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תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
מקורות סוריים רשמיים גילו כי חברת "סיסטרון" הצרפתית הודיעה כי תבצע בקרוב
מחקר הנוגע לבניית רכבת תחתית )"מטרו"( בדמשק .החברה הודיעה כי היא מוכנה
לבצע את המחקר המכין בחינם בתנאי שתקבל את ביצוע הפרויקט לאחר
מכן.המקורות הסוריים הוסיפו כי הממשלה הסורית נוטה להעדיף את "סיסטרון" על
פני חברות בינלאומיות אחרות ,לאור הניסיון והמומחיות הרבה של החברה
הצרפתית ,ולנוכח הצלחתה בביצוע פרוייקט הרכבת התחתית בקהיר .הצוות הסורי
הממונה על הפרוייקט אמד את עלותו של קילומטר מסילה בסכום של בין  25ל30 -
מיליון דולר .קו הרכבת המתוכנן יחצה את דמשק ממזרח למערב ומצפון לדרום.
ביצוע העבודה אמור להימשך עשר שנים.
 חברת "מיקרוסופט" העולמית הודיעה לאחרונה כי חתמה על הסכם טכני מקיף עםממשלת ירדן להפיכתה של הממלכה למרכז של עריכת מחקרים בתחום טכנולוגיית
המידע ופיתוחה באזור .עם חתימת ההסכם ,הדגיש מלך ירדן ,את החשיבות בקידום
ענף טכנולוגיית המידע בממלכה ,כצעד לצמיחה כלכלית וחברתית ,ולהפיכתה של
הממלכה למרכז היי-טק מוביל באזור כולו .כבר בשנה שעברה גיבשה ממשלת ירדן
תכנית להפיכתה של תעשיית המחשבים בממלכה למקור השלישי בחשיבותו
להכנסות מט"ח ,אחרי ענפי המחצבים והתיירות .נוסף על כך ,מצפה הממשלה
ליצירתם של כ 30 -אלף מקומות עבודה בענף טכנולוגיית המידע בממלכה עד שנת
 ,2007ולהעלאת שווי יצוא התכנות השנתי של הממלכה ל 550 -מיליון דולר עד
לאותה שנה .
הנדסת חשמל היא תחום הנדסי העוסק בניתוח ,תכנון ,פיתוח ומימוש התקנים
ומכשירים הפועלים באמצעות חשמל ,או מתקנים המשמשים לייצור חשמל.תחת
תחום הנדסי זה פותחו סוגים רבים של התקנים חשמליים ואלקטרוניים ובין היתר
מנועים חשמליים ,טלויזיות ,לווינים ,נגני מוזיקה מסוגים שונים ,טלפון סלולרי
ומחשבים למיניהם ,למשל כגון זה שבו אתם משתמשים כעת.

תתי תחומים בהנדסת חשמל כוללים בין היתר את התחומים הבאים:
•
•
•
•
•

מערכות לינאריות ומערכות לא לינאריות
שדות אלקטרומגנטים
מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
מעגלים אלקטרונים דיגיטליים
התקנים אלקטרונים

תרגם את הטקסט הבא לעברית :
ﺩﺸﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ "ﺠﻠﻭﺒﺴﺘﺎﺭ" ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻬﺎﺘﻑ )ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻭﺍل( ﺘﻐﻁﻰ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍل ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ
"ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ"  .ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ "ﺠﻠﻭﺒﺴﺘﺎﺭ" ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ
ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ "ﻟﻴﻭ"  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ "ﺩﻴﺭﺍﺏ" ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  .ﻤﺤﻁﺔ "ﺩﻴﺭﺍﺏ" ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺘﻭﻓﺭ "ﺠﻠﻭﺒﺴﺘﺎﺭ"
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  .ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺸﺒﻜﺔ "ﺠﻠﻭﺒﺴﺘﺎﺭ" ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻤﺘﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ  %١٠٠ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
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