحث(كوماركيشور.د
��كتشاف)IoT(ا��شياءإنترنتعلىالقائمةالذكية

.VOCs)(المتطايرةالعضويةالمركبات
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خاصةمحا��ةحسنمحمد.دمقدّ 
الجةلمعكوبوليمربلوكغشاء":بعنوان

التصنيع:الصناعيال��فمياه
نمبدعم،"النطاقوتوسيعوا��ختبار
)ACS(ا��مريكيةالكيميائيةالجمعية

.قطرفرع

مجالفيميالعلالبحثلرعايةالقطريالصندوقأبحاثنتائجندوةفيكساكبيترالدكتورتحّدث
لخ��ياالفعاليةيةوعالالتكلفةمنخفضةالوقودخ��يامحفزاتوتقييموتركيبتصميم"بعنوانالطاقة

."المبا��ةالميثانولوقود

،قدمةالمتالموادمركزباحث،مشاركأستاذ(هانسوكدونجللدكتورتثقيفيةمحا��ة
اثأبحمركزمنكلنظمهاالتي"المناخوتغيرالكربونإدارة"عملورشةفي)قطرجامعة

VITOوقطرجامعةفيالغاز Belgium.باحث،مساعدأستاذ(حسن.محمد.دترأسكما
.الورشةخ��لفيالعلميةالجلسة)المتقدمةالموادمركز
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عبد الشكور. د
باحثالترقية إلى رتبة أستاذ مساعد 

كيشور كومار ساداسيفوني . د
ثأستاذ مساعد باحرتبة الترقية إلى 

.موادالهندسةفيالدكتوراهشهادةعلىحاصلباحثمساعدأستاذالشكورعبدالدكتور
الموادمركزفي)AMFML(الوظائفمتعددالمتقدمةالموادمختبرفيالرئي��الباحثهو

فوتوصيتركيبحولنشطبحثبإجراءالشكورعبد.ديقوم.قطرجامعةفيالمتقدمة
دةجديموادتطويرالبحثيةاهتماماتهوتشمل.متنوعةلتطبيقاتالمتقدمةالمواد

لمركبةاوالط��ءاتالشحن،��عادةالقابلةالليثيوم/الصوديوملبطارياتا��نود/للكاثود
Ni-Pعلىالقائمةالنانوية / Ni-Bانويةالنالمعدنيةا��لمنيومومصفوفةالتآكل،منللحماية

ن��تعلميةمقالة153المهنيةإنجازاتهوتتضّمن.الفضاء/السياراتمجالفيلتطبيقها
i-10وh-index-33بمؤ��اقتباس4078(دوليًامحكّمةمج��تفي index-86(,122و

اختراع،براءات3علىحصولهلىإبا��ضافةوالدولية،المحليةالمؤتمراتفيتقديميًاعرًضا
محليةبحثيةتمويلمنحة26يديرهوحاليًا،.ا��نحتىكتبعّدةفيفصوللستةون��ه

دكتوراه،الوطلبةالعليا،والدراساتالجامعيةالمرحلةطلبةمنالعديدعلىوي��فودولية،
المهنيةوإسهاماتهالمبتكرعملهميّزهلقد.وخارجهاقطردولةفيالبحثومساعدي

علىالعلميا��ستشهادفيالعالمعلماءمن2%أفضلبيناسمهليحلّ بالثناءالجديرة
�ياتالو�فيستانفوردجامعةأجرتهسنويتقريرلمسحوفًقا2020و2019لعاميالتوالي

.ا��مريكيةالمتحدة

فريقوقائدباحثمساعدكأستاذحاليًاساداسيفونيكوماركيشورالدكتوريعمل
ىعلحصل.قطربجامعةالمتقدمةالموادمركزفيالذكيةالنانوحلولفيبحثي

تم.افرنسلوريان،فيبريتانيجنوبجامعةمنالموادوهندسةعلومفيالدكتوراه
وفًقاالعلميا��ستشهادفيالعالمفيالعلماءمن2%أفضلقائمةفيإدراجه
جامعةقبلمنمؤخًرالذلكتكريمهوتم،2019عامفيستانفوردجامعةأعدتهالقائمة

بإجماليدوليةمج��تفيمنشورةبحثيةمقالة300منأكثركيشورللدكتور.قطر
10وتحريرالكتبمنفص��ً 20بتأليفقامكما.h-index-48وبمؤ��7850اقتباس

منUREPوNPRPمنحتحتبحثيًام��وًعا11فيالرئي��الباحثحاليًاوهو.كتب
فيشاركيكما.قطرجامعةمنIRCCومنحةالعلميالبحثلرعايةالقطريالصندوق

3بمبلغالمنحإجماليلّخصحيثالرئي��،الباحثبصفتهأخرىبحثيةمنحث��ث
منأكثر(الباحثينمعبنشاطتعاونوقدنشطعضوهوكيشورالدكتور.دو��رم��يين

علومتخصصاتمنالعديدفي)Scopusبياناتمنيتضحكمامشاركًامؤلًفا450
جميعمنئيةالكهرباوالهندسةالصناعيةوالهندسةالطبيةالحيويةوالعلومالكمبيوتر

مثلالجوائزمنالعديدخ��لمنكيشورالدكتوربإنجازاتا��عترافتمّ .العالمأنحاء
الشابالباحثجائزةو،)(TRILAوالمطاطا��طاراتصناعةفيللريادةالتقديرجوائز
Emergentالناشئةالموادلمجلةإداريكمحرركيشورالدكتوريعمل.2017لعام

Materials،منّصةفيمجلةوهيSpringer-Natureقطرجامعةمنبدعم.
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@CAM_Qatar

فيامالعالمتحدث،دريوليإنريكوالبروفيسورقام

عاملالتطبيقيةوالعلومللعلومالعالميالمؤتمر

لمناقشةالمتقدمةالموادمركزبزيارة،2022

تقطيرفيرائدعالموهو.المياهتكنولوجيا

واستعادةالمياهلتحليةالعالمفيا��غشية

.الموارد

والتكنولوجيال��بحاثشلقطرمركزقام

)QSRTC(مةقيموادإلىالنفاياتتحويلوفريق

أعضاءرمختببزيارةالهولنديةشلل��كةالتابع

توردك(المتقدمةالموادمركزفيالتدريسهيئة

شةلمناق)كساكبيتروالدكتورهانسوكدونج

نيةالوطا��ولوياتبرنامجتحتالحاليم��وعال

.المحتملالبحثيوالتعاونالعلميللبحث

ضوعالبادي،عليبنبديعالسيدسعادةقام

مركزإلىبزيارة،القطريالشورىمجلس

عةجاممنشخصياتبرفقةالمتقدمةالمواد

على��عوا��ّط المركزضعوعلى��عل��ّط قطر

اتوالمخرجا��نجازاتوأهمالبحثيةالمشاريع

.للمشاريعا��وليةالنماذجمثلالبحثية

VITOمنالشخصياتكبارمنعددقام

Belgiumالمتقدمةالموادمركزبزيارة

التعاونيةالبحثيةا��نشطةلتبادل

يقهاتطبيمكنالتيالموادحولالمحتملة

والطاقةوالمياهالبيئةمجا��تفي

.والبناء

هريةالشالتعليميةالبرامجسلسلةإلىانضم
إرسالسيتم.2022لعام�نترنتا�شبكةعبر

يًاشهر المحددالوقتفياتالندومعلومات
طرقلجامعةا��لكترونيالن��بريدطريقعن
.متابعتكمت��ناعّودناكم،كما

ا  عو�ن ا�ج �اتت �ة
ر ����ن ةة ��ج ��ن �ة ��ن

��
:

https://qa.linkedin.com/in/center-for-advanced-materials-195106228?trk=public_post_follow-view-profile
https://qa.linkedin.com/in/center-for-advanced-materials-195106228?trk=public_post_follow-view-profile
https://twitter.com/CAM_Qatar
https://twitter.com/CAM_Qatar
http://www.qu.edu.qa/research/CAM/
http://www.qu.edu.qa/research/CAM/
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