
מדע וננוטכנולוגיה -הוא חבר סגל במחלקה לכימיה ובמכון אלזה כץ לננו פרופ' טאלב מוקארי

( בכימיה באוניברסיטה 2002( ושני )2000גוריון, סיים את לימודיו לתואר ראשון )-באוניברסיטת בן
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קודם לדרגת פרופסור  2012גוריון בנגב, ובשנת -למחלקה לכימיה באוניברסיטת בן הצטרף כמרצה בכיר

 .חבר

(, פרס קיי לחדשנות 2005(, פרס אינטל )2004פרופ' מוקארי זכה בפרסים רבים: פרס קרן כוראפאס )

(, פרס ע"ש מקס שלומיוק לעבודת דוקטור מצטיינת 2006(, פרס החברה הישראלית לכימיה )2005)

שם אילן רמון למלגאי פולברייט -(, פרס על2007–2006דוקטורט )-, מלגת פולברייט לבתר(2007)

(, פרס הדקן לפקולטה למדעי הטבע לחוקר צעיר 2007לכימיה ) IUPAC (, פרס2006המצטיין ביותר )
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 .של אנרגיה ירוקה

כגון אופטיקה,  –ונים חומרים ייחודיים ליישומים מגו-מחקרו של פרופ' מוקארי מתמקד בפיתוח ננו

חומרים על ידי -תוך כדי חקר התכונות הכימיות והפיזיקליות של הננו –אלקטרוניקה ואנרגייה מתחדשת 

שליטה בגודל, בצורה ובהרכב שלהם. פיתוח מקורות אנרגייה מתחדשים ושימוש באנרגיית השמש הוא 

וולטיים ושל -פיתוח של תאים פוטושניים מהיישומים העיקריים בקבוצתו של פרופ' מוקארי, ובמיוחד 
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