
 لخص ستمال

ليس سرا أن الكهرباء  تلباد رارا مءماء حاا نيءتلاء الياميال  تبماب الكهرباء  للال تبا يب الملبا  

الذي ياقظك حا الصبءح  يبير بنن لببل الفيريا المنمالل الخءصل بك  اما مء يبقياك راحًااء حاا 

مهمال  ماب تبلام كام البتء  ابءرراا حا الصيف  الكهربء  من ناللء  لذا ، لتفق للل أن الكهرباء  

تكلف الكهربء  نتل تتمكن من مبءمرة برلءمجك التليفزيالا المفضب كب أسباع أا إبقء  اآلياس 

كريم مجمراا؟ مب تبلم كيف يتم تالير الكهربء ؟ كيف تصب إلال ملفاذ للال الناءًخ الخاءص باك؟ 

ا للل اإلجءبل لان ماذا ائساًلل  حاا  ء لتكان قءررا ا مهما الااقا  ، كاب جاز  تلبد الريءضيءت رارا

 تقريباء من إلتءج الكهربء  يتضمن الريءضيءت 

يقام مهلرسا الكهربء  بتصاميم اتخااير ااختباءر ااإلباراف للال تصالي  المبارات الكهربءًيال  

تبمب ببض مذا المبارات المنركاءت الكهربءًيال ، اضااابخ اآل ت ، ااإلضاء ة اائسا ك حاا 

الرارار األظمل الم نل ، اتالير الخءقل ، اأجهزة الاتنكم المبءلا ، االمركبءت ، االخءًرات ، ا

 االلقب التا تستخرمهء المراحق الكهربءًيل 

لءرة مء يرخب المهلرسان حا الاظيفل بررجل البكءلارياس حا الريءضيءت أا تخصص ملرسا ، 

سايل الكن ببض الملءصد البنثيل ائسءسيل قر تتخلد باهءرة للياء  تلخااي مبظام البارامن الهلر

للل تركيز الرراسل حا تخصص ملرسا ، إلل جءلاد رارات حاا كاب مان الريءضايءت االبلاام 

الفيزيءًياال اللااام النيااءة  يجااد أن يكااان المهلرسااان الااذين يقاارمان خاارمءتهم للجمهااار مبءباارة 

 مرخصين  التبليم المستمر لمااكبل التكلالاجيء المت يرة بسرلل أمر مهم للمهلرسين 

ا مان البماب اليااما للمهلارس ، بماء حاا ذلاك اإلنصاءًيءت انساءد تبر الريءضايءت جا ا كبيارا ز ا

التفءضااب االتكءمااب االجباار االهلرساال اللاام المثلثااءت  ساايبتمر لاااع الريءضاايءت التااا يسااتخرمهء 

 المهلرس للل لاع المهلرس الذي ما للي  الاع المبراع الذي يبءرك حي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 



It is no secret that electricity plays an important role in our daily lives. 

electricity powers the alarm clock that wakes you in the morning. It 

recharges your handheld video game. It is what keeps you warm in the 

winter and cool in the summer. Electricity is all around us. So, we agree 

that electricity is important. Do you know how much it costs for the 

electricity so you can watch your favorite TV show each week or keep 

the ice cream frozen? Do you know how electricity is created? How does 

it get to the outlet on your wall? Math plays an important role to be able 

to answer these questions. In fact, nearly every part of producing 

electricity involves math. 

Electrical engineers design, develop, test, and supervise the manufacture 

of electrical equipment. Some of this equipment includes electric motors, 

machinery controls, lighting and wiring in buildings, vehicles, aircraft, 

radar and navigation systems, and power generation, control and 

transmission devices used by electric utilities. 

Engineers typically enter the occupation with a bachelor’s degree in 

mathematics or an engineering specialty, but some basic research 

positions may require a graduate degree. Most engineering programs 

involve a concentration of study in an engineering specialty, along with 

courses in both mathematics and the physical and life sciences. Engineers 

offering their services directly to the public must be licensed. Continuing 

education to keep current with rapidly changing technology is important 

for engineers. Mathematics is a big part of an engineer's daily work, 

including statistics, calculus, algebra, geometry and trigonometry. The 

type of math an engineer uses will depend on the type of engineer she/he 

is and the type of project in which they are involved. 

 



 

 

 

 

 


