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 الهندسة الميكانيكية قسم–كلية الهندسة -التدريب الصيفيجهات 
 

 رقم جهة التدريب  المكان  وسيلة التواصل ) الرابط( كيفية التقديم

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 الصيفىللتدريب 

-https://www.se.com.sa/ar
sa/Pages/CommunityService.aspx 

 

دائرة التوظيف و 
 التعيين بالجنوبية

 1 الشركة السعودية للكهرباء

 المنطقة الوسطى

منطقة األعمال 
 بالجنوبية

كهرباء خدمات 
 خميس مشيط

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

https://www.my.gov.sa/wps/portal/
snp/pages/agencies/agencyDetails/A

C384 

 2 مديرية خدمات المياه  عسيرمنطقة 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

https://www.mod.gov.sa/NEWS/Mili
taryNews/Pages/NEWS_10437.aspx 

الجوية  قاعدة الملك خالد 
بالقطاع الجنوبي: إدارة 

 التشغيل و الصيانة

3 

من خالل موقع الهيئة فى 
 المواعيد المحددة منها

https://www.rcjy.gov.sa/ar-
SA/jubail/Pages/default.aspx 

 4 الهيئة الملكية بالجبيل الجبيل

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

http://www.sbg.com.sa/index_a.htm
l 

مجموعة بن الدن السعودية  أبها
 موقع مطار أبها

5 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

 6 مجموعة بن الدن السعودية  الحرمين الشريفين 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

http://www.cgs.com.sa/ 
 

الشركة السعودية إلنتاج  الرياض
 غرف التبريد 

7 

المعهد فى من خالل موقع 
 المواعيد المحددة منها

http://www.jti.edu.sa/ar/eservices/P
ages/default.aspx 

 8 معهد الجبيل التقني الجبيل

من خالل موقع  الشركة  فى 
 المواعيد المحددة منها

https://www.sabic.com/ar/careers/
-and-africa/students-east-middle

graduates-fresh 

الشركة السعودية للصناعات  الرياض
 األساسية : سابك

9 

من خالل وحدة التدريب و 
يد المعلنة بدليل الطالب المواع

 للتدريب الصيفى

/https://baytur.com.sa 

 
 BAYTUR SAUDIA الخبر

ARABIAN 
10 

من خالل موقع الشركةفى 
 المواعيد المحددة منها

https://www.schem.com/ar/pages/d
efault.aspx 

 

 SAUDI CHEVRON 11 الجبيل

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

https://www.dar.com/careers/ourcu
lture 

 

للتصميم شركة دار الهندسة  
 تاو اإلستشار

12 

من خالل موقع الشركةفى 
 المواعيد المحددة منها

https://www.aramco.com/ar/careers  13 ارامكو السعودية 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

 14 تحلية الشقيقمحطات  الشقيق 

من خالل وحدة التدريب و   15 وكالة الجامعة للمشروعات  

https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/CommunityService.aspx
https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/CommunityService.aspx
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC384
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC384
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC384
https://www.mod.gov.sa/NEWS/MilitaryNews/Pages/NEWS_10437.aspx
https://www.mod.gov.sa/NEWS/MilitaryNews/Pages/NEWS_10437.aspx
https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/jubail/Pages/default.aspx
https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/jubail/Pages/default.aspx
http://www.sbg.com.sa/index_a.html
http://www.sbg.com.sa/index_a.html
http://www.cgs.com.sa/
http://www.jti.edu.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx
http://www.jti.edu.sa/ar/eservices/Pages/default.aspx
https://www.sabic.com/ar/careers/middle-east-africa/students-and-fresh-graduates
https://www.sabic.com/ar/careers/middle-east-africa/students-and-fresh-graduates
https://www.sabic.com/ar/careers/middle-east-africa/students-and-fresh-graduates
https://baytur.com.sa/
https://www.schem.com/ar/pages/default.aspx
https://www.schem.com/ar/pages/default.aspx
https://www.dar.com/careers/ourculture
https://www.dar.com/careers/ourculture
https://www.aramco.com/ar/careers
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المواعيد المعلنة بدليل الطالب 
 للتدريب الصيفى

من خالل موقع الشركةفى 
 المواعيد المحددة منها

https://coop.kacst.edu.sa 
 

 لعزيزالملكعبداينةمد 
 لتقنيةواللعلوم

16 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

https://saic.com.sa/ 
 

الشركة السعودية للصناعات  الرياض
 المتطورة

17 

من خالل وحدة التدريب و 
المواعيد المعلنة بدليل الطالب 

 للتدريب الصيفى

http://psdsarc.gov.sa/ 
 

مركز االمير سلطان  الرياض
 والبحوث الدفاعيةللدراسات 

18 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://connect.slb.com/locations/d
ammam-doha-saudi-arabia-

31942.aspx 
 الدمام

Schlumberger - 
SaudiArabia 

19 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

http://www.gdcme.com/index-
ar.php الرياض 

السعودية لتهيئة و صيانة 

 GDC Middle الطائرات
East 

20 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://avf.com.sa/ 

 الدمام
ARMORED VEHICLES 

& HEAVY EQUIPMENT 
FACTORY 

21 

من خالل نموذج فرصة 
الطالب مع للتدريب يقدمه 
 برنامج للتدريب

https://www.saei.aero/Pages/Home.
aspx جدة 

Saudi Aerospace 
Engineering Industries 

22 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.motabaqah.com.sa/ar/ 

 الدمام
الشركة السعودية لخدمات 
 الفحص الصناعي )مطابقة(

 

23 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.gso.org.sa/orgs-
db/qms/profile/1856/saudi-iron-&-

steel-company-?lang=ar 
 الجبيل

الشركة السعودية للحديد 
 والصلب )حديد(

24 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.gso.org.sa/orgs-
db/qms/profile/4252/-arabian-
industrial-fibers-company-(ibn-

rushd)?lang=ar 

 ينبع
الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية )ابن رشد(

25 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.maaden.com.sa/ar/  
 الرياض

شركة التعدين العربية 
 السعودية )معادن(

26 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.saudirailways.org 

 الدمام
عامة للخطوط المؤسسة ال

 الحديدية

27 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.gso.org.sa/orgs-
db/cab/profile/3544/national-

methanol-company- 

 الجبيل
 
 

الشركة الوطنية للميثانول 
 )ابن سينا(

28 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.gso.org.sa/orgs-
db/qms/profile/4246/saudi-yanbu-

petrochemical-company-
(yanpet)?lang=ar 

 ينبع
شركة ينبع السعودية 

 للبتروكيماويات )ينبت(

29 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com الجبيل 
الشركة الشرقية 

 للبتروكيماويات )شرق(

30 

من خالل نموذج فرصة  https://www.sabic.com الشركة السعودية  الجبيل 31 

https://coop.kacst.edu.sa/
https://saic.com.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://psdsarc.gov.sa/
http://psdsarc.gov.sa/
http://psdsarc.gov.sa/
https://www.stkfupm.com/forum/threads/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-gdc-middle-east.132975/
https://www.stkfupm.com/forum/threads/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-gdc-middle-east.132975/
https://www.stkfupm.com/forum/threads/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-gdc-middle-east.132975/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D8%B4%D8%B1%D9%82)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D8%B4%D8%B1%D9%82)&action=edit&redlink=1
https://www.sabic.com/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(%D8%B5%D8%AF%D9%81)&action=edit&redlink=1
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للتدريب يقدمه الطالب مع 
 برنامج للتدريب

 للبتروكيماويات )صدف(

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com الجبيل 
شركة الجبيل للبتروكيماويات 

 )كيميا(

32 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com الجبيل 
شركة الجبيل لألسمدة 

 )البيروني(

33 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com الجبيل 
الشركة السعودية 
 للميثانول )الرازي(

34 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.saudikayan.com.sa/ar شركة كيان السعودية  الجبيل
للبتروكيماويات )كيان 

 السعودية(

35 

من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.safco.com.sa/ar الجبيل 
شركة األسمدة العربية 

 السعودية )سافكو(
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

http://www.yansab.com.sa/ar ينبع 
شركة ينبع الوطنية 

 للبتروكيماويات )ينساب(
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com ينبع 
الشركة الوطنية للغازات 

 الصناعية )غاز(
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.sabic.com الجبيل 
شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات )المتحدة(
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

امج للتدريببرن  

https://www.sabic.com الشركة السعودية  الجبيل
األوروبية للبتروكيماويات 

 )ابن زهر(
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من خالل نموذج فرصة 
الب مع للتدريب يقدمه الط

 برنامج للتدريب

https://www.dermabit.com شركة صناعات المواد  الخبر
العازلة للماء )ديرمابيت( 

 المحدودة
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من خالل نموذج فرصة 
ب يقدمه الطالب مع للتدري

 برنامج للتدريب

https://www.almasafi.com.sa/ جدة 
شركة المصافي العربية 

 السعودية
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.saudiceramics.com الرياض 
 شركة الخزف السعودي
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.tasnee.com/ar الرياض 
التصنيع الوطنيةشركة   
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

http://www.spimaco.com.sa  بريدة 
الشركة السعودية للصناعات 

 الدوائية
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب
 

https://gasco.com.sa/ar/Pages/default
.aspx 

 الرياض

 شركة الغاز والتصنيع االهلية
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

http://www.saudicable.com/ar/ جدة 
 شركة الكابالت السعودية
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من خالل نموذج فرصة 
لطالب مع للتدريب يقدمه ا
 برنامج للتدريب

https://www.zoujaj-glass.com/ar/ الرياض 
عات الزجاجية شركة الصنا

 الوطنية
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.amiantit.com/ar/site/ الدمام 
تيت العربية شركة اميان

 السعودية
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب

https://www.fipco.com.sa/en/ الرياض 
شركة صناعة مواد التعبئة 

  والتغليف
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب
http://www.al-babtain.com.sa 

 الرياض
ة البابطين للطاقة شرك

 واالتصاالت
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب
http://zentech-co.com 

 الجبيل
شركة قمة الجبيل للخدمات 
 الفنية والصناعية المحدودة
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من خالل نموذج فرصة 
مع  للتدريب يقدمه الطالب

 برنامج للتدريب
http://www.solbsteel.com/ssc/ 

 جازان
 شركة صلب ستيل
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من خالل نموذج فرصة 
للتدريب يقدمه الطالب مع 

 برنامج للتدريب
https://www.alfanar.com/arabic/ 

 خميس مشيط
 شركة الفنار
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https://www.fipco.com.sa/en/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.al-babtain.com.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://zentech-co.com/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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http://www.solbsteel.com/ssc/

