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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
ع ق      بمو 2008-9-18ف      ي المرك      ز العلم      ي للترجم      ة تأس      س 

ح    د المش    اریع المنبثق    ة ع    ن موق    ع الفیزی    اء التعلیم    ي، كأ www.trgma.comالكترون    ي 

فی   ھ نخب   ة م   ن المتخصص   ین الم   ؤمنین بأھمی   ة تعری   ب العل   وم وبق   درة اللغ   ة العربی   ة ویض   م 

من  ذ انطالقت  ھ األول  ى م  ن اثب  ت المرك  ز نجاح  ھ لق  د عل  ى تق  دیم ص  یاغة علمی  ة ألح  دث العل  وم. 

مق    االت كی    ف تعم    ل االش    یاء وینش    رھا عل    ى االنترن    ت مث    ل ینجزھ    ا األعم    ال الت    ي خ    الل 

كم   ا تس   تعین بھ   ا العدی   د م    ن ف   ي بع   ض الجامع   ات كم   واد تعلیمی   ة معتم   دة والت   ي أص   بحت 

المحط   ات التلفزیونی   ة واالذاعی   ة عن   د اع   داد الب   رامج الوثائقی   ة ذات الص   لة. كم   ا ت   رك المرك   ز 

بص    مة م    ن خ    الل المؤلف    ات الت    ي طبع    ت وعرض    ت ف    ي مع    ارض الكت    اب العربی    ة. تكم    ن 

المرك   ز العلم   ي للترجم   ة ف   ي كون   ھ یق   دم خدم   ة جدی   دة لطلب   ة االبح   اث والمش   اریع م   ن اھمی   ة 

خ  الل ترجم  ة م  ا یطلب  ون م   ن ابح  اث وكت  ب تس  اعدھم ف  ي مواكب   ة التق  دم العلم  ي والتقن  ي ف   ي 

  كافة المجاالت. ھذا باإلضافة الى ایجاد بنیة تحتیة لترجمة المصطلحات العلمیة الحدیثة.

كم التقری     ر الس     نوي للع     ام الث     اني لتأس     یس المرك     ز وال     ذي یس     عدني أن أض     ع ب     ین أی     دی

. كم    ا ویس    عدني أن 2009/2010انج    ازات المرك    ز ونش    اطاتھ خ    الل الع    ام فی    ھ  یس    تعرض

أتق   دم بجزی   ل الش   كر والتق   دیر لكاف   ة الع   املین ف   ي المرك   ز م   ن إداری   ین ومت   رجمین وك   ذلك 

  المركز. أعضاء فریق الترجمة على جھدھم ودعمھم ووقتھم إلنجاح مسیرة

  

  د./ حازم فالح سكیك
  مدیر المركز العلمي للترجمة

20-10-2010 
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  الكتب واالبحاث العلمیةترجمة أوال 
  
  ) الكتب ورسائل الدكتوراه والمقاالت العلمیة1(

[Book] Principles of X-ray Diffraction 
Wim Hol 2009 

 24عدد الصفحات 
 

[Book] Nanofabrication - Fundamentals & Applics (2008) 
  29عدد الصفحات 

 

[Book] Nanoparticles and Nanostructured Films - Preparation, Characterization and 
Applications 

  40عدد الصفحات 
 

[Book] Interior design 
  018عدد الصفحات 

 

[Book] Fashion and Dress Making 
  220عدد الصفحات 

 

[Book] Structural Aspects of Layered Double Hydroxides 
  158عدد الصفحات 

 

[Thesis] Theory of Lasers 
  16عدد الصفحات 

 

[Thesis] Fiber Optics Communications 
  157عدد الصفحات 

 

[Assay] Cardiac Catheterization 
 14عدد الصفحات 

 

[Assay] Laser in medicine  
  13عدد الصفحات 

  

http://www.trgma.com


 

 www.trgma.com العلمي للترجمةالمركز 
 4 

  ) البحوث العلمیة2(
 

[Paper] Influences of pump beam distribution on thermal lensing spherical aberration 
in an LD end-pumped Nd:YAG laser 

Xiao-lu Song, Bing-bin Li, Zhen Guo, Shi-yu Wang, De-fang Cai and Jian-guo Wen 
  32عدد الصفحات 

 

 [Paper] Laser Beams and Resonators 
H. KOGELNIK AND T. LI 

  85عدد الصفحات 
 

 [Paper] Self-Adjusting Compensating Thermal Lens to Balance the Thermally Induced 
Lens in Solid-State Lasers 

R. Weber, Thomas Graf, and Heinz P. Weber, Fellow, IEEE 
  24عدد الصفحات 

 

 [Paper] Imaging of optical sparse aperture systems and its evaluation Experimentally 
Dayong Wang1a, Ji Han a, Xiyang Fu b, Hongfeng Guo b, Shiquan Tao a 

  14عدد الصفحات 
 

[Paper] Optical sparse aperture imaging 
Nicholas J. Miller, Matthew P. Dierking, and Bradley D. Duncan  

  18عدد الصفحات 
 

[Paper] Effects of Wastewater-borne Heavy Metals on Mangrove Plants and Soil 
Microbial Activities 

M. W. YIM and N. F. Y. TAM 
  13عدد الصفحات 

 

[Paper] The effect of water stress on photosynthesis, respiration and relative 
chlorophyll index of the desert plant Calotropis procera 

ABDELLAH AKHKHA 
  55عدد الصفحات 

 

 [Paper] Effect of Treated Municipal Wastewater on Forage Yield, Quantitative and 
Qualitative e Properties of Sorghum (S. bicolor Speed feed) 

1M. Galavi, A. Jalali. S. R. Mousavi and H. Galavi 
  9عدد الصفحات 
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[Paper] Sustainable Wastewater Treatment and Reuse in Urban Areas of the 
Developing World 

Sarah Volkman 
  36عدد الصفحات 

 

[Paper] Relationship between photosynthetic capacity, nitrogen as simulation and 
nodule metabolism in alfalfa (Medicago sativa) grown with sewage sludge 

M. Carmen Antolín∗, M.Laura Fiasconaro,Manue lSánchez-Díaz 
  46عدد الصفحات 

 

[Paper] Effects of heavy metals on planting watercress in kailyard soil amended by 
adding compost of sewage sludge 

Zhou Shao-qi, Lu Wei-dong, Zhou Xiao 
  31عدد الصفحات 

 

[Paper] Enzyme assays and protein determination 
  36عدد الصفحات 

 

[Paper] Preparation and catalytic properties of cationic and anionic clays 
Angelo Vaccari 

  18عدد الصفحات 
 

[Paper] Activation gaps for the fractional quantum Hall effect: realistic treatment of 
transverse thickness 

K Park, N Meskini and J K Jain 
  22عدد الصفحات 

 

[Paper] A chemical route to room-temperature synthesis of nanocrystalline TiO2  thin 
films 

Habib M. Pathan, Woo Young Kim, Kwang-Deog Jung, Oh-Shim Joo 
 12عدد الصفحات 

 

[Paper] TiO2  thin film gas sensor for monitoring ammonia 
B. Karunagaran, Periyayya Uthirakumar, S.J. Chung , S. Velumani, E.-K. Suh  

 14عدد الصفحات 
  

[Paper] Carbon nanotube–polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and 
electrical properties 

Zdenko Spitalskya,1, Dimitrios Tasisb, Konstantinos Papagelisb, Costas Galiotis 
 87عدد الصفحات 

 

[Paper] Lithium batteries: Status, prospects and future 
Bruno Scrosati, Jürgen Garche 

 36عدد الصفحات 
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  ترجمة الفیدیوثانیا 

  ) ترجمة سلسلة دروس ومحاضرات 1(
  فضیلة الشیخ الدكتور محمد العریفي

  برنامج مسافرون
  

  من العربیة إلى االنجلیزیة
  

  دقیقة 25حلقة مدة كل حلقة  12
  

  ) ترجمة سلسلة محاضرات 2(
  مھارات التسویق

  
  إلى العربیة من االنجلیزیة

  
    دقیقة 25حلقة مدة كل حلقة  3

  تخرج مصورة على الفیدیو) ترجمة مشاریع 3(
  

  وبالعكس حسب الطلب من العربیة إلى االنجلیزیة
  

  45مشاریع مدة كل مشروع  7

 

  ) ترجمة مقاطع وافالم علمیة من موقع الیوتیوب 4(
  

  من االنجلیزیة الى العربیة 
  

  دقیقة 240حسب الطلب بما یتراوح 

 

  
   

http://www.trgma.com


 

 www.trgma.com العلمي للترجمةالمركز 
 7 

  ترجمة المواقعثالثا 
تم ترجمة الكثیر من المواضیع العلمیة المھمة والتي لھا اھتمام كبیر بین الكثیر من مختلف التخصصات 

  ومن ھذه المواضیع
  
  
  

  میكروسكوب القوة الذریة 
Atomic force microscopy (AFM) 

 المیكروسكوب النفقي الماسح
Scanning tunneling microscope (STM) 

 االلكتروني الماسحكیف یعمل المیكروسكوب 
Scanning Electron Microscopes (SEM) 

 المیكروسكوب االلكتروني النافذ
Transmission electron microscopy (TEM) 

 الخالیا الشمسیة الصبغیة
Dye-sensitized solar cell  

 كیف تعمل وصلة الوسائط المتعددة عالیة الوضوح
High-Definition Multimedia Interface HDMI  

  
  وقد نشرت ھذه المقاالت على موقع الفیزیاء التعلیمي والكثیر من المواقع االخرى المھتمة:

www.hazemsakeek.com/magazine 
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