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تكنولوجيا النانو
Nano Technology
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؟تكنولوجيا النانوماهي 
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Nonmaterial  مواد النانو
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الجديد في مقياس النانو
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الكربونية النانوأنابيب 
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معايير تؤثر على خواص مواد النانو
n( particle size ) 
n( particle shape ) 
n( size distribution ) 
n( particle composition ) 
n( degree of particle agglomeration) 

اشكال مواد النانو

Quantum Dots 

ǑƹƧƝƣỷ ƁỸƚƫƣỷ
Carbon nanotube 

ǑƹƫƳǎңƝƣỷ ƳƫỸƫƣỷ ỹƹǎỸƫừ

Graphene  
الجرافین



5/2/2016

6

تطبيقات مواد النانو
الطالءات ذاتیة التنظیف

Self-cleaning: Lotus-Effect 
طالءات ملمس زهرة اللوتس



5/2/2016

7

Samsung Nano SilverSeal refrigerator 
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في وسائل النقل
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في وسائل النقل

التطبيقات العسكرية 
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التطبيقات الطبية

التطبيقات االلكترونية
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التطبيقات االلكترونية

التطبيقات البيئية 

نانومتر ٢٥وتعتمد فكره ھذا الفلتر علي أن أقل حجم للبكتیریا أو الفیروسات یكون 
نانومتر مما یعني وجود ماء نقي تمام ١٥ویحتوي ھذا الفیلتر علي مسام سمكھا 



5/2/2016

11

الطاقة

%30خالیا شمسیة معالجة بتقنیة النانو ترفع كفاءة االستخدام 

في العمارة

المباني المضاف الیھا مواد النانو المنقیة للھواء
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في المنزل 

الفرش الداخلي من ستائر یمكن اضافة مواد النانو 
المنقیة للھواء إلیھا

في المنزل 
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تطبيقات تكنولوجيا النانو
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تكنولوجيا النانو في الطبيعة 

n



n









5/2/2016

14

تكنولوجيا النانو في الطبيعة 
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تاريخ تكنولوجيا النانو 
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تاريخ تكنولوجيا النانو 

n١٩٧٤
Norio Taniguchi






تاريخ تكنولوجيا النانو 

n الع الم الفیزی ائى ریتش ارد فیم انRichard Feynman 
قال " األسفل ھناك مساحة و اسعة في "بعنوان في محاضرة 

:بأن 
 الذراتبعدد قلیل من  النانوالمادة عند مستویات 

تتصرف بشكل مختلف عن حالتھا عندما تكون 
بالحجم المحسوس 

n ال   ذراتوأش   ار إل   ى إمكانی   ة الوص   ول إل   ى طریق   ھ لتحری   ك 
والجزیئات،
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n١٩٨٦
Eric Drexler  







 النانوتاريخ تكنولوجيا 
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n١٩٨١Jared 

BeingHeinrich Rohrer
nScanning

Tunneling Micro Scope STM
n



تاريخ تكنولوجيا النانو 
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تطبيقات مواد النانو 

nIBM١٩٩٠
Don Eigler
٣٥
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مخاطر النانو
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المراجع

nwww.nanospot.org
nwww.nanoquest.com

http://www.nanospot.org
http://www.nanoquest.com

