
  
 

 
ام   - ي ع رآة ف ت الش ة  1993تأسس يه آهربائي يه هندس االت تخصص ي مج ت ف  وعمل

ة  ة والكتروني ز وصيانة وتصميم و واتصاالت وميكانيكي تيراد وتجهي اريع آاس ذ مش تنفي
ك              . مختلفه   ة في تل وادر الهندسية والفني رة من الك حيث تتكون الشرآة من مجموعه آبي

ه    ت مختلفه تبدأ بورشات عمل وم      وتعاملت الشرآة مع مستويا   . التخصصات   صانع محلي
ى   ات ال داد والمحافظ ي بغ رة آف ة آبي ات حكومي كري مؤسس نيع العس رآات التص ش

امالت مستمره       . والجامعات والمعاهد الفنية في العراق    دى الشرآة اتصاالت وتع توجد ل
أمين   عه لت ة واس رآات عالمي ع ش تيرادم رعة   اس ية وبس عار تنافس ه باس واد المطلوب   الم

 .قياسيةتجهيز 
 
دين وشرآة    العسكري آشرآةالتصنيعتم تجهيز شرآات   -  الكندي العامة وشرآة صالح ال

داد    وغيرها وجامعات ومعاهد العراق آ     الميالد العامه وشرآة العز وابن فرناس      جامعة بغ
د       ا  المحافظات والجامعة التكنولوجية وجامعات ومعاه ي سمعه       .  وغيره واستطعنا ان نبن

  . بجودة المواد المجهزة واستحصلنا على الكثير من آتب الشكر والتقدير وطيبهواسعه
 

كل واس  - رآة وبش ت الش ل   تعامل االت مث ات االتص ال منظوم ي مج يناو (( ع ف  –الس
وروال وبارو-الموت وئي  –  الس ل الض ك (  والكيب ايبر اوبت زر –) الف يع  ) ) واللي م توس وت

االنترنت والشبكات    تالاالتعامل ضمن المستجدات اآلنيه للتعامل وبشكل واسع في مج          
ات والتوص   ه آالكابين ه وملحقات ة انواع وئي بكاف ل الض يش والكيب ة والف يالت الداخلي

ويالت دد  والتح ام والع ائن اللح زة فحص ومك ن اجه تلزماته م ة مس ع آاف ز .  م م تجهي وت
 . مشاريع في هذه المجاالتوتنفيذ العديد من ال

 
تقوم هذه المعارض    . وتتوفر لدى الشرآة عدة معارض متخصصة لبيع المواد المستوردة         -

ل               ة مث واد الكتروني ذلك شرآات القطاع الخاص بم ة وآ بتجهيز معظم الشرآات الحكومي
حات       ( ات والمرش ات والمحاث عات والمقاوم تورات والمتس ه والترانزس دوائر المتكامل ال

رات          )يهالبلور ورش والمختب ة    وآذلك تجهيز العدد واالجهزة المتخصصه في ال  االآتروني
 ).الخ...مجهز القدرة واجهزة القياس الرقميه ومولد االشارة واالوسيلسكوب(مثل 

 
 .وتقوم الشرآة آذلك بتقديم االستشارات للجهات المستفيدة فيما له فائدة المستخدم النهائي -
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