
 

NDT Center Students get to know the techniques used in the Ittifaq Steel 

Factory in Dammam 

In line with students’ activity plan and the industrial visits program to industries related to college academic 

specialties; 17 students of the NDT Center, accompanied by two faculties, conducted a visit to Ittifaq Steel 

Company (Al-Tuwairiqi Group) on Thursday 8/5/2014. The visit was welcomed by specialized training 

personnel in Al-Tuwairiqi Training Center. The training specialists briefed the visitors about the Al-

Tuwairiqi group and its facilities. Afterwards the students visited the Ittifaq Steel Factory and were 

accompanied in a tour by specialized engineers where they received a detailed explanation on each of the 

manufacturing processes, the equipment and the role of each department in the process, including the 

inspection department assuring products integrity. The students were introduced to the importance of NDT 

in the manufacturing industry and the great need of specialized and experienced personnel in the field. The 

specialized trainers also mentioned the possibility of training and employment in the group for the NDT 

students and the privileges given to the employees by Al-Tuwairiqi Group regarding training, development 

and career advancement. At the end of the visit, the specialists had answered students’ questions and 

expressed their pleasure for the visit, with the wishes of continuation of such interaction in visits and 

experience exchange between the company and the college for the mutual benefit, and the visiting team 

showed gratitude for Al-Tuwairiqi group for their kind hospitality.   

 ويمكنكم متابعة أخبار الكلية على الموقع اإللكتروني

For more news about JIC, please visit our website at 

www.jic.edu.sa 

http://www.jic.edu.sa/


  

 بالدمام للحديد االتفاق شركة مصنع في المستخدمة التقنيات على يتعرفون الالإتالفية الفحوصات مركز طالب

 األقسام تخصصات مع والمتجانسة والصناعات، المتخصصة الشركات إلى للطالب األكاديمية الزيارات وبرنامج الطالبي النشاط خطط ضمن

 هيئة أعضاء من إثنان( 2) يرافقهم الالإتالفية الفحوصات مركز طالب من طالبا عشر سبعة (71) عدد قام الصناعية، الجبيل بكلية األكاديمية

 مصنع في المختصين من عدد   استقبالهم في كان حيث بالدمام للحديد االتفاق شركة مصنع إلى بزيارة هـ7341/  1/  9 الخميس يوم التدريس

 وإجراءات وآلية المصنع تطور ومراحل تأسيسه منذ للحديد االتفاق شركة مصنع عن مفصال   شرحا   ومرافقيهم الزائر للوفد قدمواالذين  الشركة

 كل بمهام ومرافقيهم الطالب لتعريف الحديد مصنع قسامأ على بجولة الشركة في المختصون قام ذلك بعد .عام بشكل الشركة في المطبقة العمل

 تركيب في الداخلة المواد وفحص نتاجإو تجهيز في المستخدمة جهزةواأل والمعدات التقنيات عن مفصل شرح تقديم الجولة خالل تم كما ،قسم

 الفحص تقنيات دور لىإ المصنع في المختصون تطرق كما المعتمدة، القياسية للمواصفات مطابقتها من للتأكد المنتجات واختبار الحديد وصناعة

 الصناعي المجال هذا في الالإتالفي الفحص تقنيات في للمتخصصين الكبير واالحتياج الصناعة هذه في يحققها التي والفوائد هميتهأو تالفيإالال

 التي الوظيفية المزايا ذكر مع( NDT) تخصص لطالب الشركة في المتاحة والتوظيف التدريب مجاالت إلى المختصون أشار كما والهام، الحيوي

 على الشركة في المختصون جابأ الزيارة ختام وفي .ذلك إلى وما الوظيفي والترقي والتطوير التدريب حيث من فيها للعاملين الشركة تقدمها

 مصلحة فيه لما والكلية الشركة بين والخبرات الزيارات وتبادل التعاون استمرار مؤملين الزيارة بهذه سعادتهم عن وعبروا الطالب سئلةأ

 .والضيافة االستقبال حسن على الطويرقي مجموعة الزائر الوفد شكر كما الجانبين،

 


