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عصرا تتحدد فیھ أھمیة األمم بقدر ما تنجزه في مجال العلوم وتطبیقاتھا 
التقنیة، ولكي نجد مكانا تحت شمس ھذا العصر البد أن تتوجھ خطوتنا األولى بجدیة 

تتعاظم أھمیة الترجمة العلمیة یوما بعد یوم نتیجة لالنفجار المعرفي، والتقدم التكنولوجي 
الھائل في جمیع مجاالت الحیاة، وتزداد ھذه األھمیة بالنسبة لعالمنا العربي لكونھ متلقیا 

، عرف اإلنسان التواصل بجمیع في عالمنا المتطور
لھ وسخر لھ آلیات ووسائل متعددة، ولعل الترجمة كانت من بین ھذه الوسائط، بل ھي 

منذ وابتكاراتھ الوسیلة التي ساھمت كثیرا في تبادل الثقافات واالطالع على إنتاجات اإلنسان 
 ضمنالترجمة  ولذلك تصنف ،إن الترجمة ھي التي سمحت للثقافات بأن تعبر الحدود

  الترجمة فن جمیل یعني بنقل ألفاظ، ومعان، وأسالیب من لغة إلى أخرى
ً ضروریین لتطویر الفكر فعن طریقھا یمكن نقل احدث ما  ً وفنا لقد أصبحت الترجمة في العصر الحاضر علما

نقل المعلومات ھي  رجمةتالعلمي للالمركز 
وتقدیم خدمة جلیلة للمحتوى العربي على االنترنت وإثرائھ بما ھو مفید وجدید في 
المجال العلمي والتقني كذلك یقدم المركز خدماتھ ألبنائنا الطلبة والباحثین من خالل ترجمة كل ما یحتاجونھ من 

كان فیھ العلم حبیس المعامل وحكرا على العلماء والمتخصصین، وذلك بعد أن شاع 
المجتمع المعاصر، ولم تعد مسئولیة العلماء مقصورة على تولید المعرفة 

لذا نتوجھ . العلمیة الجدیدة، بل اتسعت ھذه المسئولیة لتشمل تنمیة الثقافة العلمیة لدى العامة على اختالف فئاتھم
في كافة التخصصات وإدارة المركز ترحب بكافة الراغبین 

ویسعدني أن أضع بین أیدیكم التقریر السنوي عن انجازات المركز ونشاطاتھ بعد مرور عام من الزمن على 
یتم نشر بعضھا على موقع  تأسیسھ، وستجدون قائمة باألعمال المترجمة من أخبار ومقاالت وكتب وبحوث، والتي

المركز وسیتم نشر الباقي على مراحل لتكون نواة أول مكتبة عربیة تھتم بنشر البحوث العلمیة الحدیثة بلغتنا 

ویسعدني أیضا أن أتقدم بالشكر لكافة العاملین في المركز من اإلداریین والمترجمین وكذلك أعضاء فریق 

 

  حازم فالح سكیك./ د
  مدیر المركز العلمي للترجمة

18-09-2009 
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عصرا تتحدد فیھ أھمیة األمم بقدر ما تنجزه في مجال العلوم وتطبیقاتھا في نعیش 

التقنیة، ولكي نجد مكانا تحت شمس ھذا العصر البد أن تتوجھ خطوتنا األولى بجدیة 
 .وتخطیط علمي نحو ترجمة العلوم

تتعاظم أھمیة الترجمة العلمیة یوما بعد یوم نتیجة لالنفجار المعرفي، والتقدم التكنولوجي 
الھائل في جمیع مجاالت الحیاة، وتزداد ھذه األھمیة بالنسبة لعالمنا العربي لكونھ متلقیا 

في عالمنا المتطور. للمعرفة العلمیة أكثر منھ منتجا لھا
لھ وسخر لھ آلیات ووسائل متعددة، ولعل الترجمة كانت من بین ھذه الوسائط، بل ھي أشكا

الوسیلة التي ساھمت كثیرا في تبادل الثقافات واالطالع على إنتاجات اإلنسان 
إن الترجمة ھي التي سمحت للثقافات بأن تعبر الحدود .

 ."ال یعرف الحدود اإلبداع الذي
الترجمة فن جمیل یعني بنقل ألفاظ، ومعان، وأسالیب من لغة إلى أخرى

ً ضروریین لتطویر الفكر فعن طریقھا یمكن نقل احدث ما  ً وفنا لقد أصبحت الترجمة في العصر الحاضر علما
المركز أن غایة في أنحاء العالم إلى أبناء امتنا، والتكنولوجیا 

وتقدیم خدمة جلیلة للمحتوى العربي على االنترنت وإثرائھ بما ھو مفید وجدید في إلى اللغة العربیة 
المجال العلمي والتقني كذلك یقدم المركز خدماتھ ألبنائنا الطلبة والباحثین من خالل ترجمة كل ما یحتاجونھ من 

  .نشرات وبحوث ودراسات تكون عونا لھم في دراستھم
كان فیھ العلم حبیس المعامل وحكرا على العلماء والمتخصصین، وذلك بعد أن شاع  

المجتمع المعاصر، ولم تعد مسئولیة العلماء مقصورة على تولید المعرفة  فياستخدامھ، وانصھرت تطبیقاتھ 
العلمیة الجدیدة، بل اتسعت ھذه المسئولیة لتشمل تنمیة الثقافة العلمیة لدى العامة على اختالف فئاتھم

وإدارة المركز ترحب بكافة الراغبین  إلیناینضم  أنإلى كل من یجد لدیھ الرغبة والصبر 
  .العلمیة وال یشترط الدرجة العلمیة لالنضمام والمساھمة في فعالیات المركز

ویسعدني أن أضع بین أیدیكم التقریر السنوي عن انجازات المركز ونشاطاتھ بعد مرور عام من الزمن على 
تأسیسھ، وستجدون قائمة باألعمال المترجمة من أخبار ومقاالت وكتب وبحوث، والتي

المركز وسیتم نشر الباقي على مراحل لتكون نواة أول مكتبة عربیة تھتم بنشر البحوث العلمیة الحدیثة بلغتنا 

ویسعدني أیضا أن أتقدم بالشكر لكافة العاملین في المركز من اإلداریین والمترجمین وكذلك أعضاء فریق 
  .قتھم إلنجاح مسیرة المركزالترجمة على جھدھم ودعمھم وو
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أشكا
الوسیلة التي ساھمت كثیرا في تبادل الثقافات واالطالع على إنتاجات اإلنسان 

.القدم
اإلبداع الذي"

الترجمة فن جمیل یعني بنقل ألفاظ، ومعان، وأسالیب من لغة إلى أخرى
ً ضروریین لتطویر الفكر فعن طریقھا یمكن نقل احدث ما  ً وفنا لقد أصبحت الترجمة في العصر الحاضر علما

والتكنولوجیا توصل إلیھا العلم 
إلى اللغة العربیة وحرفیة بأمانة 

المجال العلمي والتقني كذلك یقدم المركز خدماتھ ألبنائنا الطلبة والباحثین من خالل ترجمة كل ما یحتاجونھ من 
نشرات وبحوث ودراسات تكون عونا لھم في دراستھمأوراق علمیة و

 الذيالزمن  مضىلقد 
استخدامھ، وانصھرت تطبیقاتھ 

العلمیة الجدیدة، بل اتسعت ھذه المسئولیة لتشمل تنمیة الثقافة العلمیة لدى العامة على اختالف فئاتھم
إلى كل من یجد لدیھ الرغبة والصبر 

العلمیة وال یشترط الدرجة العلمیة لالنضمام والمساھمة في فعالیات المركز
ویسعدني أن أضع بین أیدیكم التقریر السنوي عن انجازات المركز ونشاطاتھ بعد مرور عام من الزمن على 

تأسیسھ، وستجدون قائمة باألعمال المترجمة من أخبار ومقاالت وكتب وبحوث، والتي
المركز وسیتم نشر الباقي على مراحل لتكون نواة أول مكتبة عربیة تھتم بنشر البحوث العلمیة الحدیثة بلغتنا 

  .العربیة
ویسعدني أیضا أن أتقدم بالشكر لكافة العاملین في المركز من اإلداریین والمترجمین وكذلك أعضاء فریق 

الترجمة على جھدھم ودعمھم وو
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 18تأسس المركز العلمي للترجمة في 
ویضم المركز مجموعة من المھتمین بالترجمة العلمیة من 
الھواة المتمكنین والقادرین على إنتاج مادة علمیة بصیاغة متقنة 

 قة میسرة وعملیةلتوفیر الترجمة لمن یحتاجھا بطری

یقوم المركز من خالل متخصصین في مختلف المجاالت العلمیة بترجمة 
المواضیع العلمیة المتخصصة بما فیھا علوم الفیزیاء والكیمیاء والھندسة 
الرسومات 

  .واألشكال المصاحبة للموضوع، وتخضع كافة المواضیع المترجمة إلى المراجعة والتدقیق

ترجمة لكافة المواضیع التقنیة المتخصصة مثل المواضیع الھندسیة والطبیة 
والصحیة والصناعیة، ھذا باإلضافة إلى ترجمة الكتالوجات والنشرات التقنیة 

ترجمة المواقع من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة والعكس ھو احد المجاالت 
الرئیسیة للمركز، حیث إننا نقوم بترجمة الموقع ونصممھ بشكل یسھل على 
على مصممین 

ترجمة علمیة متخصصة لألبحاث العلمیة المحكمة والمنشورة في المجالت 
العلمیة المتخصصة من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة، بأسلوب علمي 

الفیدیو الوثائقیة العلمیة، وتتم الترجمة من قبل متخصصین في 
 أسفلمجال المادة العلمیة للعرض وتظھر الترجمة كنص مكتوب یظھر في 
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تأسس المركز العلمي للترجمة في المركز العلمي للترجمة ھو احد المشاریع المنبثقة عن موقع الفیزیاء التعلیمي، 

ویضم المركز مجموعة من المھتمین بالترجمة العلمیة من . كموقع الكتروني على االنترنت 
الھواة المتمكنین والقادرین على إنتاج مادة علمیة بصیاغة متقنة من المترجمین المتخصصین في الترجمة العلمیة، وكذلك 

لتوفیر الترجمة لمن یحتاجھا بطرییعمل المركز من خالل موقعھ على االنترنت في مجاالت عدیدة، 
 :ومن ھذه المجاالت ما یلي

 الترجمة العلمیة
یقوم المركز من خالل متخصصین في مختلف المجاالت العلمیة بترجمة 
المواضیع العلمیة المتخصصة بما فیھا علوم الفیزیاء والكیمیاء والھندسة 

الرسومات والعلوم الطبیة من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة مع ترجمة 
واألشكال المصاحبة للموضوع، وتخضع كافة المواضیع المترجمة إلى المراجعة والتدقیق

  الترجمة التقنیة
ترجمة لكافة المواضیع التقنیة المتخصصة مثل المواضیع الھندسیة والطبیة 
والصحیة والصناعیة، ھذا باإلضافة إلى ترجمة الكتالوجات والنشرات التقنیة 

  .ھزة والمعدات وترجمة المقاالت التقنیة المختلفةلمواصفات األج

  ترجمة المواقع
ترجمة المواقع من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة والعكس ھو احد المجاالت 
الرئیسیة للمركز، حیث إننا نقوم بترجمة الموقع ونصممھ بشكل یسھل على 

على مصممین الزوار استخدامھ، معتمدین في ذلك على متخصصین الترجمة و
  .محترفین في بناء المواقع

  رجمة البحوث العلمیة 
ترجمة علمیة متخصصة لألبحاث العلمیة المحكمة والمنشورة في المجالت 
العلمیة المتخصصة من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة، بأسلوب علمي 

  .وتتم علمیة الترجمة من قبل متخصصین في المجال المطلوب

  ة الفیدیو
الفیدیو الوثائقیة العلمیة، وتتم الترجمة من قبل متخصصین في  

مجال المادة العلمیة للعرض وتظھر الترجمة كنص مكتوب یظھر في 
  . المترجمة المعروفة األفالمالعرض كما في 
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المركز العلمي للترجمة ھو احد المشاریع المنبثقة عن موقع الفیزیاء التعلیمي، 
 2008سبتمبر من العام 

المترجمین المتخصصین في الترجمة العلمیة، وكذلك 
  .واضحةو

یعمل المركز من خالل موقعھ على االنترنت في مجاالت عدیدة، 
ومن ھذه المجاالت ما یلي

  
الترجمة العلمیة

یقوم المركز من خالل متخصصین في مختلف المجاالت العلمیة بترجمة 
المواضیع العلمیة المتخصصة بما فیھا علوم الفیزیاء والكیمیاء والھندسة 

والعلوم الطبیة من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة مع ترجمة 
واألشكال المصاحبة للموضوع، وتخضع كافة المواضیع المترجمة إلى المراجعة والتدقیق

  
الترجمة التقنیة

ترجمة لكافة المواضیع التقنیة المتخصصة مثل المواضیع الھندسیة والطبیة 
والصحیة والصناعیة، ھذا باإلضافة إلى ترجمة الكتالوجات والنشرات التقنیة 

لمواصفات األج

  
ترجمة المواقع

ترجمة المواقع من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة والعكس ھو احد المجاالت 
الرئیسیة للمركز، حیث إننا نقوم بترجمة الموقع ونصممھ بشكل یسھل على 

الزوار استخدامھ، معتمدین في ذلك على متخصصین الترجمة و
محترفین في بناء المواقع

  
رجمة البحوث العلمیة ت

ترجمة علمیة متخصصة لألبحاث العلمیة المحكمة والمنشورة في المجالت 
العلمیة المتخصصة من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة، بأسلوب علمي 

وتتم علمیة الترجمة من قبل متخصصین في المجال المطلوب. واضح

  
ة الفیدیوترجم

 ألفالمترجمة 
مجال المادة العلمیة للعرض وتظھر الترجمة كنص مكتوب یظھر في 

العرض كما في 
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الفیزیائیة والطب والھندسة وغیرھا والتي نشرت في 
ویقوم بالترجمة في ھذا القسم أعضاء فریق 
الترجمة وھي مواضیع یتم اختیارھا حسب خطة معدة من قبل إدارة المركز وتتاح المادة المترجمة على الموقع 

  سلوب جدید لمزج الضوء من الممكن ان یؤدى للحصول على صور أكثر وضوحا ونقاء
  الفیزیائیون یطورون طریقھ فعالة لمعالجة األخطاء في أنواع عدیدة من أجھزة الكمبیوتر الكمي

  

  :المقاالت العلمیة المتخصصة ومن عناوین ھذه المقاالت اخترنا لكم ما یلي

لكتاب أساسیات الفیزیاء لطلبة العلوم والھندسة 

www.trgma.com 

  

الفیزیائیة والطب والھندسة وغیرھا والتي نشرت في ترجمة مجموعة من األخبار العلمیة في مجال التكنولوجیا والعلوم 
ویقوم بالترجمة في ھذا القسم أعضاء فریق . العدید من المواقع العلمیة المتخصصة وبعض المجالت العلمیة ذات العالقة

الترجمة وھي مواضیع یتم اختیارھا حسب خطة معدة من قبل إدارة المركز وتتاح المادة المترجمة على الموقع 

  :ومن عناوین ھذه األخبار التي قمنا بترجمتھا اخترنا لكم ھذه الباقة
سلوب جدید لمزج الضوء من الممكن ان یؤدى للحصول على صور أكثر وضوحا ونقاء

الفیزیائیون یطورون طریقھ فعالة لمعالجة األخطاء في أنواع عدیدة من أجھزة الكمبیوتر الكمي
  كس صلب في العالم یحقق أعلى سطوع ضوئيأول جھاز أشعة ا

  جدید تقنیة النانو التي تعمل بتقنیة متقدمة للمساعدة في حل جرائم األسلحة
  قریبا في المنازل holoTV الصورة خارج شاشة الھولو تي في

  مضاعف غریب" جدید  أوليالفیزیائیون یكتشفون جسیم 
  خالیا وقود رخیصة الثمن في الطریق إلینا

  تشغل بطاریات المستقبل
  االقتراب كثیرا من رداء اإلخفاء

  مكعب الفضاء اصغر كمبیوتر في العالم
  ممكنا أصبحفي الھواء  األبعادالمشاھد الثالثیة 

  بشرى سارة لفاقدي السمع
  طاقة نظیفة من البكتیریا المنتجة للھیدروجین

  شاھد عرض فیدیو ثالثي األبعاد على ھاتف اآلي فون
  أعوام 10الفضاء خالل  إلىسنرسل رجال : اإلیرانیة

  اكتشاف نوع جدید من الطیور في الجابون
  أنابیب الكربون النانویة بدیل عن رقاقات السلیكون: مستقبل الكمبیوتر

  صمغ نانوي یلصق أي سطحین بقوة
ً باألسواق: الھاتف المحفظي من الیابان   قریبا

المقاالت العلمیة المتخصصة ومن عناوین ھذه المقاالت اخترنا لكم ما یلي
  الكھرباء في حیاتنا
  المغناطیسي) الطباخ(كیف یعمل البوتاجاز ما ھي تقنیة النانو؟

  النظریة النسبیة الخاصة
 ً   كیف تصبح فیزیائیا ناجحا

  فریق الترجمة وھم 

 
  
  
 

لكتاب أساسیات الفیزیاء لطلبة العلوم والھندسة بالشروع في ترجمة ضمن نشاطھ في قسم الترجمة العام 

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

ترجمة مجموعة من األخبار العلمیة في مجال التكنولوجیا والعلوم 
العدید من المواقع العلمیة المتخصصة وبعض المجالت العلمیة ذات العالقة

الترجمة وھي مواضیع یتم اختیارھا حسب خطة معدة من قبل إدارة المركز وتتاح المادة المترجمة على الموقع 
  .لكتروني للمركزاال

  
ومن عناوین ھذه األخبار التي قمنا بترجمتھا اخترنا لكم ھذه الباقة

سلوب جدید لمزج الضوء من الممكن ان یؤدى للحصول على صور أكثر وضوحا ونقاءأ .1
الفیزیائیون یطورون طریقھ فعالة لمعالجة األخطاء في أنواع عدیدة من أجھزة الكمبیوتر الكمي .2
أول جھاز أشعة ا .3
جدید تقنیة النانو التي تعمل بتقنیة متقدمة للمساعدة في حل جرائم األسلحة .4
الصورة خارج شاشة الھولو تي في .5
الفیزیائیون یكتشفون جسیم  .6
خالیا وقود رخیصة الثمن في الطریق إلینا .7
تشغل بطاریات المستقبل فیروسات .8
االقتراب كثیرا من رداء اإلخفاء .9

مكعب الفضاء اصغر كمبیوتر في العالم .10
المشاھد الثالثیة  .11
بشرى سارة لفاقدي السمع .12
طاقة نظیفة من البكتیریا المنتجة للھیدروجین .13
شاھد عرض فیدیو ثالثي األبعاد على ھاتف اآلي فون .14
اإلیرانیةوكالة الفضاء  .15
اكتشاف نوع جدید من الطیور في الجابون .16
مستقبل الكمبیوتر .17
صمغ نانوي یلصق أي سطحین بقوة .18
الھاتف المحفظي من الیابان .19

المقاالت العلمیة المتخصصة ومن عناوین ھذه المقاالت اخترنا لكم ما یليترجمة مجموعة من 
الكھرباء في حیاتنا .1
ما ھي تقنیة النانو؟ .2
النظریة النسبیة الخاصة .4
5.  ً كیف تصبح فیزیائیا ناجحا

  
فریق الترجمة وھم  أعضاءقام بالترجمة 

  حسام یوسف .1
 فراس الظاھر .2
 محمد مصطفى .3
  نواف الزویمل .4
  مصعب الناصر .5
 ابراھیم صبري .6
  حازم سكیك .7

  

ضمن نشاطھ في قسم الترجمة العام  كما قام المركز
 .للمؤلف سیرویھ

 

http://www.trgma.com
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Physics for Scientists and Engineers

Raymond A. Serway & W. Jewett 

  صدر  

  تحت الطبع  فراس الظاھر

  صدر

  صدر  

  صدر  

  تحت الطبع

  تحت الطبع  

  تحت الطبع  محمد مصطفى

  صدر  مروة إبراھیم

  

www.trgma.com 

Physics for Scientists and Engineers
 

Raymond A. Serway & W. Jewett   6th Edition 
 

 
 

 
 تم ترجمة مجموعة من أجزاء ھذه الكتاب وھي 

  حازم سكیك  الفیزیاء والقیاس

فراس الظاھر  المتجھات ترجمة

  تمام دخان  الجذب العام  

  حازم سكیك  الحركة االھتزازیة  الجزء الخامس عشر

  حازم سكیك  درجة الحرارة  عشر

   ماكس  المجال الكھربي  الجزء الثالث والعشرون

  حازم سكیك  المجال المغناطیسي  الجزء التاسع والعشرون

محمد مصطفى  طبیعة الضوء  الجزء الخامس والثالثون

مروة إبراھیم  النسبیة  الجزء التاسع والثالثون

  .هللا بإذن األجزاءباقي  

   

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

Physics for Scientists and Engineers 

تم ترجمة مجموعة من أجزاء ھذه الكتاب وھي 
  

  الجزء األول

  الجزء الثاني

  الجزء الثالث عشر

الجزء الخامس عشر

عشر الجزء التاسع

الجزء الثالث والعشرون

الجزء التاسع والعشرون

الجزء الخامس والثالثون

الجزء التاسع والثالثون

  

 إتماموجاري العمل على 
  

  

http://www.trgma.com
http://www.trgma.com
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یقوم باختیار المترجمین المركز، والذي بدوره 

من كتب المتخصصین في مجال المادة المطلوبة للترجمة، وقد قام ھذا القسم بترجمة العدید من البحوث العلمیة وأجزاء 
وھذه قائمة بعناوین . علمیة وترجمة مقاالت علمیة متخصصة وترجمة المقاطع العلمیة والمحاضرات والدروس العلمیة

Applied Physics of Carbon Nanotubes: Fundamentals of Theory, Optics and Transport 

Applied Physics of Carbon Nanotubes

Lecture Notes on

NANOMEDICINE
NANOMATERIALS, NANOSENSORS AND 

Vijay K. Varadan, Linfeng Chen, and Jining Xie
Chapter 4  Biomedical Applications of Magnetic Nanoparticles

Lecturer: Kalevi Mursula

Fundamentals of Plasma Physics

PHY4803L | Advanced Physics Laboratory

Creating a web site with flash Visual QuickProject Guide

www.trgma.com 

المركز، والذي بدوره  إليھذا القسم یھتم بتلبیة طلبات خدمة الترجمة الخاصة الواردة 
المتخصصین في مجال المادة المطلوبة للترجمة، وقد قام ھذا القسم بترجمة العدید من البحوث العلمیة وأجزاء 

علمیة وترجمة مقاالت علمیة متخصصة وترجمة المقاطع العلمیة والمحاضرات والدروس العلمیة

  الكتب العلمیة
  

Applied Physics of Carbon Nanotubes: Fundamentals of Theory, Optics and Transport 
Devices  by S.V. Rotkin 

Applied Physics of Carbon Nanotubes 

Lecture Notes on Langmuir Probe Diagnostics by Francis F. Chen

Magnetohydrodynamics (MHD) 

NANOMEDICINE DESIGN AND APPLICATIONS OF MAGNETIC 
NANOMATERIALS, NANOSENSORS AND NANOSYSTEMS

Vijay K. Varadan, Linfeng Chen, and Jining Xie 
Biomedical Applications of Magnetic Nanoparticles

PLASMA PHYSICS 
Lecturer: Kalevi Mursula - University of Oulu 

Fundamentals of Plasma Physics  by  Paul M. Bellan 
Chapter 9  MHD equilibria 

Plasma Oscillation  

Dynamic Light Scattering 
PHY4803L | Advanced Physics Laboratory 

Creating a web site with flash Visual QuickProject Guide
David Morris 

How Special Relativity Works 
John Zavisa 

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

ھذا القسم یھتم بتلبیة طلبات خدمة الترجمة الخاصة الواردة 
المتخصصین في مجال المادة المطلوبة للترجمة، وقد قام ھذا القسم بترجمة العدید من البحوث العلمیة وأجزاء 

علمیة وترجمة مقاالت علمیة متخصصة وترجمة المقاطع العلمیة والمحاضرات والدروس العلمیة
  .المواد المترجمة

  

الكتب العلمیة أوال
Applied Physics of Carbon Nanotubes: Fundamentals of Theory, Optics and Transport 

   45عدد الصفحات 
  

Francis F. Chen 
   18عدد الصفحات 

  

  46عدد الصفحات 
  

DESIGN AND APPLICATIONS OF MAGNETIC 
NANOSYSTEMS 

Biomedical Applications of Magnetic Nanoparticles 
  65عدد الصفحات 

  

  31عدد الصفحات 
  

 

  44عدد الصفحات 
  

 14عدد الصفحات 
  

  35عدد الصفحات 
Creating a web site with flash Visual QuickProject Guide 

  130عدد الصفحات 

  51عدد الصفحات 
  

http://www.trgma.com
http://www.trgma.com
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البحوث التي قام المركز العلمي للترجمة 

 م
An Introduction to Magnetohydrodynamics1  

Introduction to Plasma Physics
D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee

2  

Thin Film Polymer Dielectrics for High

POLYMER PROCESSING 

3  

Comparative study of the dispersion and functional properties of 
multiwall carbon nanotubes and helical

J. Vera-Agullo a, A. Glória

4  

Conductive network formation in the melt of carbon 
nanotube/thermoplastic polyurethane composite

Rui Zhang, Alice Dowden, Hua Deng, Mark Baxendale, Ton Peijs,

5  

Morphology, Thermal, and Rheological Behavior of Nylon 
Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared by Melt Compounding

Shu Huang,1 Min Wang,1 Tianxi Liu,1 Wei
Tjiu,3 Chaobin He,3 Xuehong Lu4

6  

Synthesis of barium titanate (BaTiO
Junhan Yuh, Juan C. Nino, Wolfgang M. Sigmund

7  

Preparation of EuO films by sol8  

CHEMICALLY PREPARED NANOCRYSTALLINE PbS THIN FILMS
E. Pentia, L. Pintilie, I. Matei, T. Botila, E. Ozbaya

9  

EFFECT OF BREVIBACILLUS BREVIS
DEFENCE ENZYMES BY 

10  

Effect of Sewage Water on Spinach Yield
BASHIR AHMAD, KHUDA BAKHSH1 AND SARFRAZ HASSAN†

11  

Effect of Sewage Water on Groth, Metabolism and
I.M. Zeid and H.M. Abou El Ghate

12  

www.trgma.com 

  ثانیا البحوث العلمیة
البحوث التي قام المركز العلمي للترجمة  بأسماءتم ترجمة العدید من البحوث العلمیة في مختلف المجاالت وھذه قائمة 

  اسم البحث
An Introduction to Magnetohydrodynamics 

P. A. Davidson 

Introduction to Plasma Physics :With Space and Laboratory Applications
D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee 

Thin Film Polymer Dielectrics for High-Voltage Applications under Severe 
Environments 

James R. Webster 

POLYMER PROCESSING Chapter 2 

Comparative study of the dispersion and functional properties of 
carbon nanotubes and helical-ribbon carbon nanofibers in 

polyester nanocomposites 
Agullo a, A. Glória-Pereira a, H. Varela-Rizo a, Jose Luis Gonzalez b, 

I. Martin-Gullon a, 

Conductive network formation in the melt of carbon 
nanotube/thermoplastic polyurethane composite 

Rui Zhang, Alice Dowden, Hua Deng, Mark Baxendale, Ton Peijs,

Morphology, Thermal, and Rheological Behavior of Nylon 11/Multi
Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared by Melt Compounding

Shu Huang,1 Min Wang,1 Tianxi Liu,1 Wei-De Zhang,2 Wuiwui Chauhari 
Tjiu,3 Chaobin He,3 Xuehong Lu4 

Synthesis of barium titanate (BaTiO3) nanofibers via electrospinning
Yuh, Juan C. Nino, Wolfgang M. Sigmund 

Preparation of EuO films by sol-gel technique 
Guanghua Yi and E. Batalla 

CHEMICALLY PREPARED NANOCRYSTALLINE PbS THIN FILMS
E. Pentia, L. Pintilie, I. Matei, T. Botila, E. Ozbaya 

BREVIBACILLUS BREVIS ON THE INDUCTION OF 
DEFENCE ENZYMES BY FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. 

LYCOPERSICI IN TOMATO  

Effect of Sewage Water on Spinach Yield 
BASHIR AHMAD, KHUDA BAKHSH1 AND SARFRAZ HASSAN†

Effect of Sewage Water on Groth, Metabolism and Yield of Bean
I.M. Zeid and H.M. Abou El Ghate 

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

ثانیا البحوث العلمیة
تم ترجمة العدید من البحوث العلمیة في مختلف المجاالت وھذه قائمة 

  .بترجمتھا

  صفحة
14  

14  With Space and Laboratory Applications 

10  Voltage Applications under Severe 

26  Comparative study of the dispersion and functional properties of 
ribbon carbon nanofibers in 

Rizo a, Jose Luis Gonzalez b, 

18  Conductive network formation in the melt of carbon 

Rui Zhang, Alice Dowden, Hua Deng, Mark Baxendale, Ton Peijs, 

13  11/Multi-Walled 
Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared by Melt Compounding 

De Zhang,2 Wuiwui Chauhari 

10  ) nanofibers via electrospinning 

14 

14 CHEMICALLY PREPARED NANOCRYSTALLINE PbS THIN FILMS 

13 ON THE INDUCTION OF 
F.SP. 

4 
BASHIR AHMAD, KHUDA BAKHSH1 AND SARFRAZ HASSAN† 

11 Yield of Bean 

http://www.trgma.com
http://www.trgma.com
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The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in 

Önder TÜRKMEN(1) Suat ŞENSOY(1) Mustafa ÇIRKA(1)

13  

Effect of Waste water effluents from a tannery on the growth of some 

Saeed A. Malik, T.Z. Bokhari, A.A. Dasti and S. Zaib

14  

Influence of short-term irrigation of textile mill wastewater

V. K. GARG* and PRIYAKAUSHIK

15  

Effects of treated wastewater 
Francisco Pedrero, Juan José Alarcón*

16  

Effect of textile waste water on morphophysiology and yield on two 
varieties of peanut (

M.D. Saravanamoorthy and B.D. Ranjitha Kumari

17  

INFLUENCE OF TEXTILE 
THE GROWTH OF SORGHUM CULTIVARS

18  

Irrigation with Sewage Water: Assessment of Water Quality, Nutrients 

R.G. Kakar, M. Yasinzai, A.U. Salarzai, F.C. Oad and M.H. Siddiqui

19  

Use of Sewage Water for Radish Cultivation: A Case Study of Punjab, 

KHUDA BAKHSH1 AND SARFRAZ HASSA

20  

  لمزید من المعلومات حول المواضیع التي قمنا بترجمتھا یمكنك متابعتھا على موقع المركز على االنترنت

  نستقبل بریدكم على

  

www.trgma.com 

The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in 
Cucumber 

Önder TÜRKMEN(1) Suat ŞENSOY(1) Mustafa ÇIRKA(1)

Effect of Waste water effluents from a tannery on the growth of some 
plants 

Saeed A. Malik, T.Z. Bokhari, A.A. Dasti and S. Zaib-Un-Nisa Abidi

term irrigation of textile mill wastewater on the growth 
of chickpea cultivars 

V. K. GARG* and PRIYAKAUSHIK 

Effects of treated wastewater irrigation on lemon trees
Francisco Pedrero, Juan José Alarcón* 

Effect of textile waste water on morphophysiology and yield on two 
varieties of peanut (Arachis hypogaea L.) 

M.D. Saravanamoorthy and B.D. Ranjitha Kumari 

INFLUENCE OF TEXTILE MILL WASTEWATER IRRIGATION ON 
THE GROWTH OF SORGHUM CULTIVARS 

V.K.GARG* – P. KAUSHIK 

Irrigation with Sewage Water: Assessment of Water Quality, Nutrients 
and Heavy Metal Distribution 

R.G. Kakar, M. Yasinzai, A.U. Salarzai, F.C. Oad and M.H. Siddiqui

Use of Sewage Water for Radish Cultivation: A Case Study of Punjab, 
Pakistan 

KHUDA BAKHSH1 AND SARFRAZ HASSA 

لمزید من المعلومات حول المواضیع التي قمنا بترجمتھا یمكنك متابعتھا على موقع المركز على االنترنت
www.trgma.com 

 

نستقبل بریدكم على أنولمزید من المعلومات یسرنا 
info@trgma.com 

   

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

6 The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in 

Önder TÜRKMEN(1) Suat ŞENSOY(1) Mustafa ÇIRKA(1) 

16 Effect of Waste water effluents from a tannery on the growth of some crop 

Nisa Abidi 

10 on the growth 

17 irrigation on lemon trees 

17 Effect of textile waste water on morphophysiology and yield on two 

16 MILL WASTEWATER IRRIGATION ON 

6 Irrigation with Sewage Water: Assessment of Water Quality, Nutrients 

R.G. Kakar, M. Yasinzai, A.U. Salarzai, F.C. Oad and M.H. Siddiqui 

10 Use of Sewage Water for Radish Cultivation: A Case Study of Punjab, 

  

  

  

 

  

لمزید من المعلومات حول المواضیع التي قمنا بترجمتھا یمكنك متابعتھا على موقع المركز على االنترنت

http://www.trgma.com
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How Stuff work صفحة تحت  1500ما یقارب ب
  .بعنوان كیف تعمل األشیاء وكل جزء سوف یكون متخصص في مجاال محدد

والذي یعد كموسوعة الكترونیة وسوف یتم توفیر جزء من ھذه 

  

  

  

  

www.trgma.com 

  ثالثا ترجمة المواقع العلمیة
How Stuff workمقال علمي من موقع كیف تعمل األشیاء 

بعنوان كیف تعمل األشیاء وكل جزء سوف یكون متخصص في مجاال محدد أجزاء 3الطبع في كتاب من 
والذي یعد كموسوعة الكترونیة وسوف یتم توفیر جزء من ھذه  hyper physicsترجمة جزء كبیر من موقع 

  .الترجمة كعینة على موقع المركز العلمي للترجمة

  رابعا ترجمة الفیدیو العلمي
 Scienceترجمة أفالم المسرح العلمي للدكتور كارسون 

Theater Dr Carlson Videos Series  
  فیلم علمي یشرح العدید من الظواھر الفیزیائیة

  دقیقة

سلسة الفیدیو التعلیمي لتعلیم لغة برمجة الكائنات الموحدة 

  في تعلیم ھذه اللغةفلیم فیدیو یشرح محاضرات 

ترجمة محاضرات مقرر الكھربائیة للبروفیسر والتر لوین من 

  محاضرة كاملة تشرح الكھربیة والمغناطیسیة

  دقیقة

   

www.trgma.comالمركز العلمي للترجمة 
 

ثالثا ترجمة المواقع العلمیة
مقال علمي من موقع كیف تعمل األشیاء  200ترجمة  )1(

الطبع في كتاب من 
ترجمة جزء كبیر من موقع  )2(

الترجمة كعینة على موقع المركز العلمي للترجمة
  

  

رابعا ترجمة الفیدیو العلمي
ترجمة أفالم المسرح العلمي للدكتور كارسون ) 1(

Theater Dr Carlson Videos Series
فیلم علمي یشرح العدید من الظواھر الفیزیائیة 30

  
دقیقة 150 اإلجمالیةالمدة 

سلسة الفیدیو التعلیمي لتعلیم لغة برمجة الكائنات الموحدة ) 2(
UML  

  

فلیم فیدیو یشرح محاضرات  25

  
  200 اإلجمالیةالمدة 

ترجمة محاضرات مقرر الكھربائیة للبروفیسر والتر لوین من 
  MITجامعة 

  

محاضرة كاملة تشرح الكھربیة والمغناطیسیة 11

  
دقیقة 300 اإلجمالیةالمدة 

  

  

http://www.trgma.com
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  النص األصلي باالنجلیزیة
Ligand-directed Targeting of Iron Oxides:
Another example of targeted iron oxide 
nanoparticles are SPIO coupled to
biotinylated monoclonal antibody (Herceptin) that 
was targeted to the human Her-2/neu (c
tyrosine kinase receptor expressed by human 
breast cancer cell lines [37]. This formulation 
yielded contrast proportional to the expression 
level of Her-2/neu receptors. Other investigators 
have employed polyacrylamide to encapsulate 
10–15 crystals of iron oxide within the particle 
matrix, for blood pool imaging of gliomas [38]. 
Future applications of these nanoparticles may 
include direct targeting of ligands.
 

The combination of superparamagnetic and non
superparamagnetic nanoparticl
such as near-infrared fluorescent (NIRF) probes, 
which can be targeted to different proteases in 
tissues [39, 40], has also been employed. Upon
phagocytosis by macrophages, detection is 
facilitated by light scattering with
device (CCD) cameras [41] or fluorescence
mediated tomography (FMT) [42, 43]. CLIO
nanoprobes have been used to coincidently 
localize axillary and brachial lymph nodes
and NIRF imaging following intravenous injection 
into C57BL/6 mice. 

  النص األصلي باالنجلیزیة
Brownian motion 

Brownian motion refers to the random diffusive 
motion of microscopic particles suspended in a 
liquid or a gas. This motion was first studied in 
detail by Robert Brown in 1827 when he 
observed the motion of pollen grains in water 
through his microscope. More systematic studies 
found the motion depends on particle size, liquid 
viscosity and temperature and around 1905 
Albert Einstein and M.Smoluchowski 
independently connected Brownian motion to t
kinetic theory. 
 

www.trgma.com 

النص األصلي باالنجلیزیة  النص بعد الترجمة
  ايونات الحديدالجزئیات المانحة تستھدف 

على استھداف ايونات الحديد النانوية ھو 
SPIO  تقنیةمعhumanized 

biotinylated monoclonal antibody  اللتان استھدفتا
tyrosine kinase ( لبروتین)Her-

الذي يظھر نشاط غیر طبیعي في الثدي على 
تباين  أنتجتھذه التركیبة ).  37

-Herمقدار تواجد مستقبالت البروتین 
استخدموا طريقة  آخرينباحثون 
بلورة من بلورات  15-10 لتجمیع

ت لتصوير خاليا الحديد داخل وسط من الجسمیا
في حوض من الدم  gliomasسرطانیة تعرف باسم 
يكون للجسیمات النانوية  أنومن المتوقع 

تطبیقات مستقبلیة في استھداف الخاليا السرطانیة 
  .بواسطة الـجزئیات المانحة

الربط بین تقنیات الجسمیات النانوية 
الفائقة بارومغناطیسیة غیر والالفائقة 

، )NIRF(تحت الحمراء  الفلوريسنت
، )39،40(من أنزيم في االغشیة 

الخاليا المیتة بواسطة  إزالةوقبل عملیة 
 استخدامفان خاليا الدم البیضاء في منطقة الرئة 

 أي) (CCD(تشتت الضوء بكامیرا الشحنة المزدوجة 
بواسطة مسح  أو) 41) (كامیرا الفیديو الرقمیة
)FMT ( سھل اكتشاف الخاليا
 CLIO-NIRFالمجسات النانوية كما إن 

في تحديد موقع أوعیة دموية وغدد في 
بواسطة التصوير بالرنین المغناطیسي 

بعد ) NIRF(اء ومجسات الفلوريسنت تحت الحمر
C57BL/6 في الوريد.  

directed Targeting of Iron Oxides: 
Another example of targeted iron oxide 
nanoparticles are SPIO coupled to humanized 
biotinylated monoclonal antibody (Herceptin) that 

2/neu (c-erb B-2) 
tyrosine kinase receptor expressed by human 

cancer cell lines [37]. This formulation 
yielded contrast proportional to the expression 

2/neu receptors. Other investigators 
have employed polyacrylamide to encapsulate 

15 crystals of iron oxide within the particle 
matrix, for blood pool imaging of gliomas [38]. 
Future applications of these nanoparticles may 
include direct targeting of ligands. 

The combination of superparamagnetic and non-
superparamagnetic nanoparticle technologies 

infrared fluorescent (NIRF) probes, 
targeted to different proteases in 

tissues [39, 40], has also been employed. Upon 
phagocytosis by macrophages, detection is 
facilitated by light scattering with charge-coupled 

ice (CCD) cameras [41] or fluorescence-
(FMT) [42, 43]. CLIO-NIRF 

nanoprobes have been used to coincidently 
and brachial lymph nodes by MRI 

and NIRF imaging following intravenous injection 

  

النص األصلي باالنجلیزیة  الترجمة النص بعد

تشیر الحركة البراونیة إلى االنتشار العشوائي لحركة 
وأول من . الجسیمات الدقیقة المعلقة في سائل أو غاز

 Robert Brownدرس ھذه الحركة بالتفصیل ھو العالم 
عندما راقب حركة حبیبات اللقاح في 

والمزيد من الدراسات . الماء من خالل میكروسكوب
المتخصصة أكدت إن ھذه الحركة تعتمد على حجم 
الجسیمات، وعلى لزوجة السائل، ودرجة الحرارة، وفي 

و  Albert Einsteinاثبت العالمین 
عالقة بین  بشكل منفصل وجود

 . الحركة البراونیة والنظرية الحركیة

Brownian motion refers to the random diffusive 
motion of microscopic particles suspended in a 
liquid or a gas. This motion was first studied in 
detail by Robert Brown in 1827 when he 

the motion of pollen grains in water 
through his microscope. More systematic studies 
found the motion depends on particle size, liquid 
viscosity and temperature and around 1905 
Albert Einstein and M.Smoluchowski 
independently connected Brownian motion to the 
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النص بعد الترجمة
الجزئیات المانحة تستھدف 

على استھداف ايونات الحديد النانوية ھو  أخرمثال 
SPIOاستخدام تقنیة 

biotinylated monoclonal antibody
tyrosine kinase(المنشط  األنزيم
2/neu ( الذي يظھر نشاط غیر طبیعي في الثدي على

37(شكل خاليا سرطانیة 
مقدار تواجد مستقبالت البروتین مع يتناسب 

2/neu . باحثون كما أن
لتجمیع  polyacrylamideالـ

الحديد داخل وسط من الجسمیا أكسید
سرطانیة تعرف باسم 

ومن المتوقع ). 38(
تطبیقات مستقبلیة في استھداف الخاليا السرطانیة 

بواسطة الـجزئیات المانحة مباشرة
  

الربط بین تقنیات الجسمیات النانوية إن 
الفائقة  البارومغناطیسیة
الفلوريسنتمثل مجسات 
من أنزيم في االغشیة  أكثروالذي يستھدف 

وقبل عملیة . تم استخدامه
خاليا الدم البیضاء في منطقة الرئة 

تشتت الضوء بكامیرا الشحنة المزدوجة 
كامیرا الفیديو الرقمیة
(الفلوريسنت الطبقي 

كما إن ). 42،43(المیتة 
في تحديد موقع أوعیة دموية وغدد في  استخدمت

بواسطة التصوير بالرنین المغناطیسي  منطقة اإلبط
MRI ومجسات الفلوريسنت تحت الحمر

C57BL/6حقن فأر تجارب 
  

  

النص بعد
  الحركــة البراونیـــة

تشیر الحركة البراونیة إلى االنتشار العشوائي لحركة 
الجسیمات الدقیقة المعلقة في سائل أو غاز

درس ھذه الحركة بالتفصیل ھو العالم 
عندما راقب حركة حبیبات اللقاح في  1827في العام 

الماء من خالل میكروسكوب
المتخصصة أكدت إن ھذه الحركة تعتمد على حجم 
الجسیمات، وعلى لزوجة السائل، ودرجة الحرارة، وفي 

اثبت العالمین  1905العام 
M.Smoluchowski بشكل منفصل وجود

الحركة البراونیة والنظرية الحركیة
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  النص األصلي باالنجلیزیة
Historical 
The use of ion beams to modify the properties of 
surface layers of solids is a relatively recent 
innovation. The main stimulus, and 
main application, has been in the production of 
solid state electronic devises. The first transistor 
was developed in 1948 and already by 1956 the 
potential of ion implantation for introducing the 
electrical-active dopants in a controlled fas
had been realized and a number of patents field. 
The first application was in the fabrication of 
nuclear particle detectors1. These large
shallow diodes are suitable for the new technique 
because the dopant ion beam is easily scanned 
across large areas and the penetration depth 
controlled by ion energy. The relatively slow 
employment of ion implantation accelerated from 
about 1966 so that by early 1970s most major 
organizations producing electronic devices were 
actively engaged with the new techn
many cases ion implantation is used as research 
tool in the development of devices, but it is also 
becoming an integral part of manufacturing 
methods for large-scale production.

  النص األصلي باالنجلیزیة
Spin Coating 
This method is the most commonly used in the 
application of polymer precursors to a
surface. For example, commercial polyimides are 
provided as solutions of a polyamic acid (PAA), 
that has been prepared by condensation of a 
dianhydride and a diamine. A commonly used 
aromatic polyamic acid is formed by condensation 
of pyromellitic dianhydride (PMDA) and 
oxydianiline (ODA) in n-methyl pyrrolidone
solution. This solution is then dispensed in a 
measured amount upon the surface of a 
substrate. The substrate is then spun on a 
vacuum chuck at a high speed (up to 5000 rpm), 
and the solution is evenly distributed across the 
substrate surface. The thickness of the deposited 
film is a function of the ratio of solids and solvent 
in the precursor solution and the spin speed. The 
deposited precursor is then cured in a convection 
furnace at temperatures sufficient (>300°C 
typically)to complete the polymer
constituents and formation of the polyimide film. 
The spin-coating process is shown pictorially in 
Figure 2.9. 
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النص األصلي باالنجلیزیة  النص بعد الترجمة

استخدام الشعاع األيوني لتعديل خصائص الطبقات 
. السطحیة لألجسام الصلبة يعتبر ابتكارا حديث العھد

إن الحافز الرئیسي والتطبیق الحالي للشعاع األيوني 
لقد تم تطوير   .ھو في مجال إنتاج األجھزة االلكترونیة

 1956، وفي العام 1948أول ترانزيستور في العام 
 ion implantationة زراعة االيونات 

ھي تقنیة تستخدم في مجال ھندسة وعلوم المواد 
حیث يتم إدخال ايونات من مادة في مادة صلبة أخرى 

في قدرتھا وكفاءتھا ) ينتج عنه مادة بخواص مختلفة
على التحكم في عملیة تطعیم المواد الصلبة ذات 

. ت االختراعالخواص الكھربیة كما قدمت الكثیر من براءا
التطبیق األول كان في مجال تصنیع كواشف الجسیمات 
ھذه المساحات الكبیرة، والدايودات المنتشرة 
على سطحھا تعتبر مناسبة للتقنیة الجديدة الن 
الشعاع األيوني المطعم سھل المسح عبر مساحات 
كبیرة ويمكن التحكم بعمق نفاذه في المادة من خالل 
إن االستخدام البطيء نسبیا لتقنیة 

وفي مطلع  1966الزراعیة األيونیة بدأ يتسارع بعد العام 
معظم المؤسسات الكبیرة المتخصصة في 
إنتاج األجھزة االلكترونیة بدأت نشاطھا باستخدام ھذه 
في الكثیر من الحاالت تستخدم تقنیة 
ة بحثیة في تطوير األجھزة، ولكنھا 
في نفس الوقت أصبحت جزءا أساسیا في طرق 

  .التصنیع لعملیات اإلنتاج على نطاق واسع

The use of ion beams to modify the properties of 
surface layers of solids is a relatively recent 
innovation. The main stimulus, and currently the 
main application, has been in the production of 
solid state electronic devises. The first transistor 
was developed in 1948 and already by 1956 the 
potential of ion implantation for introducing the 

active dopants in a controlled fashion 
had been realized and a number of patents field. 
The first application was in the fabrication of 

. These large-area, 
shallow diodes are suitable for the new technique 
because the dopant ion beam is easily scanned 

e areas and the penetration depth 
controlled by ion energy. The relatively slow 
employment of ion implantation accelerated from 
about 1966 so that by early 1970s most major 
organizations producing electronic devices were 
actively engaged with the new technique. In 
many cases ion implantation is used as research 
tool in the development of devices, but it is also 
becoming an integral part of manufacturing 

scale production. 

النص األصلي باالنجلیزیة  النص بعد الترجمة

الطريقة األكثر انتشارا والمستخدمة في 
تجھیز المادة الخام من مركبات البولیمر وتطبیقھا على 

substrate .( ،على سبیل المثال
البولومیدات المتوفرة تجاريا تكون متوفرة كمحالیل 

PAA ( وھي اختصار لـpolyamic 
و  dianhydride، وھذه يم تحضیرھا بتكثیف 

ومن الشائع استخدام حمض البولومیك 
 pyromellitic dianhydrideالمصنع بتكثیف كال من 

oxydianiline )ODA (قاعدة من  ىعلn-
القواعد بعد ذلك يتم وضعھا على 

، ويتم توزيع rpm 5000محور دوار بسرعة تصل إلى 
وسمك الفیلم المترسب . المحلول على سطح القاعدة

يعتمد على النسبة بین المواد الصلبة والمواد المذابة 
في المحلول الخام وكذلك يعتمد على سرعة الغزل أو 
تؤخذ بعد ذلك المواد الخام المترسبة إلى فرن 

إلكمال عملیة  300oCحراري عند درجة حرارة تزيد عن 
وعملیة الطالء . التبلمر للمكونات وتشكیل فیلم البولمید

  .9.2في الشكل بشكل تصويري 

This method is the most commonly used in the 
application of polymer precursors to a substrate 
surface. For example, commercial polyimides are 

as solutions of a polyamic acid (PAA), 
that has been prepared by condensation of a 
dianhydride and a diamine. A commonly used 
aromatic polyamic acid is formed by condensation 
of pyromellitic dianhydride (PMDA) and 

methyl pyrrolidone (NMP) 
solution. This solution is then dispensed in a 
measured amount upon the surface of a 
substrate. The substrate is then spun on a 
vacuum chuck at a high speed (up to 5000 rpm), 
and the solution is evenly distributed across the 

hickness of the deposited 
film is a function of the ratio of solids and solvent 
in the precursor solution and the spin speed. The 
deposited precursor is then cured in a convection 
furnace at temperatures sufficient (>300°C 
typically)to complete the polymerization of the 
constituents and formation of the polyimide film. 

coating process is shown pictorially in 
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النص بعد الترجمة
 نبذة تاريخیة

استخدام الشعاع األيوني لتعديل خصائص الطبقات 
السطحیة لألجسام الصلبة يعتبر ابتكارا حديث العھد

إن الحافز الرئیسي والتطبیق الحالي للشعاع األيوني 
ھو في مجال إنتاج األجھزة االلكترونیة

أول ترانزيستور في العام 
ة زراعة االيونات ظھرت إمكانیة تقنی

ھي تقنیة تستخدم في مجال ھندسة وعلوم المواد (
حیث يتم إدخال ايونات من مادة في مادة صلبة أخرى 

ينتج عنه مادة بخواص مختلفة
على التحكم في عملیة تطعیم المواد الصلبة ذات 

الخواص الكھربیة كما قدمت الكثیر من براءا
التطبیق األول كان في مجال تصنیع كواشف الجسیمات 

ھذه المساحات الكبیرة، والدايودات المنتشرة . 1النووية
على سطحھا تعتبر مناسبة للتقنیة الجديدة الن 
الشعاع األيوني المطعم سھل المسح عبر مساحات 
كبیرة ويمكن التحكم بعمق نفاذه في المادة من خالل 

إن االستخدام البطيء نسبیا لتقنیة . طاقة االيون
الزراعیة األيونیة بدأ يتسارع بعد العام 

معظم المؤسسات الكبیرة المتخصصة في  1970العام 
إنتاج األجھزة االلكترونیة بدأت نشاطھا باستخدام ھذه 

في الكثیر من الحاالت تستخدم تقنیة . التقنیة الجديدة
ة بحثیة في تطوير األجھزة، ولكنھا الزراعة األيونیة كأدا

في نفس الوقت أصبحت جزءا أساسیا في طرق 
التصنیع لعملیات اإلنتاج على نطاق واسع

 
النص بعد الترجمة

 الطالء بالغزل
الطريقة األكثر انتشارا والمستخدمة في تعتبر ھذه 

تجھیز المادة الخام من مركبات البولیمر وتطبیقھا على 
substrate(سطح القاعدة 

البولومیدات المتوفرة تجاريا تكون متوفرة كمحالیل 
PAA(حمض البولومیك 

acid وھذه يم تحضیرھا بتكثیف ،
diamine . ومن الشائع استخدام حمض البولومیك

المصنع بتكثیف كال من 
)PMDA ( وoxydianiline

methyl pyrrolidone . القواعد بعد ذلك يتم وضعھا على
محور دوار بسرعة تصل إلى 
المحلول على سطح القاعدة

يعتمد على النسبة بین المواد الصلبة والمواد المذابة 
في المحلول الخام وكذلك يعتمد على سرعة الغزل أو 

تؤخذ بعد ذلك المواد الخام المترسبة إلى فرن . الدوران
حراري عند درجة حرارة تزيد عن 

التبلمر للمكونات وتشكیل فیلم البولمید
بشكل تصويري بالغزل موضحة 
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  النص األصلي باالنجلیزیة
Biomedical Applications of Magnetic 
Nanoparticles 

As discussed in Chapter 3, the magnetic 
properties of magnetic nan
determined by their elemental compositions, 
crystallinitys, shapes and dimensions. Various 
magnetic nanoparticles have been developed. 
Therefore, the selection of proper magnetic 
nanoparticles with the desired properties is the 
first but crucial step for certain Introduction 131 
bioapplications. For example, ferromagnetic 
nanoparticles (e.g. Fe nanoparticles) have a large 
magnetic moment and they can be the best 
material candidate in magnetic biosensors 
because they not only produce a better 
respond to an applied magnetic field readily. On 
the other hand, iron oxide nanoparticles with 
superparamagnetic behavior do an excellent job 
when used to enhance the signals in magnetic 
resonance imaging examinations. With the help 
of iron oxide nanoparticles a sharpened image 
with detailed information can be achieved 
because of the change of behavior of nearby 
biomolecules by introduced nanoparticles 
(Bystrzejewski et al. 2005). For many biomedical 
applications, magnetic nanoparticles presentin
superparamagnetic behavior (no remanence 
along with a rapidly changing magnetic state) at 
room temperature are desirable. Biomedical 
applications are commonly divided into two major 
categories: in vivo and in vitro applications. 
Consequently, additional restrictions apply on 
various magnetic nanoparticles for in vivo or in 
vitro biomedical applications. 

ق  د یعتق  د ال  بعض إن ب  رامج الترجم  ة المت  وفرة وبم  ا فی  ھ موق  ع جوج  ل للترجم  ة بإمكان  ھ القی  ام بھ  ذا العم  ل 

تق   وم بترجم   ة  إنھ   اإال أن التجرب   ة أك   دت إن الترجم   ة االلكترونی   ة ال تم   ت بص   لة للمعن   ى والمفھ   وم حی   ث 

وبالت   الي تحص   ل دون ال   ربط بینھ   ا مم   ا یفق   د الترجم   ة المعن   ى وتض   یع مع   ھ المف   اھیم واألفك   ار، 

  

www.trgma.com 

النص األصلي باالنجلیزیة  النص بعد الترجمة
للجسیمات النانوية الحیوية 

المغناطیسیة ناقشنا في الجزء الثالث الخواص 
للجسیمات النانوية المغناطیسیة والتي تحدد بواسطة 
. مكونات عناصرھا وتركیبھا البلوري وشكلھا وأبعادھا

الكثیر من الجسیمات النانوية المغناطیسیة تم 
وھناك اختیار للجسیمات النانوية 
المغناطیسیة بخواص مفضلة يجب استخدامھا وتعتبر 
فضیل ھذه من المراحل األساسیة 

على سبیل المثال، . والھامة في التطبیقات البیولوجیة
مثل جسیمات (الجسیمات النانوية الفرومغناطیسیة 

لھا عزم مغناطیسي كبیر ومن الممكن 
أن تكون أفضل مادة مرشحة للمجسات البیولوجیة 

تعطي  المغناطیسیة ألنھا تعطي أفضل إشارة وكذلك
ومن .  أفضل استجابة للمجال المغناطیسي وبسھولة

جھة أخرى، فان جسیمات أكسید الحديد النانوية 
بخواصھا البارامغناطیسیة الفائقة تقدم أداء جید لتعزيز 
. اإلشارات في مجال التصوير بالرنین المغناطیسي

بمساعدة جسیمات أكسید الحديد النانوية نحصل على 
بمعلومات تفصیلیة وذلك بسبب 
تغیر سلوكھا عندما تقترب من الجزيئات البیولوجیة 

Bystrzejewski et al 2005 .( للمزيد من التطبیقات
البیولوجیة، فان الجسیمات النانوية المغناطیسیة تظھر 

ال تترك أثار مغناطیسیة (سلوك بارامغناطیسي فائق 
عند درجة  )عندما تتغیر الحالة المغناطیسیة بسرعة

تطبیقات الطب . حرارة الغرفة وھذا أمرا مرغوبا فیه
تطبیقات : الحیوي تقسم إلى قسمین أساسیین ھما

أي تجرى مباشرة داخل الخلیة الحیة 
in vitro  وھي التي تجرى خارج

ولھذا، فإن قیود إضافیة تطبق عند 
استخدام الجسیمات النانوية في التطبیقات الطبیة 

  .الحیوية الداخلیة والخارجیة

Biomedical Applications of Magnetic 

As discussed in Chapter 3, the magnetic 
properties of magnetic nanoparticles are 
determined by their elemental compositions, 
crystallinitys, shapes and dimensions. Various 
magnetic nanoparticles have been developed. 
Therefore, the selection of proper magnetic 
nanoparticles with the desired properties is the 

cial step for certain Introduction 131 
bioapplications. For example, ferromagnetic 
nanoparticles (e.g. Fe nanoparticles) have a large 
magnetic moment and they can be the best 
material candidate in magnetic biosensors 
because they not only produce a better signal but 
respond to an applied magnetic field readily. On 
the other hand, iron oxide nanoparticles with 
superparamagnetic behavior do an excellent job 
when used to enhance the signals in magnetic 
resonance imaging examinations. With the help 

e nanoparticles a sharpened image 
with detailed information can be achieved 
because of the change of behavior of nearby 
biomolecules by introduced nanoparticles 
(Bystrzejewski et al. 2005). For many biomedical 
applications, magnetic nanoparticles presenting 
superparamagnetic behavior (no remanence 
along with a rapidly changing magnetic state) at 
room temperature are desirable. Biomedical 
applications are commonly divided into two major 
categories: in vivo and in vitro applications. 

restrictions apply on 
various magnetic nanoparticles for in vivo or in 
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النص بعد الترجمة
الحیوية التطبیقات الطبیة 
  المغناطیسیة

ناقشنا في الجزء الثالث الخواص 
للجسیمات النانوية المغناطیسیة والتي تحدد بواسطة 
مكونات عناصرھا وتركیبھا البلوري وشكلھا وأبعادھا

الكثیر من الجسیمات النانوية المغناطیسیة تم 
وھناك اختیار للجسیمات النانوية . تطويرھا

المغناطیسیة بخواص مفضلة يجب استخدامھا وتعتبر 
فضیل ھذه من المراحل األساسیة مرحلة االختیار والت

والھامة في التطبیقات البیولوجیة
الجسیمات النانوية الفرومغناطیسیة 

لھا عزم مغناطیسي كبیر ومن الممكن ) الحديد النانوية
أن تكون أفضل مادة مرشحة للمجسات البیولوجیة 

المغناطیسیة ألنھا تعطي أفضل إشارة وكذلك
أفضل استجابة للمجال المغناطیسي وبسھولة

جھة أخرى، فان جسیمات أكسید الحديد النانوية 
بخواصھا البارامغناطیسیة الفائقة تقدم أداء جید لتعزيز 
اإلشارات في مجال التصوير بالرنین المغناطیسي

بمساعدة جسیمات أكسید الحديد النانوية نحصل على 
بمعلومات تفصیلیة وذلك بسبب صورة واضحة ودقیقة 

تغیر سلوكھا عندما تقترب من الجزيئات البیولوجیة 
)Bystrzejewski et al 2005

البیولوجیة، فان الجسیمات النانوية المغناطیسیة تظھر 
سلوك بارامغناطیسي فائق 

عندما تتغیر الحالة المغناطیسیة بسرعة
حرارة الغرفة وھذا أمرا مرغوبا فیه

الحیوي تقسم إلى قسمین أساسیین ھما
أي تجرى مباشرة داخل الخلیة الحیة  in vivoداخلیة 

in vitroوتطبیقات خارجیة 
ولھذا، فإن قیود إضافیة تطبق عند . الخلیة الحیة

استخدام الجسیمات النانوية في التطبیقات الطبیة 
الحیوية الداخلیة والخارجیة

  

  

  

ق  د یعتق  د ال  بعض إن ب  رامج الترجم  ة المت  وفرة وبم  ا فی  ھ موق  ع جوج  ل للترجم  ة بإمكان  ھ القی  ام بھ  ذا العم  ل 

إال أن التجرب   ة أك   دت إن الترجم   ة االلكترونی   ة ال تم   ت بص   لة للمعن   ى والمفھ   وم حی   ث 

دون ال   ربط بینھ   ا مم   ا یفق   د الترجم   ة المعن   ى وتض   یع مع   ھ المف   اھیم واألفك   ار، للكلم   ات 

على جملة من كلمات غیر مترابطة تصعب األمر على القارئ
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إن كنت تجد في نفسك الخصائص المذكورة أدناه فبإمكانك أن تكون احد أعضاء الفریق، فنحن نعمل بتواصل 

 .خبرة في العمل في مجال الترجمة وكتابة المواضیع والتقاریر العلمیة
 .ولدیھم اإلرادة والعزیمة للعمل في ھذا مجال الترجمة

ً برامج الجرافیكس  .الذین یتمتعون بمھارات في استخدام برامج الكمبیوتر وخصوصا

 

الفریق یتطلب منك  أعضاءتكون ضمن 
مقاالت مترجمة في مواضیع تحبھا في مجال 
وسوف نقوم بمراجعة الترجمة التي قمت 

  .عضاء الفریق

یتم  أنوسوف نرسل لك النموذج الذي سوف تستخدمھ لكتابة الموضوع وسوف تنشر ھذه الترجمات باسمك بعد 
قبولھ من قسم التدقیق العلمي وقسم التدقیق اللغوي في قسم المقاالت المترجمة وسوف تكون في صورة ملفات 

تستمر في  أن وبإمكانكالفریق على المشروع المشترك للفریق، 

ً مقابل  ھذا باإلضافة إلى االستعانة بك كمترجم غیر متفرغ في قسم الترجمة الخاصة لتستفید وتحقق عائدا مالیا

 مخاطبة القسم المناسب
  

info@trgma.com  
Support@trgma.com 
skhazem@gmail.com 

  

www.trgma.com 

إن كنت تجد في نفسك الخصائص المذكورة أدناه فبإمكانك أن تكون احد أعضاء الفریق، فنحن نعمل بتواصل 
  .واحد وال نعرف الكلل أو الملل

 .العمل بروح الفریق
 .إتقان اللغة العربیة واالنجلیزیة

 .الحصول على درجة البكالوریوس
خبرة في العمل في مجال الترجمة وكتابة المواضیع والتقاریر العلمیة

ولدیھم اإلرادة والعزیمة للعمل في ھذا مجال الترجمة في مرحلة البكالوریوسالطلبة الدارسون 
ً برامج الجرافیكس الذین یتمتعون بمھارات في استخدام برامج الكمبیوتر وخصوصا

تكون ضمن  أنھذا الفریق، ولكن قبل  أعضاءتكون احد  أنعزیزي القارئ 
مقاالت مترجمة في مواضیع تحبھا في مجال  3 األقلتبدأ في ممارسة الترجمة بمفردك في البدایة، وتعد على 

وسوف نقوم بمراجعة الترجمة التي قمت . مقاطع من كتب أوتقریر  أو أخبارتكون  أنویمكن 
عضاء الفریقبھا وإرشادك ألفضل السبل لیصبح أسلوب ترجمتك مشابھة لباقي أ

وسوف نرسل لك النموذج الذي سوف تستخدمھ لكتابة الموضوع وسوف تنشر ھذه الترجمات باسمك بعد 
قبولھ من قسم التدقیق العلمي وقسم التدقیق اللغوي في قسم المقاالت المترجمة وسوف تكون في صورة ملفات 

الفریق على المشروع المشترك للفریق،  أعضاءلھذه المرحلة سوف تعمل مع 
ً إلى جنب   .نشر مقاالتك المترجمة جنبا

ً مقابل  ھذا باإلضافة إلى االستعانة بك كمترجم غیر متفرغ في قسم الترجمة الخاصة لتستفید وتحقق عائدا مالیا
  .قیامك بالترجمة بالدقة والسرعة المطلوبة

مخاطبة القسم المناسبللتواصل معنا واالستعالم عن كل ما تطلبھ یمكنك 
  ویسعد موظفي المركز بتلبیة كل ما تطلبھ

info@trgma.com  قسم االستعالمات
Support@trgma.com  قسم المتابعة
skhazem@gmail.com  مدیر المركز
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إن كنت تجد في نفسك الخصائص المذكورة أدناه فبإمكانك أن تكون احد أعضاء الفریق، فنحن نعمل بتواصل 
واحد وال نعرف الكلل أو المللمتسمر ویربطنا ھدف 

العمل بروح الفریق (1)
إتقان اللغة العربیة واالنجلیزیة (2)
الحصول على درجة البكالوریوس (3)
خبرة في العمل في مجال الترجمة وكتابة المواضیع والتقاریر العلمیة (4)
الطلبة الدارسون  (5)
ً برامج الجرافیكس (6) الذین یتمتعون بمھارات في استخدام برامج الكمبیوتر وخصوصا

 

  

عزیزي القارئ  بإمكانك
تبدأ في ممارسة الترجمة بمفردك في البدایة، وتعد على  أن

ویمكن والتكنولوجیا العلوم 
بھا وإرشادك ألفضل السبل لیصبح أسلوب ترجمتك مشابھة لباقي أ

 

وسوف نرسل لك النموذج الذي سوف تستخدمھ لكتابة الموضوع وسوف تنشر ھذه الترجمات باسمك بعد 
قبولھ من قسم التدقیق العلمي وقسم التدقیق اللغوي في قسم المقاالت المترجمة وسوف تكون في صورة ملفات 

 .اكروبات علیھا
 

لھذه المرحلة سوف تعمل مع  إتمامكبعد 
ً إلى جنب نشر مقاالتك المترجمة جنبا

  

ً مقابل  ھذا باإلضافة إلى االستعانة بك كمترجم غیر متفرغ في قسم الترجمة الخاصة لتستفید وتحقق عائدا مالیا
قیامك بالترجمة بالدقة والسرعة المطلوبة

  
للتواصل معنا واالستعالم عن كل ما تطلبھ یمكنك 
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