تم التعاقد مع المعدات الهندسية الثقيلة لغرض االشراف على اعمال الفحص الهندسي
طرف ثالث) لتنصيب  3خزانات سعة( 00333-03333-3333-
برميل في موقع نفط خانة ديالى والذي يتم تنصيبها من قبل المعدات الهندسية الثقيلة لصالح شركة نفط الوسط

تم توقيع عقد جديد مع الشركة العامة لألسمدة الجنوبية  /اشراف طرف ثالث فحص هندسي العمال تأهيل معدات الخط األول
والثاني

بدعم وتمويل من الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي برئاسة السيدة بلقيس عباس رضا /المدير العام للشركة ورئيس مجلس
األدارة نفذ قسم البيئة والسالمة المهنية موديل مختبري (تجريبي ) لمنظومة نقل المواد الحبيبية الجافة وهو قيد التطوير .
المنظومة المكتملة ستكون مفيدة في نقل التربة وفي انشاء مدرجات زراعية كيلومترية وفي نقل الرمال والمواد الحبيبية وكذلك
الحبوب والموديل يشير الى انخفاض كلفة تصنيع المنظومة والى الجدوى األقتصادية
مصمم ومنفذ فكرة المنظومة  /فهمي الياس بطرس

تقوم شركـتـنـا تجـهيز وزارة الكـهرباء بمـضافات الوقود (معطالت الفيناديوم ) لتحسين اداء محطات توزيع الطاقة الكهربائية

تم توقيع عقد اشراف طرف ثالث(فحص هندسي ) ألعمال مد انابيب غاز في حقل سيبا النفطي محافظة البصرة مع شركة ابراج
الكوت

تســعى الشـركة حـالـيـا ً وبالـتنســيق مـع الجـهاز المركـزي للتـقـيـس والـسيـطرة النوعـية بـفحـص اجهزة الحـاسوب وملحقاتها
الهواتف النقالة وملحقاتها ذات النوعية الرديئة والســيـطرة علـيـهـا قـبـل دخـولهـا الـى البـالد ومـن المنافذ الالبتوب واجهزة
الحدودية مباشرة وبالتـعاون مع شـركات عـالمـية متخصـصة بـهذا الـغرض

ضمن منهاج التدريب المتجدد للشركه العامه للفحص والتأهيل الهندسي فقد نظمت شركتنا دورتين متخصصتين في
مجال اللحام :
االولى في تكنولوجيا اللحام والثانيه في الفحص الالاتالفي باستخــدام الــموجــات فــوق الصــوتيه ) (UTفــي اقــليم
كردســتان  /اربــيل وللــفترة مــن  4132/33/31-33/31وقــــد شـــارك فــيها مـــتدربين مــن منتســبي وزارة
النفــط (شركة توزيع المنتجات النفطية) وزارة الصناعه والمعادن (شركة الرضوان العامه) وقدم المحاضر غسان
شعبان /المهندس في المدرسة العراقية للحام بشركتنا الدورة مبتدءآ بشرح معلومات موسعه ومكثفه عن علم اللحام
وحسب المواصفة االمريكية  AWSلكون شركتنا تمتلك عقد شراكة مع الجمعية
االمريكيه للحام AWS
وقد تناولت الدورتين المواضيع التاليه:
*دورة تكنولوجيا اللحام
-3انواع وعمليات اللحام.
-4انواع مكائن اللحام.
-1المواصفات العالمية للحام.
-2رموز واسالك اللحام.
-5مواصفات السالمة المهنية الخاصة باللحام.
-6ميتالورجيا المعادن.
-7انواع الفحوصات االتالفية للمعادن.
-8تصاميم الملحومات.
-1المسالك التكنولوجيا الخاصة باللحام.
-31عيوب اللحام.

*وتضمنت دورة الفحص بالموجات فوق الصوتية ) (UTالمفردات االتية:
-3نبذة تعريفية عن انواع الفحص الالاتالفي الخاص باللحام.
-4شرح نظري عن طبيعة الفحص بالموجات فوق الصوتية )(UT
-1شرح مفصل عن الجهاز المستخدم في فحص اللحام.
-2اسلوب معايرة جهاز فحص اللحام.
-5انواع العيوب وطرق الكشف عنها باستخدام طريقة الفحص بالموجات فوق الصوتية.

نظمت في مقر شركتنا دورة لمنتسبي وزارة الداخلية عن موضوع فحص مثلجات الماء نوع كيرير من قبل
الممثل االقليمي لشركـــــة كيرير ( محمد اسالم خان ) وقـــد تضمنــت شــرح تعريفــــي على صيانة المثلجات
صيانــة كهربائيــه  ،صيانــة ميكانيكيــه ،والتعريــــف علــى اجــراء المثلجــــات والتشغيــل والمشاكــــل
والمعوقـــات والسبـــل الكفيلـــــة لمعــــالجتها وبحــضــور عــدد مــــن ضبـــاط ومنتسبي وزارة الداخلية.

بحثت المهندســة بلقـيس عـــباس الحســـني  /مــدير عــام الشـــركة العـامة للفــحص والـتأهـيل الهندســـي مـع لجــنة مشكـــلة
مــن وزارة التخطــيط
زارت الشــــركة بتاريـــخ  4132/33/11برئاسـتنا وعضوية د .صـباح عـزيز الســـوداني حـول امكانية تخصص شركـتنا
بالقيام بفحـص المواد
االلكـترونية الداخـلة للـعراق علــى ان يكون الفحــص داخل المخــتبرات المــوجودة في شركتنا وقد تم اللقاء بحضـور
المتخصصين بالموضوع من
قبل الجانبين.

