
 

 (NPRP) حصل على منحة برنامجيجامعة فرجينيا كومنولث في قطر وبحث مشروع 
 

 " فً تشكٌل مواد استخدام القوى المٌكانٌكٌة "جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر حصل مشروع قطر :  –الدوحة 

Aerogels  " على منحة "بأشكال ذات خصائص محددة ( برنامج األولوٌات الوطنٌة للبحوثNPRP والمقدمة من )
 دوالر .  000,888بمبلغ وقدره  (QNRFالصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً )

 
فعالة من حٌث التكلفة الستكشاف منهجٌة  منهجٌة تطوٌرإلى  ٌهدف هذا المشروع والذي سٌستمر على مدى ثالث سنوات

 ذات أشكال وخصائص محددة.  aerogels من التصنٌع مٌكانٌكٌة آلٌة مرنة قابلة للتحجٌم والتطوٌر  
 

Aerogels  ًالحمل الحراري، ) نقل الحرارة فً الطرق الثالثة من اثنٌن تقرٌبا تبطل ألنها حرارٌة جٌدة عوازل ه
. وعن ذلك  للغاٌةللحرارة ذردئ موصل  والهواء، من الهواء بشكل كامل تقرٌبا أنها تتألف حٌث واإلشعاع(والتوصٌل، 

فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً العلوم العامة و اآلداب، من قسم مساعد فً الفٌزٌاءال ستاذاألصرح الدكتور خالد سعود ، 
فً  العناصر الهٌكلٌة فً السلبٌةالحرائق الحماٌة من و للعزل الحراري aerogels تستخدم أن ٌمكنقطر قائال : " 

خفٌفة الوزن المستخدمة فً  األحذٌةفً صناعة و، محركات االحتراق الداخلً من أجزاء مختارة فً، والعزل المبانً
، فتطوٌر ووضع هذا البلد فً درجات الحرارة القصوى فبسبب ". وأضاف : " التسلقبعثات  مثل البرد القارسظروف 

ٌؤدي هذا  لدول الشرق األوسط. سوف، وكذلك بالنسبة لدولة قطر أمر حٌوي مواد العزل الحراريل فعالة تكلفة جدٌدة
المبانً والمنازل فً دولة قطر. وأٌضا  فً عزل ستخدام الفورياال منها، العدٌد من المجاالت فً إلى تطبٌقات المشروع

 الحرٌق".  من الراحة والحماٌة فٌروتو مواد عازلة حرارٌا جدٌدة للحد من استهالك الطاقة إنتاج
 

 فرٌدة من نوعها،ال. وبسبب تركٌبتها وخصائصا وعازلة للحرارة ، عالٌة المسامٌة للغاٌة خفٌفةمواد  هً Aerogelsالـ 
، الفضاء فً صناعة الحراري والصوتً العزل متنوعة مثل تطبٌقات" فً  aerogelsاستخدام " ٌجري النظر فً
 هشة أٌضا هً"  aerogels، فهذه المواد "وكمواد تدعم وتحفز كٌمٌائٌا.  ومع ذلكصالح البٌئة إلوالمواد الماصة 

، المرٌخ لمشروع روفرز على سطح العزل الحراري مثل التطبٌقات المتخصصةقد اقتصر استخدامها على و مٌكانٌكٌا
 وككاشف كٌرٌنكوف. المذنب وغبار  كجامع ألغبرة الفضاء

 
، والعلوم العلوم اإلنسانٌة كلٌة، مشارك فً الفٌزٌاءال ستاذ، األبٌرتٌنو ماسٌمو والدكتور سعود، خالد الدكتورشارك كل من 

 بشدة باستخدامعازلة حرارٌا قوٌة وبتطوٌر مواد  حٌث قاما ، المشروع فً قٌادة، رٌتشموند جامعة فرجٌنٌا كومنولثمن 
 من المناطق من خالل تعزٌز مٌكانٌكٌة ذات خصائص  قوٌة مصنوعةأجزاء  إنتاجمن  مكنهم هذا بدٌلة. تصنٌع طرق
انثهًزج عن طرٌق التبلمر ) اٌروجٌل مركبات مكن إنتاج، بأنه ٌمع البولٌمر. وقد أظهرت اعمالهم مؤخرا التماس أعلى

 مناطقفقط  عزٌزلت ألنها تسمح مثالٌة للتطبٌقات المنتجة باستخدام تقنٌة البلمرة المركبات هذه.  (تحىل يزكة َخز
aerogels ًمٌكانٌكً.الجهاد األكثر عرضة لإل التً ه 

 
، و فً الوالٌات المتحدة ٪ منهمaerogels .08 تقوم بإنتاج أو استخدام، جمٌع أنحاء العالمفً   شركة 08هناك حوالً 

 القدرةسجل  فقط واحد، ٌوجد منتج الصٌن. أما د. بٌرتٌنو فصرح قائال : "على حد علمنا فً٪ 08و  فً أوروبا٪ 08
،  aerogels(. تقوم هذه الشركة بإنتاج الصٌن، شاوشٌنغ، هاى تك Nanuo )شاوشٌنغ األشكال المخصصة على إنتاج
 مكوناتها المٌكانٌكٌة". وأضاف : "و قدرتها على االستمرار بشأن شكوكتظل هناك و مٌكانٌكٌا ضعٌفة، فهً ومع ذلك

بتطوٌر  بدأ Aerogels أسبن أنمن  ٌشاعمما ، على الرغم المٌكانٌكٌة aerogels متوفرة عن قوى توجد بٌاناتال
 aerogels، فمواد حتى فً ذلك الحٌنو ". "ٌفٌنتٌسل .N ضعت أصال من قبلو ناسا براءة اختراع على أساس مواد 

الهدف  د. بٌرتٌنو. "المحلٌة المقترحة هنا". علق  aerogels جٌدة مثل قوى حرارٌة عوازل لٌست األصلٌة ٌفٌنتٌسل
فإننا سنقوم بإجراء  هذا الهدف وربطها بالسوق. ولتحقٌق التكنولوجٌا لدٌناصور  هو جلب بحثنا النهائً المتمثل فً

تصنٌع ب ذات أشكال وخصائص محددة. سنقوم aerogelsنتاج صور من منخفضة التكلفة إل المناهج البحوث وتطوٌر
 والحجم والتطوٌر". من حٌث التكلفة بسٌط وفعالاإلجراء جعل هذا و إثبات مفهوم قطع الغٌارو
 
 
 
 
 



 

 
 :التالٌةات نجازتحقٌق اإل مع على ثالث مراحل المشروع سٌتم تنفٌذ

؛ المرحلة األولى فً الخصائص واألشكال المحددة مع اٌروجٌلمفهوم مركبات تقدٌم ثالثة براهٌن على إثبات صحة 
 ٌومٌا فًذات خصائص وأشكال محددة  aerogelsمركبات  08الى  اثنٌن إنتاجعلى  قادر خط انتاجتوفٌر وتطوٌر 

وسٌتم . الثالثة المرحلة فً ذات خصائص وأشكال محددة aerogelsمركبات  إلنتاجتحلٌل التكالٌف المرحلة الثانٌة، 
 .للعزل الحراري جدٌدة مواد مركبةإنتاج  مثل لٌشمل مجاالت أخرى المشروع توسٌع نطاق

 
 والبدء فًالقطاع الخاص المستثمرٌن من المؤسسات و من للحصول على أموال هذا المشروع استخدام نتائج سٌتم

قطع ومواد المورد الرئٌسً لل لتصبح قطر تمكٌن نعتزم الطوٌل، نحن على المدى قطر. " فً على نطاق واسع تصنٌعال
تكنولوجٌا جاال جدٌدا لم المشروعذا هللعزل الحراري. من الممكن أن ٌعرض  اٌروجٌلو اٌروجٌلغٌار 

commercializable أضافا القائما على المشروع.قطر إلى ." 
 

المشروع". هذا  لبدء العمل على االنتظار و ال أستطٌع المنحةهذه  لتلقً جدا أنا متحمس وقد قال الدكتور سعود : "
 فً هذه المواد قادرٌن على انتاج سنكون من أنناواثق أنا الماضٌة، و قمنا بالعمل على مدى السنوات الثالث وأضاف : "
هذا المشروع كما  لتنفٌذتاحة الفرصة لنا إلالصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً و قطر قٌادة أن أشكر قطر. وأود

، وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن السٌدة ألٌسون فانستونجامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر أٌضا أوجه شكري لعمٌد 
 ".  المستمر والالمتناهً دعمهم على

 

 

  يالحظاخ نهًحزرٌٍ :
 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر هً فرع لجامعة فرجٌنٌا كومنولث ، كلٌة فنون التصمٌم فً رٌتشموند ، فرجٌنٌا، 
. تأسست  األوسط فً انشزقفً برامج الفن والتصمٌم  يزتثح ػانٍحذات  يؼتًدجهً كلٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

وبالشراكة ما بٌن جامعة فرجٌنٌا كومنولث ومؤسسة قطر. توفر جامعة  8991جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر عام 

فرجٌنٌا كومنولث فً قطر للطالب من جمٌع أنحاء العالم الفرصة للحصول على درجة البكالورٌوس فً الفنون الجمٌلة 
ل من تصمٌم األزٌاء وتصمٌم الجرافٌك و التصمٌم الداخلً والرسم والطباعة كما توفر ماجستٌر الفنون الجمٌلة فً فً ك

لتعلٌم والبحوث فً الفن والتصمٌم. ومن خالل لدراسات التصمٌم . تعد جامعة فرجٌنٌا كومنولث مركزا تربوٌا متمٌزا 
قطز وانًنطقح.  فً اإلتداػٍح وانثقافٍح فً انًهٍ االتتكاراخقٌادة ل انفزدٌح انقدراخ تتطىٌزهذه البرامج ، تقوم الجامعة 

تقىو جايؼح فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز وػهى يدار انؼاو تتنظٍى واستضافح انؼدٌد يٍ انًؼارض ، وسهسهح انًحاضزاخ 

  www.qatar.vcu.edu ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً من المعلوماتوانًؤتًزاخ وػزض سنىي نألسٌاء. نهًشٌد 

 
 

 إطالق القدرات الكامنة للبشرية  –نبذة عن مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وخدمة المجتمع هً مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرتها من اقتصاد 
الكربون إلى اقتصاد المعرفة وذلك بإطالق القدرات البشرٌة الكامنة لٌست فقط لمصلحة دولة قطر بل بما ٌفٌد العالم 

 أجمع. 
 صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطربمبادرة كرٌمة من  8991تأسست مؤسسة قطر عام 

 وبرئاسة صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر.  
تنفذ مؤسسة قطر مهمتها من خالل ثالث ركائز استراتٌجٌة : التعلٌم ، األبحاث والعلوم و تطوٌر المجتمع. تقوم 

العالمً إلى قطر للمساعدة فً إنشاء قطاع تعلٌمً  استراتٌجٌة التعلٌم بمؤسسة قطر على جلب الجامعات ذات المستوى
ٌعمل على تطوٌر سلوكٌات ومهارات الشباب المطلوبة القتصاد المعرفة . وفً الوقت نفسه، تعمل استراتٌجٌة االبحاث 

 ساعدوالعلوم على بناء قطر الجدٌدة والمبتكرة و قدرتها التكنولوجٌه من خالل تطوٌر وتسوٌق حلوال علمٌة. وأخٌرا ، ت
وتهثٍح القطري  انتزاثحماٌة انحٍاج انثقافٍح و تؼشٌشمتقدم من خالل  يجتًغ استزاتٍجٍح تطىٌز انًجتًغ ػهى تناء 

 فً انًجتًغ.  االجتًاػٍح انًثاشزج االحتٍاجاخ

 
 

 نهًشٌد يٍ انًؼهىياخ ٌزجى االتصال :

 يدٌز تنفٍذي االتصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

http://www.qatar.vcu.edu/
http://www.qatar.vcu.edu/


 

 جايؼح فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز

 قطز –، شارع انهقطح ، اندوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6003+ يىتاٌم :  070 0094 9885تهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يسؤول إػالو  –تزٌا دٌسىرسا 

 جايؼح فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز

 قطز –، شارع انهقطح ، اندوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6033+ يىتاٌم :  070 0094 9740تهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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