قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS

Database for Accredited
CABs
قائمة جهات تقييم المطابقة المعتمدة

أ -مختبرات الفحص – المواصفة ISO /IEC 17025
Accreditation
no.
رقم االعتماد
TL 001

اسم المختبر

Lab Name

المحافظة

هيأة التصنيع الحربي /شركة
الصناعات الحربية العامة /قسم
الفحص الهندسي

Military
Industrialization
Corporation/ State Company
for Military Industries (SCIM)/
Engineering Inspection Dept.
Consulting
Engineering
)Bureau Laboratories (CEBL
University of Baghdad
AL-Basra
Company
for
Construction
testing
and
calibration of devices and
engineering design Limited
AL
Fao
Company
For
Engineering Testing
AL-Emar Constructional Lab.

الشركة العامة للفحص
والتاهيل الهندسي

State
Company
For
& Inspection
Engineering
Rehabilitation/
Labs.
&

TL 002

المكتب االستشاري – كلية
الهندسة  -جامعة بغداد

TL 003

شركة البصرة للفحوصات
االنشائية ومعايرة االجهزة
والمعدات

TL 004

للفحوصات

TL 005
TL 006

الفاو

شركة
الهندسية
مختبر االعمار االنشائي

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

مجال االعتماد

نفاذية االعتماد

بغداد

 االختبارات الالاتالفية -اختبارات المواد المعدنية

2023/9/1

بغداد

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2022/4/29

البصرة

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد المعدنية -اختبارات المواد البالستيكية

2022/1/21

البصرة

اختبارات المواد االنشائية
اختبارات المواد المعدنية
اختبارات المواد االنشائية
اختبارات المواد المعدنية
اختبارات المواد المعدنية

2022/2/19

البصرة
بغداد

-

المالحظات

2222/8/8
2222/9/2

تم اجراء عملية التقييم
الموقعي
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Database for Accredited
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Engineering
Inspection
Department
AL-AHMED
Lab.
For
Consultation & Constructional
Testing
Karbala
Cement
Manufacturing
Limited
Quality
Laboratories
)(Lafarge Holcim Group
National
Center
For
Construction
Laboratories
)(Center Baghdad Laboratory
COSQC
/quality
control
directorate
/
Mechanical
Laboratory

TL 007

مختبر االحمد لالستشارات
والفحوصات الهندسية

TL 008

شركة كربالء لصناعة االسمنت
المحدودة /مختبرات ادارة
الجودة مجموعة الفارج هولسم

TL 009

المركز الوطني للمختبرات
االنشائية /مختبرات بغداد

TL 010

الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة والنوعية  /دائرة
السيطرة النوعية  /مختبر
الميكانيك والكهرباء
Ministry
of
Health
وزارة الصحة والبيئة -مركز &
Environment
الوقاية من االشعاع /مختبر Radiation
Protection Center Gamma-Ray
قياسات اطياف كاما
Spectrometry Laboratory
مختبرات مركز بحوث البيئة Laboratories of Environmental /
Research Centre/ University of
الجامعة التكنولوجية
Technology

TL 011

TL 012

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد
كربالء

-

اختبارات المواد االنشائية
اختبارات المواد المعدنية
اختبارات الالتالفية
اختبارات المواد االنشائية

2220/02/22
2220/2/22

تم ارسال طلب تجديد
االعتماد

بغداد

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2220/6/09

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2220/6/29

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -اختبار االشعاع

2220/02/4

بغداد

 -اختبارات المواد الكيميائية

2220/02/01
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TL 013

TL 014
TL 015
TL 016
TL 017
TL 018

TL 019

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

الجهاز المركزي للتقييس COSQC /Quality Control
والسيطرة والنوعية  /دائرة Directorate /Laboratory of
Chemical Testing for Cement
السيطرة النوعية  /قسم
الصناعات االنشائية /مختبر
الفحوصات الكيميائية لالسمنت
Al-Karama
Lab
مختبر الكرامة للفحوصات for
Engineering Tests
الهندسية
مختبر فوجرو ميديل ايست بي Fugro Middle East B.V.
Laboratory
في
Erbil
Construction
مختبر اربيل االنشائي
Laboratory
Spark
Laboratory
مختبر سبارك للفحوصات for
Engineering Tests
الهندسية
الجهاز المركزي للتقييس COSQC /Quality Control
Directorate
/
والسيطرة والنوعية  /دائرة Microbial
السيطرة النوعية  /قسم Laboratory /Microbiological
Testing Division
الصناعات الغذائية مختبرات
المايكروبي التحاليل الكيمياوية
الثانية التحليل االلي
الجهاز المركزي للتقييس COSQC /Quality Control
والسيطرة والنوعية  /دائرة Directorate/ Laboratory of
السيطرة النوعية  /قسم paints and pastes department
of chemical industries

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد

 -اختبارات المواد االنشائية

2209/6/01

بغداد

 -اختبارات المواد االنشائية

2220/9/08

البصرة

 -اختبارات المواد االنشائية

2222/2/09

اربيل

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد المعدنية اختبارات المواد الغذائية -اختبارات المواد الكيمياوية

2222/2/8

البصرة
بغداد

بغداد

 -اختبارات المواد الكيميائية

انتهاء صالحية االعتماد

2222/2/22
2220/02/21

2222/0/04
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TL 020

TL 021
TL 022
TL 023
TL 024
TL 025

TL 026

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

الصناعات الكيمياوية /مختبر
المعاجين واالصباغ
Tohama
Company
شركة تهامة للفحص الهندسي for
والمعدات
Engineering
الهيدروليكية Inspection,
وتدريب
وملحقاتها
والكهربائية
Hydraulic,
Electrical
الموارد البشرية المحدودة
Equipment, Accessories and
Human Resources Training
Ltd
الشركة الحديثة لخدمات فحص Modern Surveying for Testing
& calibration Laboratories
المنتجات وتقييم الجودة
مختبر اربيل الغذائي المركزي Erbil Food Central Laboratory
Andrea
Engineering
مختبر اندريا الهندسي
Laboratory
شركة ابن الرشد العامة /قسم Ibn Rushd General Company
Laboratories Department
المختبرات
Engineering
المكتب االستشاري الهندسيConsulting /
كلية الهندسة /جامعة البصرةBureau College of Engineering /
الهندسة / University of Basra Labs. of
قسم
مختبرات
Engineering
والكيمياوية Department
(الميكانيكية
(Mechanical, Chemical, Civil ).
والمدنية)
شركة نفط ذي قار /المختبر Dhi Qar Oil company /
Construction Laboratory
االنشائي

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

البصرة

 -اختبارات المواد االنشائية

2221/0/9

2222/5/01

اختبارات المواد المعدنية
اختبارات مفاتيح الضغط
اختبارات المواد الغذائية
اختبارات المواد االنشائية

اربيل

-

2222/5/05
2221/1/04

انتهاء صالحية االعتماد

 -اختبارات المواد االنشائية

2222/5/12

تم تقديم طلب تجديد
االعتماد

بغداد
البصرة

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد المعدنية اختبارات المواد البتروليةوالبتروكيمياوية

2222/8/22

ذي قار

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2222/6/5

اربيل
بغداد

تم تقديم طلب تجديد
االعتماد
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TL 027

وزارة الصناعة والمعادنMinistry of industry & /
الشركة العامة للصناعات Minerals State Company for
Construction Industries /
االنشائية /المختبر المركزي
central laboratory
للفحص AL- Mamaas Company For
المماس
شركة
Engineering Testing
الهندسي

TL 029

Engineering
Alsenemar
شركة السنمار الهندسية
Company
Labs. of State Board for Seed
دائرة فحص وتصديق البذور /
Test & Certification/ Ministry
وزارة الزراعة
of Agriculture
R S K Environment
مختبر ار اس كيه للبيئة ذ.م.م
Laboratory L.L.C
AL
Dar
Company
شركة الدار لالستشارات for
consultation, Testing Material
وفحص المواد والمعايرة
and Calibration
New Standard company
شركة New standard

TL 034

Lab of Basrsat ALRafidain
شركة بصرة الرافدين
Instructional Testing
المختبر االنشائي كلية العراق Construction testing lab - Iraq
University College
الجامعة

TL 028

TL 030

TL 031
TL 032

TL 033

TL 035

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد

 اختبارات المواد البالستيكية -اختبارات المواد االنشائية

2220/2/20

البصرة

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد المعدنية اختبارات المواد البالستيكية -اختبارات المواد االنشائية

2222/0/20
2222/0/02

بغداد

 -اختبارات المواد الزراعية

2221/2/2

البصرة

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد الكيميائية اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2221/8/25

دهوك
البصرة

 اختبارات المواد الغذائية اختبارات المواد الكيمياوية -اختبارات المواد االنشائية

2221/2/5

البصرة

 -اختبارات المواد االنشائية

2220/4/05

البصرة

البصرة

تم تقديم طلب تجديد
االعتماد

انتهاء صالحية االعتماد

2221/2/5
2221/2/02

انتهاء صالحية االعتماد
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TL 036

مختبر المواد االنشائية لمكتب
العلمية
االستشارات
الجامعة
والهندسية/
التكنولوجية

TL 037

وزارة التجارة /الشركة العامة
للصناعات الغذائية
شركة لوكس إيجنسي للسيطرة
النوعية
مختبر شركة السياب لفحص
التربة والمواد االنشائية
محدودة المسؤولية
مختبر معمل سمنت سامان

TL 041

وزارة النفط /شركة خطوط
االنابيب النفطية
الشركة العامة للصناعات
الكهربائية وااللكترونية
 السيطرة النوعية المختبر المركزي لفحصالمكيفات
 المختبر المركزي لفحصالمحوالت

TL 038
TL 039

TL 040

TL 042

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs
بغداد

 -اختبارات المواد االنشائية

Construction
Material
& Laboratory for Scientific
Engineering
Consultant
Bureau/
University
of
Technology
 اختبارات المواد الغذائيةبغداد
Ministry of Trade- state food
for food stuff trading
 LOX agency for quality controlالسليمانية  -اختبارات المواد الغذائية
 اختبارات المواد الكيمياوية AL-Sayab company for soilالبصرة  -اختبارات المواد االنشائية
& testing
construction
materials
 Laboratory of Saman cementالسماوة  -اختبارات المواد االنشائية
factory
 اختبارات المواد البتروليةبغداد
Ministry of Oil/ Oil Pipelines
والبتروكيمياوية
Company
 اختبارات االجهزة والمعداتبغداد
State Company for Electrical
الكهربائية وااللكترونية
& Electronic Industries
البترولية
المواد
 اختبارات–Quality Control Department
والبتروكيمياوية
- Central laboratory for air
conditions tests

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

2220/4/02

تقديم طلب تجديد
االعتماد

2221/2/02
2220/2/24
2220/2/28
2220/8/6
2220/8/26

تقديم طلب تجديد
االعتماد
انتهاء صالحية االعتماد

2220/9/08
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Accreditation
IQAS
 مختبر الفحوصات الكهربائية مختبر الفحوصات الكيمياوية المختبر المركزي لفحصمعدات االنارة

TL 043

قسم المختبرات والسيطرة
النوعية/هيأة الحقول /شركة
نفط الوسط

TL 044

مختبر الشرق للفحوصات
االنشائية والكهربائية

TL 045

وزارة العلوم والتكنولوجيا-
مديرية المختبرات المركزية-
مختبر قياس نظائر باعثات كاما

TL 046

مختبر معمل طابوق آسو-
مجموعة شركات حلبجة

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

- Central laboratory for
transformers tests
- Electrical tests laboratory
- Chemical tests laboratory
Central laboratory for
lighting equipment tests
بغداد
Laboratories Department and
Quality Control / Fields
Division/
Midland
Oil
Company
واسط
Al Sharq Laboratory for
Structural
and
Electrical
Testing
بغداد
Ministry
of
Science
&
TechnologyCentral
Laboratories DirectorateMeasurement
of
Gamma
Emitter Isotopes Lab
 Aso Brick Factory LabالسليمانيةHalabja Group

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

المواد
 اختباراتوالبتروكيمياوية

البترولية 2220/02/05

 -اختبارات المواد االنشائية

 2220/02/22تقديم طلب تجديد
االعتماد

 -اختبار االشعاع

2220/02/0

 -اختبارات المواد االنشائية

2220/02/0
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المعتمدة
Database for Accredited
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الوطني
شركة
AL-WATANI
للفحص CO.
الهندسي والتصاميم الهندسية
&Engineering Inspection
المحدودة
Engineering Designs Ltd

البصرة

Anwar Al-Iraqiya co. for
& Engineering Consultant
Engineering Inspection
Ministry of Oil - Oil Product
Distribution Company
& - The Labs of the Research
Quality
Control
Department
- The Labs of the Engineering
Inspection Department
URS Testing Laboratory LLC

البصرة

TL 048

انوار

شركة
لالستشارات
والفحص الهندسي

TL 049

وزارة النفط /شركة توزيع
المنتجات النفطية
 قسم البحوث والسيطرةالنوعية المركزي
 قسم الفحص الهندسيالمركزي

TL 050

مختبر يو آر أس للفحوص ش.
ذ .م .م
مختبر السماوة االنشائي
Al-Semawa
Constructional
Consultation lab
شركة االبداع لفحص التربة AL-EBDAA Company for Soil
والركائز ومواد البناء محدودة & Investigation Piles Test
المسؤولية
Materials Test Ltd

TL 051
TL 052

العراقية
الهندسية

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد

 اختبارات المواد االنشائية اختبارات المواد المعدنية اختبارات المواد البالستيكية -اختبارات االجهزة والمعداتالكهربائية وااللكترونية
 -اختبارات المواد االنشائية

2222/2/02

2222/8/05

 قطاع اختبارات المواد البتروليةوالبتروكيمياوية
 -اختبارات المواد الالاتالفية

2221/0/4

البصرة

 -اختبارات المواد االنشائية

2221/0/02

المثنى

 -اختبارات المواد االنشائية

2221/0/02

بغداد

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2221/5/25
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TL 053

الشركة العامة لتعبئة وخدمات
الغاز -قسم المختبرات /شعبة
مختبر غاز التاجي

TL 054

مختبر
االنشائية

القمة

للفحوصات

TL 055

شركة
الهندسية

العالمي

للفحوصات

Database for Accredited
CABs
State Company of Gas Filling

بغداد

اختبارات المواد البترولية
والبتروكيمياوية

ديالى

اختبارات المواد االنشائية

2221/5/21

بصرة

 اختبارات المواد االنشائية -اختبارات المواد المعدنية

2221/6/20

بغداد

 اختبارات المواد البتروليةوالبتروكيمياوية

2221/8/24

اربيل

 معايرة درجة الحرارة معايرة الضغط معايرة الكتلة معايرة الحجم -معايرة الجريان

2222/5/01

and Services Department of
Laboratory - AL-Taji Gas
Laboratory Section

Al- Qimma Company for
Consulting & Engineering
Inspection
Al- AALAMY COMPANY
FOR
ENGINEERING
TESTING
Ministry of Industry and
Minerals/ Hydraulic Industries
State
Co./
Hydraulic
Technology Dept.
Hydraulic Testing Lab

وزارة الصناعة و المعادن/
TL 056
الشركة العامة للصناعات
الهيدروليكية /قسم تكنلوجيا
الهيدروليك /مختبر الفحص
الهيدروليكي
أ -مختبرات المعايرة – المواصفة ISO /IEC 17025
الشركة الحديثة لخدمات فحص Modern Surveying for Testing
CL 001
& calibration Laboratories
المنتجات وتقييم الجودة

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

2221/6/01
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CL 002

الشركة العامة للفحص والتاهيل
الهندسي

CL 003

مختبر الكتلة -شعبة قياسات
الكتلة والضغط -قسم المقاييس-
الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
شركة البصرة للفحوصات
االنشائية ومعايرة االجهزة
والمعدات

CL 005

شعبة قياسات االبعاد الهندسية
 قسم المقاييس -الجهازالمركزي للتقييس والسيطرة
النوعية

CL 004

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

State
Company
For
& Inspection
Engineering
Rehabilitation/
Labs.
&
Engineering
Inspection Department
& Mass Laboratory/Mass
pressure
Measurements
Section Metrology Department
COSQC
AL-Basra
Company
for
Construction
testing
and
calibration of devices and
engineering design Limited
Engineering
Dimensions
section Metrology Department
COSQC

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

 معايرة االبعاد معايرة الكهرباء معايرة الزمن والتردد معايرة القوة معايرة العزم -معايرة االبعاد

2222/9/2

تم االنتهاء من عملية
التقييم الموقعي

بغداد

معايرة الكتلة

2220/2/24

انتهاء صالحية االعتماد

البصرة

 -معايرة القوة

2222/2/26

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -معايرة االبعاد

2222/1/2

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

Page 10 of 16

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

CL 006

شعبة قياسات القوة والصالدة -
الجهاز
المقاييس-
قسم
المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية
شعبة القياسات الكهربائية
والكترونية  -قسم المقاييس-
الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية

CL 008

شعبة القياسات الفيزياوية -
الجهاز
المقاييس-
قسم
المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية
Mass
&
شعبة قياسات الكتلة والضغطpressure -
Measurements Section
الجهاز
المقاييس-
قسم
Metrology Department
المركزي للتقييس والسيطرة
COSQC
النوعية
مختبر الحجمية شعبة القياسات Physical Measurements section
Metrology
Department
الفيزياوية  -قسم المقاييس/ -
الجهاز المركزي للتقييس
COSQC
والسيطرة النوعية
شركة سيتاديل الهندسية
Citadel Engineering Company

CL 007

CL 009

CL 010

CL 011

Force
&
Hardness
Measurements section
Metrology
Department
COSQC
Electrical
&Electronic
Measurements Section
Metrology
Department
/
COSQC
Physical Measurements section
Metrology
Department
/
COSQC

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد

 -معايرة القوة

2222/1/02

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -معايرة الكهرباء

2222/1/00

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

معايرة درجة الحرارة

2222/5/20

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

معايرة الضغط

 2222/02/02انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -معايرة الحجم

 2222/02/06انتهاء صالحية االعتماد

اربيل

 معايرة درجة الحرارة -معايرة الضغط

2220/2/9

انتهاء صالحية االعتماد

Page 11 of 16

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

اربيل

 معايرة الكتلة معايرة الحجم معايرة الجريان معايرة الكهرباء االبعاد (الموجات فوق الصوتية) المغناطيسية البصرية (االشعة) معايرة درجة الحرارة معايرة الضغط معايرة العزم معايرة االبعاد معايرة الكهرباء معايرة درجة الحرارة معايرة الضغط معايرة الكهرباء -فحوص الكيمياء السريرية

CL 012

مختبر المعايرة في شركة الرخ The Calibration laboratory in
للخدمات الهندسية المحدودة
AL-Rook Engineering Services
Company Ltd
MIQIAS
Company
شركة (مقياس) لخدمات فحص for
Inspection
والمعدات والمعايرة /المحدودة and
Instrumentation
and
Calibration Services/ Limited

CL 014

شركة النبأ اليقين للخدمات AL-NABAA AL-YAQEEN Co.
واالستشارات الهندسية
for Engineering Service and
Consultancies

اربيل

للتحليالت AL-Fajr Laboratory in Dr.
الفجر
مختبر
Abdul
-Majeed
المرضية في مستشفى الدكتور Private
Hospital
عبد المجيد

بغداد

CL 013

بغداد

2220/9/08

2221/4/28

2221/2/04

ت -مختبرات الفحص الطبية – المواصفة ISO 15189
ML 001

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

2209/4/08

انتهاء صالحية االعتماد
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الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS
ML 002

وحدة الكيمياء السريرية في
مختبر مستشفى العلوية

ML 003

مختبرات الحسين السريرية –
مستشفى الحسين التعليمي

ML 004

وحدة الكيمياء السريرية
للمرضى الراقدين – مدينة
االمام الكاظمين (ع) الطبية
مختبر النظائر المشعة

ML 006

للتحليالت

ML 005

ML 007
ML 008
ML 009
ML 010

البالد

مختبر
المرضية
مختبر مستشفى االمام الحجة
(عج) الخيري
مختبر الكواشف الكيميائية
للتحليالت الطبية
مختبر البيلسان
مختبر تاج محل للتحليالت
المرضية والفحوصات الوراثية
المتقدمة

قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة
Database for Accredited
CABs

Clinical Chemistry Unit ALElweiya Maternal Teaching /
Hospital Lab.
Al
Hussein
Clinical
Laboratories / Al Hussein
Teaching Hospital/ Dhi qar
Clinical Chemistry Unit for the
in
Patients
Imamein
Kadhimein Medical City
AlNadaer
Clinical
Laboratory
AL- BELAD LABORATORY
Laboratory of Imam Al-Hujjah
Hospital
Al-Kawashaf
Chemical
Laboratory
Al-Bailasan Lab
Taj Mahal laboratory for
Pathological
Analysis and
Advanced Genetic Testing

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

بغداد

 -فحوص الكيمياء السريرية

2209/4/08

انتهاء صالحية االعتماد

ذي قار

 -فحوص الكيمياء السريرية

2209/5/02

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -فحوص الكيمياء السريرية

2209/6/02

انتهاء صالحية االعتماد

بغداد

 -فحوص الكيمياء السريرية

2222/4/29

الديوانية

 -فحوص الكيمياء السريرية

2222/8/8

كربالء
المقدسة
بغداد

 -فحوص الكيمياء السريرية

2222/8/12

 -فحوص الكيمياء السريرية

2221/4/28

بغداد
بغداد

 فحوص الكيمياء السريرية -فحوص الكيمياء السريرية

2221/2/5
2221/8/25
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قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS
ML 011

Database for Accredited
CABs

AlKarawan
مختبر الكروان التخصصي Specialized
Laboratory for Pathological
للتحليالت المرضية
Analysis

بغداد

 -فحوص الكيمياء السريرية

2221/9/4

ث -جهات التفتيش  -المواصفة ISO/IEC 17020

-

IB 001

شركة التقدم التعمير

IB 002

شركة الرخل العمال الفحص for
الهندسي

IB 003

شركة آسان ساز لخدمات -
التفتيش
AL-ROOK
شركة الرخ للخمات الهندسية Engineering
Services Company Ltd
المحدودة
شركة لوكس إيجنسي للسيطرة  LOX agency for quality controlالسليمانية  -قطاع مركبات النقل
 قطاع الزاعية والمنتجات الغذائيةالنوعية
 قطاع المواد الكيمياوية وموادالتجميل والعناية الشخصية
 قطاع المواد البتروليةوالبتروكمياوية

IB 004
IB 005

Taqadum Al-tamer Company

Al-Rookal
Company
Engineering Inspection
Asan Saz Inspection Service

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

 قطاع معدات الرفعبغداد
 قطاع االختبارات الالاتالفية قطاع معدات الضغط قطاع السقاالت ملحقات معدات الرفعبغداد
 قطاع معدات الضغط قطاع االختبارات الالاتالفيةاربيل -قطاع معدات الرفع
 قطاع االختبارات الالاتالفية قطاع االختبارات الالاتالفيةبغداد

2221/2/2

2220/4/24

في مرحلة اغالق حاالت
عدم المطابقة

2220/2/22

تم تقديم طلب تجديد
االعتماد

2220/2/22

تم تقديم طلب تجديد
االعتماد
انتهاء صالحية االعتماد

2220/2/24
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قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS

Database for Accredited
CABs

IB 006

شركة نور كانون لمواد التجميل
المحدودة
National
Society
الجمعية الوطنية للفحص for
Engineering Inspection & Civil
الهندسي والحماية المدنية
)Protection (N.S.E.I.C.P.
العراقية Anwar Al-Iraqiya co. for
انوار
شركة
الهندسية & Engineering Consultant
لالستشارات
Engineering Inspection
والفحص الهندسي

IB 009

شركة النبأ اليقين للخدمات Al-Nabaa al-Yaqeen Company
واالستشارات
الهندسية for Engineering Service And
(مجموعة نايكو)
)Consultation (NYCO group

IB 010

شركة سيتادل الهندسية

IB 011

الجمعية العراقية
والسالمة المهنية

IB 007

IB 008

Noor Canon for Cosmetics

بغداد

 قطاع مواد التجميل والعنايةالشخصية
 -قطاع معدات الرفع

البصرة

 قطاع معدات الرفع ملحقات معدات الرفع قطاع معدات الضغط قطاع السقاالت قطاع معدات الرفع قطاع االختبارات الالاتالفية قطاع السقاالت ملحقات معدات الرفع قطاع معدات الضغط قطاع معدات الرفع قطاع االختبارات الالاتالفية قطاع معدات الضغط قطاع السقاالت قطاع البيئة -قطاع معدات الرفع

بغداد

البصرة

Citadel Engineering Company

اربيل

The
Iraqi
Occupational
Safety

بغداد

للصحة of
and

Society
Health

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

2220/8/6

انتهاء صالحية االعتماد

2222/6/22
2222/8/12

2221/0/02

2221/0/12

2221/2/26
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قائمة باسماء جهات تقييم المطابقة
المعتمدة

الهيآة العراقية لالعتماد
Iraqi Organization for
Accreditation
IQAS

Database for Accredited
CABs

IB 012

والتدريب
للخدمات
نايا
الهندسي وتجارة المعدات
الهندسية
والمستلزمات
والسالمة المهنية محدودية
المسؤولية

IB 013

Integrated
شركة الدقة المتكاملة لخدمات Inspection
فحص المنتجات وتقييم الجودة
Surveying & General
محدودة المسؤولية
Trading/ Ltd

اربيل

The
Iraqi
Society
Occupational
Health
Safety
United Education

بغداد

Naya for Services, Engineering
Training, Equipment Trading,
Engineering Requirements and
Process
Safety
Limited
Liability Company

البصرة

 قطاع معدات الرفع قطاع االختبارات الالاتالفية اختبارات المواد المعدنية قطاع السقاالت قطاع معدات الضغط قطاع الكهرباء قطاع البيئة قطاع المبادالت الحرارية ملحقات معدات الرفع قطاع الصمامات قطاع المراجل قطاع معدات الرفع قطاع االختبارات الالاتالفية -قطاع التفتيش البصري للمعايرة

2221/8/25

2220/9/01

انتظار اصدار الشهادة

جهات منح الشهادات  -االشخاص  -المواصفة ISO/IEC 17024
CBPs 001

الجمعية العراقية
والسالمة المهنية

CBPs 002

اتحاد التعليم

للصحة of
and

* شهادة االعتماد ومجال االعتماد للجهات المعتمدة مرفقة ضمن قرص CD

اربيل

 الصحة والسالمة المهنية-

محترفي الصحة والسالمة
المهنية

 2222/00/20انتهاء صالحية االعتماد
2220/02/0
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