














































































































أستاذ مشارك في قسم ھندسة الطاقة، الجامعة األردنیة األلمانیة
 حصل الدكتور الخالدي على درجة البكالوریوس عام 2004 والماجستیر عام 2006 بالھندسة المیكانیكیة من

 الجامعة األردنیة. عمل الدكتور الخالدي مھندس تصمیم واشراف في شركة اتحاد المستشارین حیث عمل على
تصمیم االعمال المیكانیكیة في مشاریع البنى التحتیة في العالم بإضافة الى االشراف على بعض المشاریع األردنیة

 أنھى الدكتور الخالدي شھادة الدكتوراه عام 2011 في الھندسة المیكانیكیة (الطاقة) من جامعة ویسكونسن میلووكي. وكان مشروع
 الدكتوراه یدور حول توفیر الطاقة في خزان تھویة میاه الصرف الصحي من خالل تحسین الفعالیة في ناشر الھواء الذي تصنعھ شركة أي

تتي سنتیر. حصل التصمیم اإلبداعي لناشر الھواء الجدید على براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات االختراع األمریكیة

 وقد عمل الدكتور الخالدي في عدة مشاریع، منھا سیاسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المیاه األردني، بتمویل من وكالة االنماء
 األلماني. ویتمثل دور الدكتور الخالدي في ھذا المشروع في وضع سیاسات عامة لتحسین كفاءة الطاقة في محطة الضخ وإدخال الطاقة
 المتجددة في قطاع المیاه األردني. ویعمل الدكتور الخالدي حالیاً، بتمویل من وكالة االنماء األلماني، على بناء قاعدة بیانات متخصصة

لالستھالك الطاقة في قطاع المیاه في األردن

 كما للدكتور الخالدي من اإلنتاج العلمي ما یزید على خمسة واربعین بحث في مواضیع متنوعة في مجاالت الطاقة والمیاه من طرق مبتكرة
 لتولید الطاقة من المصادر المتجددة باإلضافة الى كفاءة الطاقة في األبنیة والصناعات الى معالجة المیاه والمیاه العادمة. ویضاف الى ما

سبق للدكتور اھتمامات بزراعات المائیة عدیمة التربة وتوظیف الطاقة المتجددة لخفض كلف اإلنتاج



نظام تعقیم مائي یركب على خطوط المیاه یستخدم تقنیة األشعة فوق البنفسجیة المتجددة المستخرجة من اإلشعاع الشمسي
.الفریق البحثي: د. عمار الخالدي، د. سمیر عرباسي، م. عبیر أبو عثمان، م. طارق سبانخ

 تم اختراع جھاز یركب على خطوط المیاه، یقوم الجھاز بتعقیم المیاه الملوثة بالممرضات عن طریق استخالص االشعة الفوق بنفسجیة من الطاقة
 الشمسیة المتجددة. یضمن الجھاز توفیر مصدر میاه معقمة بكمیات ثابتة ومستمرة على عكس طرق التعقیم الشمسیة القدیمة والتي تعاني من طیلة

 وقت المعالجة لكل كمیة صغیرة للمیاه. حیث كانت تتم عملیة المعالجة عن طریق ملء قواریر میاه بالستیكیة وتركھا على األسطح طیلة النھار
.لضمان صالحیتھا للشرب في المناطق التي تعاني من تلوث في میاه الشرب

 تم عن طریق ھذا االختراع تحویل تعقیم المیاه باستخدام الطاقة الشمسیة من نظام الدفعات (قواریر المیاه) الى تعقیم المیاه الجاریة بشكل مستمر
 باألنابیب.  باستخدام الجھاز الذي تم تصمیمھ وتنفیذه واختباره في الجامعة األلمانیة األردنیة یمكن تعقیم المیاه المستخدمة باألنابیب اثناء مرورھا

.ودون انتظار فترات مطولة كما في الطرق القدیمة التي تحتاج من 8-6 ساعات
 یعتمد الجھاز في عملھ على قوة الجاذبیة لدفع المیاه والطاقة الشمسیة الستخالص االشعة الفوق بنفسجیة المستخدمة لتعقیم المیاه. عدم حاجة 
 الجھاز الى الكھرباء تمكن الجھاز من العمل بأماكن الكوارث واالزمات لتوفیر مصدر میاه دون الحاجة للكھرباء او لالنتظار لفترات طویلة، مما

  .یحمي االنسان من االمراض المرتبطة بالمیاه
 ما یمیز ھذا االختراع عن غیره من االختراعات أنھ تم إضافة زجاج من اختراع العالم وود وھذا الزجاج یعمل كمرشحات ضوئیة تعمل على تمریر
 االشعة فوق بنفسجیة فقط من االشعاع الشمسي والتي تعتبر الجزء الفعال من الطاقة الشمسیة في معالجة المیاه. كما وتم إضافة عدسات مسطحة

 وھي شرائح تعمل على زیادة تركیز الطاقة الشمسیة في أنبوب المعالجة، وقد ساعدة ھذه اإلضافات على التقلیل من مدة المعالجة وكما منعت تخبر
.المیاه أو نمو أي طحالب أو كائنات تعتمد على الجزء المرئي من الطاقة الشمسیة في تكاثرھا

 تم فحص فاعلیة ھذا الجھاز عن طریق اخذ عینات میاه وفحصھا في مختبرات المیاه والنوعیة بسلطة المیاه األردنیة حیث تم اجراء فحوصات
 الممرضات الكلورفوم واالیكوالي التي تحدد صالحیة المیاه لالستخدام وخلوھا من ھذه الممرضات قبل وبعد المعالجة، وقد تمكن الجھاز من

.الوصول الى فاعلیة إزالة تقارب %85 من تركیز ھذه الممرضات
 یعتبر ھذا االختراع مصدر أمل للمناطق النائیة التي تعاني شحا شدیدا في میاه الشرب وشح او انعدام وجود مصادر الطاقة الكھربائیة الالزمة

 لتشغیل طرق معالجة المیاه التقلیدیة. حیث تم بناء النظام من االخشاب المتوفرة في كل مكان وبعض المواد كالمركزات والفالتر الضوئیة التي تم
 شرائھا عن طریق االنترنت وبكلف مادیة بسیطة. وفي حال الحاجة للجھاز یمكن نقل المرشحات والمركزات للضوء وھي قطع مسطحة یمكن نقلھا

.بسھولة ویمكن بناء االخشاب بواسطة ایة نجار محلي




