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لديها القدرة واإلمكانية لتقديم التدريبات األساسية والتدريبات االختصاصية  صادات الدفاعية  

بهذه   يقوم  حيث  الصديقة،  للدول  المسلحة  القوات  تحتاجها  التي  المجاالت  بكافة  والتطبيقية 

كوادر   عالية  التدريبات  كفاءة  تمتلكها ذات  التي  الواسع  التدريبي  الكادر  ضمن  من  مشكلة 

 .الشركة، وتقوم بإجراء التدريبات في أراضي الدول التي تطلب الخدمة

 

تمتلك أرشيفا واسعا من الوثائق التعليمية التي تشمل خطط التدريب والبرامج  صادات الدفاعية

واألهم المحاضرات  ال  ومذكرات  تمتلك  ذلك  الموهوبينمن  فتح وعمل    مدربين  تخولها  التي 

التغييرات الالزمة في   العالم وذلك بإجراء  المسلحة في  للقوات  دورات على جميع األصعدة 

قبل   من  لالستخدام  جاهزة  بصورة  البيانات  تلك  وإبقاء  المتقدمة  التكنولوجيا  لموائمة  وقتها 

ل التي تطلب  ناء على طلب الدورات التي ستقام بالمدربين الموجودين ضمن بنيتها في الدو 

هذه   تقديم  يتم  حيث  لديها،  واألمنية  العسكرية  المسلحة  القوات  عناصر  تدريب  بغية  الخدمة 

 الدورات والتدريبات في أراضي الدول الطالبة للخدمة. 
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الدفاعية   المتمكنين  صادات  المختصين بمجاالتهم  تمتلك في جعبتها كادر شاب من المدربين 

خبرة المسلحة    وذوي  القوات  من  الشركة على متقاعدين  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التركية. 

 .استعداد دائم إلمكانية توسيع كادرها التدريبي الحالي عند الحاجة لذلك

 

الدفاعية   للفراد صادات  المقدمة  التدريبية  الدورات  بموضوع  يتعلق  فيما  بحساسية  تتعامل 

نها تعتبر األفراد  فراد الوحدات الخاصة، وذلك ألت الصغيرة والوحدات الخاصة وأوالوحدا

والعربات  المتطورة  التكنولوجية  المعدات  نظم  وجود  كأهمية  الحديثة  للجيوش  جداً  مهمة 

والمعدات واألسلحة بل تتعدى ذلك باألهمية لكون وجود عناصر ذوي بنية قوية ولها القدرة 

 عال في الدفاع عن أوطانهم. كافة ظروف الحرب تساهم بشكل فوالقابلية للتعامل مع 
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تمتلك مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تحقق تطوير المهارات الفردية،    دفاعية صادات ال 

 :وهنا نستعرض بعضاً من هذه الدورات

 الباقات التدريبية العامة .1

a.  دورات القتال للفرد الواحد وتكتيكات الوحدات الصغيرة . 

b.  لوحدات الخاصة.ألساسية لالدورات ا   

c.  الدورة التخصصية للوحدات الخاصة . 

d. دورات الطيران . 

 الدورات التخصصية األخرى .2

a.  الباقات التدريبية للقوات البرية 

i. دورة العمليات البرية  باقة . 

ii. الحاد  القناص  دورة باقة . 

iii.  .باقة دورة قناص المهام الخاصة 

iv. دورة الحماية   باقة . 

v. دورة التدمير   باقة . 

vi.   نظامية الباقة دورة الحرب غير . 

vii.  .باقة دورة عمليات األماكن المأهولة 

viii. للفرد الواحددورة القتال   باقة. 

ix. للهاون والمدفعـية ستطالع االدورة   باقة . 

x.  (ليها سليمةع االستيالء تدمير العربات المدرعة/ )باقة دورة قنص الدبابات. 

b.  .الباقات التدريبية للقوات البحرية 

i. .باقة دورة العمليات البحريـة 

ii. باقة دورة الرجل الضفدع األساسية 

c. لقوات الجوية. الباقات التدريبية ل 

i.  .باقة دورة العمليات الجـوية 

ii.  .)باقة دورة طيّاري المروحيات )الهليكوبتر 

d.  .الباقات التدريبية لوحدات الشرطة 

i.  أمن المخافر الحدودية )الهجانة(. باقة دورة 

ii. .باقة التدريب األساسية لشرطة العمليات الخاصة 

iii.  .باقة تدريب عمليات األماكن المأهولة 

 http://goo.gl/c2jvU ارة الرابط من أجل دوراتنا المحدثة زي الرجاء

   اركودءة البأو قرا
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 :معايير الكفاءة المبدئية للدورة
الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا مهارات  ليتم متابعة  

 معينة في نهاية هذه التدريبات

 ؛ كحد أدنى

 ساسية. معرفة القواعد واإلجراءات العسكرية األ  .1

  .دقيقة 52من بمدة أقل كغ  20ن متر مع حقيبة ظهر بوز 7200سير مسافة  .2

 .مشاةال الرمي بالمسدس وبندقية  أثناء% 60تحقيق إصابة أكثر من  .3

 

والتقييم يقبل المتدرب في دورة العمليات   باالختباربعد إتمام الدورة والنجاح 

   .ريةالب
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  .التدريب اتعموضو
أدوات تحكيم في أجواء في دورات العمليات الحربية، يتم تزويد كل مشترك بتجهيزات خاصة و

األراضي من قبل مدربين مختصين، وبعد إعطاء التعليمات األساسية بالنسبة للعمليات البرية  

وإجراء التطبيق ضمن إطار برنامج التدريب والتّكون في حالة الكلية بشكل فردي أو جماعة، 

 : يتم تدريب المشتركين على المواضيع األساسية
 

 للياقة البدنية. التدريب البدني الحربي وا .1

 عافات األولية. اإلسـ .2

 الرمـاية. .3

 أساليب االنتقال. .4

 الكمين.  .5

 االستطالع والمخابرات. .6

 الفرار والنجاة. .7

 اإلشارة. .8

 البحث واإلنقاذ.  .9

 إخالء الالجئين.  .10

 المداهمة والتدمير.  .11

  توجيه الطائرات والمروحيات. .12

 

 نهاية الدورة بالكفاءات والقدرات التي تكتسب 
 

  :لعمليات البرية طالب الدورة يتكسبون الكفاءات والقدرات التاليةالتدريبية ل ختام الدورة في

جدول    وى األدنى إلى األعلى الموجودة فيمن المست  ابتداءمعرفة كافة الوحدات ووظائفها   .1

 . التنسيق للجيش

 . مكانية تطبيق أساليب اإلسعافات األولية إ .2

 . ة للرماية على أعلى مستوى قدرال واكتسابمعرفة األسلحة الموجودة معرفة كاملة  .3

 . وتطبيقها وفرض تطبيقها  مجموعة )التيم(ال انتقالمعرفة نظام  .4

 . معرفة األشخاص والوسائل واألرتال وكمائن المنطقة وتنفيذها .5

 . فردي عند الضرورية القدرة على الفرار والتخلص من مناطق العدّو بشكل  .6

 . ةالصديقالمناطق ق العدو والقدرة على تنفيذ عمليات اإلنقاذ والخطف من مناط .7

 .اإجرائهو التدمير فنون معرفة أنواع  .8
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تو  ختراقاالقدرة على   .9 الهدف عن طريق  لتدمير  الصديقة  العناصر  جيه العدو ومساعدة 

 .الهليكوبتر والصواريخ والمدفعية عناصر الهجوم مثل الطائرات و

 .مّشغل جيد  القدرة لكي يصبحومستلزماتها و شارةئل اإلمعرفة وسا .10

اال   االستيالء اولة  ح م .11 األسلحة  الدبابات على  مثل  العدو  حوزة  في  التي  ستراتيجية 

 . ستيالء عليهاوالطائرات الحربية والمروحيات أو تدميرها في حال عدم القدرة على اال

 الناجحين.ركين  اشهادة خبير في القوات البرية للمش  والتقييمات يتم منح  االختباراتبعد إجراء  

 

 

 :دورةال مـدة
 .ومحاكاة ةعمليو ةنظري  وتتضمن تدريبات أسبوع  16هي   تدريبات العمليات البرية ةدم
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 

ليتم متابعة الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  

 :في نهاية هذه التدريبات ،كحد أدنى مهارات معينة

 . األساسيةالعسكرية  تراءااإلج د ومعرفة القواع  -1

  52أقل من بمدة كغ  20متر مع حقيبة ظهر بوزن  7200سير مسافة  -2

  دقيقة.

 .المشاة الرمي بالمسدس وبندقية  أثناء% 60تحقيق إصابة أكثر من  -3

 

  الحاد   قناصالختبار والتقييم يقبل المتدرب في دورة  بعد إتمام الدورة والنجاح باال

المس  خصصةم  )دوراتنا يتم قبول  فقطشكيالت األمنية  التو  لحةللقوات  فراد  األ وال 

. (والمدنيين
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 التدريب ع يضـامو
يتم تزويد كل مشترك في الدورة بتجهيزات خاصة وأدوات   الحاد في دورة القناص

ن وبعد إعطاء التعليمات من قبل مدربين مختصي بيئة ميدانيةتحصين في 

التدريب وباستخدام الوسائل   مجبرناقات المنفذة ضمن إطار يوالتطب األساسية

والمستلزمات مثالً المروحيات والزوارق ومجموعة المحاكاة اإللكترونية  

عة المحاكاة الطبية، وبتّكون الموهبة يتم إعطاء تدريبات المواضيع  ومجمو

 . األساسية

 . اللياقة البدنية بدينة الحربية والتدريبات ال .1

 ساسية. األ ايةتقنيات الرم .2

 .المتقدمة ايةتقنيات الرم .3

 . واالستخباراتستطالع الخاص اال .4

 .شارةاإل .5

 .والنجاةالهروب والحياة   على قيد البقاء .6
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 المكتسبة في ختام الدورة  الكفاءة

 سب المتدربون بنهاية الدورة اإلمكانيات والقدرات التالية:تيك

  .معرفة األسلحة الموجودة بشكل جيد وتحقيق الرماية في مستويات عالية  .1

 . في جيوش العالم المستخدمةالقناصات أنواع  جميع معرفة .2

 . مواضيع اإلسعافات األولية  تطبيقومعرفة  .3

 طق العدو. امن ضمنالمهمة المكلفة  بعدالبقاء على قيد الحياة خالل و .4

يُمنح المتدربون الذين ينجحون في االختبارات والتقييمات التي سيتم إجراؤها في  

 .د بأنهم تابعوا الدورة التدريبية ونجحوا فيهانهاية الدورة شهادة قناص حاد تفي

 

 الدورة:مـدة 
أسابيع وهي تدريبات نظرية    8  وزعة لـم  برامج تتكون تدريبات القناص الحاد من  

 .وعملية ومحاكاة
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القناصة المؤلفة    مجموعاتفي يومنا هذا من الممكن خلق تأثير كبير على الخصم باستخدام  

  مجموعات ستخدام  عناصر الحرب غير المتماثلة. ويؤكد نجاح ا  من شخصين اثنين كعنصر من

العمليات المكثفة التي تجريها القوات المسلحة التركية ضد    (sniper)قناصة المهام الخاصة  

 . المنظمات اإلرهابية

 ت؛فئا 3 ينقسم العناصر الذين يحققون إصابات محققة وفعّالة إلى

a. :أي بيئة كان  قيق اإلصابة بدقة عالية في  تح   علىهو الشخص الذي لديه القدرة    القناص

ة أجهزة إضافية من خالل الجمع بين الميزات الهيكلية للبندقية وتقنيات  دون استخدام أي 

 . الرمي ومبادئه وقدراته الشخصية

b. القناص الحاد  (Sharp-Shooter):  على    واإلمكانية   هو الشخص الذي لديه القدرة

دقيق  تحقيق  بشكل  وما  600  مسافةل  اإلصابات  بندقية    حولها متر  مصنعة  باستخدام 

 مقياس الرياح وما  -   )منظار البندقية   األجهزة البصريةمزودة ب خصيصاَ للقنص الحاد و

 شابه(. 
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c.   الخاصة المهام  يم  هو   :(Sniper)قناص  الذي  على  ت الشخص  والموهبة  القدرة  لك 

نحو األهداف    ب بالتصوي وذلك    %(99األهداف بنسبة عالية تصل حتى )  إصابةتحقيق  

تبعد   ضمن   600التي  وأكثر  المناخية    متر  الظروف  ً ممستخدكافة  مصنعة    ا بندقية 

و بذلك،  للقيام  بأجهزة  خصيصاَ  عالية    بصريةمزودة  ميزاٍت  الرمي    حاسوبك) ذات 

بندقية(،  و  يقو و منظار  الحاجة  العملية ضمعند  بهذه  با م  العدو  كافة ن خطوط  ستخدام 

شّكالن فريقاً مكوناً من شخصين يقومان  بمساعد قناص ي وبعد تعزيزه    فنون التمويه. 

 على تأدية مهامهما على هذا النحو. 

 

البنية النفسية المتينة والتحّمل الجسدي    لك ت ميرمي   بالخبيرٌ عنصٌر  هو  ؛  قناص المهام الخاصة

 العالي، شهد تدريبات مكثّفة، ويمتلك الخبرات الفنية. 

ؤثر عليها  ي رمي بنجاح على األهداف التي لم  على ال   قادرٌ شخصٌ   هو  قناص المهام الخاصة:

 . القناص والقناص الحاد مراعياً؛ المسافة، الحجم، الموقع والظروف البيئية المؤقتة

رف الذي يمتلك في بنيته قناص المهام الخاصة يكون بطبيعة الحال يمتلك )عامل القوة  الطإن  

 على الجانب الخصم.الضاربة( يؤثر على مجريات المعركة ويحقق التفوق 
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المهام الخاصةيجب على   القيام بنشاطه في    قناص  الحياة عند  إدامة  أن يمتلك كافة مهارات 

يجب  و   من أجل البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة،ك  ساحة المعركة وخلف خطوط العدو وذل

 بيئة كان.  ة في أي  )التمويه( والتغطية   اإلخفاء فنونكافة  تطبيق عليه 

بشكل كثيف من أجل تعزيز هذه المهارات  الخاصة تكرار التدريبات  اص المهام  يجب على قن 

أن يديم قدراته البدنية والعقلية    ، ويجب عليهوجعلها فطرةً حتى يصل لمستوى االحتراف فيها

 . عالٍ مستوى بنحو مستمر وعلى 

 

 تدريب قناص المهام الخاصة

بين الذين تم اختيارهم من القناصين  يتم قبول المرشحين بتدريب قناص المهام الخاصة من  

 ادين في حال نجاحهم في االختبارات والتقييمات. والقناصين الح 

 

 ي الدورةالكفايات المطلوبة لالنضمام ف

a.  .معرفة القواعد والفنون العسكرية األساسية 

b.  دقيقة.  52أقل من  بمدةكغ  20متر مع حقيبة ظهرية وزنها 7200قطع مسافة 

c.  الرمي بالمسدس وبندقية المشاة. أثناء %80 حتى صل تحقيق نسبة إصابة ت 

 )القدرة على الرمي بمستوى القناص الحاد( 
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 مواضيع التدريب 

 ؛المهام الخاصةتدريب قناص 

التدريب من قبل مدربين مختصين، حيث يخصص لكل متدرب معدات خاصة  إجراء  يتم  

يدانية، وبالتمارين المطبقة  المعلومات األساسية في بيئة م   إعطائهموأدوات التحصين، وبعد  

 .موهبةن إطار برنامج التدريب يصلون لمستوى تكون القنص عندهم  ضم

a.  اللياقة البدنية. الحربية و التربية البدنية 

b. تقنيات الرمي األساسية . 

c.  تقنيات الرمي المتقدمة . 

d. ستخباراتاال و   االستطالع الخاص. 

e. شارةاإل. 

f.  .التغطية واإلخفاء 

g. إدامة الحياة. 

h. لنجاةالفرار وا. 
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 الكفاءات التي تكتسب بنهاية الدورة 

 

المختلفة   األسلحة  استخدام  المحاكاة يتم  وعدة  المطاطية  والزوارق  العامودية  والطائرات 

 ات.  اإللكترونية وعدة محاكاة اإلسعافات األولية باإلضافة لمعدات وأدوات أخرى في التدريب 

 فيما يتعلق بقناص المهام الخاصة: 

 قناص المهام الخاصة؛  دورةات واإلمكانيات التالية في درلقيتم تعزيز ا

a.  ة والقدرة على الرمي بمستوًى عاليالشخصي  همأسلحتالمعرفة التامة ب ، 

b.   جيوش العالم، معرفة أسلحة القنص المستخدمة في 

c.   اإلسعافات األولية، معرفة وتطبيق مواضيع 

d.  وذلك    ،هام الخاصة وبعدهاالظروف الصعبة أثناء القيام بالم  البقاء على قيد الحياة في

 العدو،  ضمن مناطق

e.   ققة من مسافات بعيدة بعد اختيار الهدف وذلك  إصابة مح   إصابة األهدافالقدرة على

 . متر( 1800مناسبة ومعدات مساعدة أخرى لمسافات تصل إلى باستخدام أسلحة )

قناص  بعد التقييمات واالختبار بنهاية الدورة يمنح المتفوقين من المتدربين شهادة 

 ( تثبت مشاركتهم بالدورة ونجاحهم فيها. sniperالمهام الخاصة )
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 التدريب مدة 

 

اً، تتضمن  أسبوع  12( من برنامج مدته  sniperقناصة المهام الخاصة )تدريب  تتكون دورة  

 ومهام رمي.  محاكاةتدريبات تدريبات نظرية و 
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 

المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا    كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يجب على 

 : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 . معرفة أساسيات القواعد التقنية والعسكرية .1

  .دقيقة 52أقل من بمدة كغ  20ظهر بوزن متر مع حقيبة  7200سير مسافة  .2

 .المشاة الرمي بالمسدس وبندقية  أثناء% 60من  كثرتحقيق إصابة أ .3

 السباحة الحرة.  ي دقائق ف 6خالل  متر  150تمام مسافة إ .4

إلى دورة تدريب   والفحوص يتم قبول المشتركين الذين يبدون النجاح  االختباراتبعد إجراء  

  .الحماية
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 مواضيع التدريب 
حة متنوعة وطائرات أسل ستخدامباالتدريب في المواضيع األساسية  دورة الحماية: يتم 

مروحية وزوارق ومجموعة المحاكاة اإللكترونية ومجموعة محاكاة اإلسعافات األولية  

 .زمة لعملية الحمايةواألدوات الال

 . التدريبات البدينة الحربية واللياقة البدنية  .1

 . األولية سعافاتاإل .2

 األشخاص. حماية أمن  .3

 .حماية السيارات .4
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 ية الدورة اإلمكانيات المكتسبة في نها

 :يكتسب المتدربون في نهاية دورة الحماية

 . الحماية األساسية تقنيات .1

  .المنطقةوالسيارات وبنية واأل شخاص تقنيات حماية األ .2

 . وليةسعافات األتقنيات اإل  .3

   . غتيالاالتقنيات  .4

رة والتقييم في نهاية الدو  االختباريتم السابقة ات والقابليات في المواضيع يبعد تعزيز اإلمكان

  .وبيان لمتابعته للدورة حماية اختصاصمن المشتركين يمنح له شهادة  االختبارومن يجتاز 

 

 الدورة مـدة 
برامج التدريب النظري والعملي  من تكون ت أربعة أسابيع   4 عبارة عن الدورة هي مدة 

 .والمحاكاة
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 

المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  ب على  كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يج 

 : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 معرفة أساسيات القواعد التقنية والعسكرية.  .1

  دقيقة. 52من  بمدة أقلكغ  20متر مع حقيبة ظهر بوزن  7200سير مسافة  .2

 .شاةالم الرمي بالمسدس وبندقية  أثناء% 60تحقيق إصابة أكثر من  .3

 . دقائق في السباحة الحرة 6خالل  متر  150إتمام مسافة  .4

إجراء   المشتركين   والتقييمات  االختباراتبعد  قبول  دورة    النجاح  يبدون   يتم  إلى 

   .التدمير
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 مواضيع التدريب 

دورة التدمير: يتم إعطاء التدريب في المواضيع األساسية من قبل المدربين المختصين في  

لمكان، البحار والغابات والمناطق الجبلية ومناطق تتضمن وسائل  وا  مالئمة الجوموضوع 

  .مختلفة

 . التدمير المتقدم .1

 . إنتاج القنابل .2

 . تدمير العربات .3

 تدمير األبنية.  .4

 األلغام.  .5

 . إبطال مفعول القنابل .6

   . تحت الماء تدميرال .7
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 نهاية دورة التدمير ب القدرات المكتسبة 

 : م الدورة التدريبية والقدرات التي تكتسب في ختاالكفاءات 

 . تقنيات التدمير األساسية .1

 .تقنيات التدمير المتقدمة .2

 . تقنيات اإلسعافات األولية .3

 .ر األبنـية والعرباتفن تدمي .4

 . تقنيات إنتاج القنابل .5

  .لبتقنيات التخلص من القنا .6

اإلمكان تعزيز  يتم  يبعد  المواضيع  والقدرات في  الدورة ومن  االختبارات  نهاية    والتقييم في 
 . وبيان لمتابعة الدورة حماية اختصاصمن المشتركين يمنح له شهادة  االختباريجتاز 

 مـدة الدورة 

 . التدريب النظري والعملي والمحاكاة برامجمن تكون وت أسابيع  8 عبارة عن الدورة مدة 
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 
كتسبوا مهارات معينة نتيجة لهذه يجب أن يكون المتدربون قد اجتازوا بعض التدريب وا

 :كحد أدنى  متابعة الدورة.التدريبات من أجل 

 ، الشرطة األساسيةعليه أن يعرف فنيات وقواعد  .1

دقيقة حامال على الظهر حقيبة  52بمدة أقل من متر  7200مسافة  يجتازعليه أن   .2

 ، كغ 20وزنها 

 ،%60 المشاة بنسبة بندقيةو المسدس عليه أن يكون ناجح في رمايات .3

  ماكندورة عمليات األبيتم قبول المتدربين الناجحين في االختبارات والتقييمات  

 .المأهولة
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 مواضيع التدريب 

:  على النحو التالي دورة عمليات األماكن المأهولةبيتم تقديم التدريب في المواضيع األساسية  

تخصيصها للمتدربين من قبل  الخريطة والمناظير المحمولة ومعدات التحصين التي تم  باستخدام 

المدربين ذوي الخبرة وبعد إعطاء المعلومات األساسية في البيئة الميدانية وطلب إطالق النار  

 : وأجهزة المحاكاة الطائرات من دون طياروترتيبها و

 تدريب القيادة، .1

 نظام المنضم، التدريب  .2

 اإلشارة في األماكن المأهولة، سالح  .3

 يطي، قراءة الخريطة/ الرسم التخط .4

 ،الطائرات من دون طياراستخدام  .5

 تقنيات تقييم الصور والفيديو، .6

 طرق تقدير المسافة وتحديد الهدف ووصفه، .7

 التمويه واالختفاء،  .8

 التخريب، .9

 طرق التفخيخ والتخلص من األفخاخ، .10

 لة،عمليات التيم في المباني واألماكن المأهو .11

 . اإلسعافات األولية .12
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 نهاية الدورةب التي سيتم اكتسابها  مهاراتال

 المأهولة: ماكن عمليات األ يكتسب المتدبرون القدرات واإلمكانيات التالية بنهاية دورة تدريب 

 العمليات في األماكن المأهولة،  فنون .1

 الفيديو، مقاطع و ةتحديد الهدف وتقييمه من الصور الفوتوغرافي .2

 من المناطق المفخخة،  النجاةتفخيخ المباني وفنون   .3

 . لهاون واالهليكوبتر ات وطائرتوجيه دعم  .4

دورة عمليان األماكن    شهادة الناجحين يتم منح التي سيتم إجراؤها  نتيجة االختبارات والتقييمات 

 .المأهولة
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 مدة الدورة

تدريب نظري وعملي  شاملة يوًما   45المأهولة من برنامج مدته   األماكن دورة عمليات  شكل تت

 . ومحاكاة 
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ال  تنظم  غير   ةدفاعي صادات  للحرب  الخدمة  لها  تقدم  التي  للدول  المسلحة  القوات  تشكيالت 

هذه  ال عناصر  بتدريب  وتقوم  الدفاع،  بقصد  جميعاً  لتنظيمها  حاجة  لظهور  وذلك  نظامية 

التشكيالت على أنشطة الكمائن واإلغارة وإغالق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات اإلنقاذ  

 .ذلك كلوعلى العمليات المضادة ل واالختطاف

  نظاميةاللدورة الحرب غير معايير الكفاءة المبدئية 
التدريبات  المشتركين أن يكونوا قد مارسوا بعض  الدورة يجب على  ليتم متابعة  أدنى،  كحد 

 :ونالوا مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 معرفة أساسيات القواعد التقنية والعسكرية.  .1

  دقيقة. 52كغ ألقل من  20بوزن متر مع حقيبة ظهر  7200سير مسافة  .2

 .المشاة الرمي بالمسدس وبندقية  أثناء% 60تحقيق إصابة أكثر من  .3

 . دقائق في السباحة الحرة 6خالل  متر  150إتمام مسافة  .4

 . والتقييم  االختباراتالنجاح في  نظامية بعداليقبل المشاركون في دورة الحرب غير 

  



 نظاميةالالحرب غير   تدريب باقة دورة

27 

 : مواضيع التدريب
مية: يتم إعطاء التدريب في أسلحة متنوعة وطائرات مروحية وقوارب نظاالدورة الحرب غير  

وباستخدام   األولية  اإلسعافات  محاكاة  ومجموعة  اإللكترونية  المحاكاة  ومجموعة  سريعة 

 .نظاميةالاألدوات والمعدات مثل األلغام البحرية، وذلك لعمليات الحرب غير 

  نظامية.الير التنظيم في تشكيالت الحرب غ .1

  .باراتاالستخ  .2

  عمليات المقاومة. .3

 عمليات حرب العصابات. .4

 عمليات اإلنقاذ والخطف. .5

 عمليات القوات الخاصة. .6

 عمليات البحر السرية.  .7

 العمليات الجوية. .8

 عمليات الحرب النفسية. .9

 المخابرة وأمن المخابرة. .10

 اللوجستية.  .11

  نظامية.الالعمليات ضد مجموعات الحرب غير  .12

 ة. نظاميالالقيادة في الحرب غير  .13

 .نظاميةالاإلسعافات األولية في الحرب غير  .14

 نظامية الدورة الحرب غير  نهايةب القدرات المكتسبة 
 الكفاءات والقدرات التي تكتسب في ختام الدورة

  في بداية األمر الحرب النفسية والعمليات. .1

 التخريب. .2

  المداهمة. .3

  الكمين. .4

  التدمير.  .5

  . االغتيال .6

  اإلنقاذ والخطف. .7

 المباغتة. .8

 . الشارعاليب العمليات الناتجة عن األنشطة الخفية والعمليات اإلرهابية في أس .9

والفحوص يتم منح الشهادة للمشتركين الناجحين في الدورة كمختصين في  االختباراتبعد 

  . الحروب غير نظامية
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 : التدريبمـدة 
يستغرق   برنامج  عن  عبارة  النظر  16المدة  التدريب  من  مكّون  وهو  والعملي أسبوعاً  ي 

 .ومجموعة المحاكاة
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 
كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  

 : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 والعسكرية. معرفة أساسيات القواعد التقنية  .1

  دقيقة. 52أقل من بمدة كغ  20ظهر بوزن متر مع حقيبة  7200سير مسافة  .2

 .المشاة الرمي بالمسدس وبندقية أثناء % 60تحقيق إصابة أكثر من  .3

في   نجحوا  الذين  المشاركون  للفرد   االختباراتيقبل  المتقدمة  القتال  الدورة  في  والتقييمات 

 .الواحد
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   :مواضيع التدريب
ريب في المواضيع األساسية على يد مدربين  يتم التد:  ددورة القتال المتقدمة للفرد الواحفي  

، حيث يتم تخصيص خريطة ومنظار وأدوات تحصين لكل مشترك في البيئة الميدانية  مختصين

حيث   المحاكاة،  أجهزة  في  وتنظيمها  النار  إطالق  وطلب  األساسية  المعلومات  إعطاء  وبعد 

 .  ي ما يل، وفيها يتم تدريب المتدربين عند تصبح األمر موهبة 

 . نضمدريب على النظام المالت .1

 . تدريب الرماية والقنص الميكانيكي .2

 . االستخبارات .3

 . الحماية من نيران العدّو سواًء برؤيته أو بدون رؤيته .4

 .قيد الحياةتدابير البقاء على  .5

 . تكتيكات التقدم تحت نيران العدو .6

 المسافة.تقدير القدرة على  .7

ال .8 تعيين  الجهات في األراضي وإجراءات  تعيين  بواسطة  أسـس  الجهات  هدف وتعيين 

   .البوصلة
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 الدورة   بنهايةالكفاءات والقدرات التي تكتسب 
 :  ما يلي دورة الحرب المتقدم للفرد الواحد في نهاية  يكتسب المتدربون 

األرض  الموجودة فياألشكال والتعبيرات  ى والعثور عل ،وضع الجهات على الخريطة .1

 على الخريطة.

  سرعة على أرض الواقع.وضع األهداف بدقة وب .2

  كيفية الحركات في حال التماس مع العدو.  .3

 .  تأهيل موضوع البقاء على قيد الحياة .4

الحرب   اختصاصالتقييمات يعطى شهادة  و  االختبارات  وباجتيازوالكفاءة  وبهذا تتحقق القابلية  

   .د الواحدالفر

 

 ورة الد مدة
مدته    الواحد  للفرد  المتقدم  القتال  الت   وهو   أسابيع   4دورة  من  والعملي   دريب مكّون  النظري 

 .والمحاكاة
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 المبدئية للدورة  الكفاءةمعايير 
كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  

  : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 تمارين الرياضية. مؤهل في مواضيع التربية البدنية الحربية وال .1

 الواحد.مؤهل في مواضيع تدريب القتال للفرد  .2

  . والالسلكيةالسلكية  تصاالت العسكرية واال االتصاالتمؤهل في مواضيع قواعد  .3

والتقييمات في دورة   االختباراتيقبل المشاركون الذين يبدون النجاح في الدورة بعد 

 . االستطالع 
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 : التدريبمواضيع 
يتم تخصيص لكل   مختصينمتقدم للهاون والمدفعية: على يد مدربين  ستطالع الفي دورة اال

مشترك خريطة ومنظار وأدوات التحصين في البيئة الميدانية وبعد إعطاء المعلومات األساسية  

يكون قد أصبح موهوباً في طلب إطالق النار وتنظيمها في أجهزة المحاكاة ويتم التدريب في 

 . المواضيع األساسية 

 ئط. اءة الخراقر .1

 اليد.  تعريف منظار .2

 تخمين المسافات وتثبيت األهداف وأساليب الوصف. .3

 التمويه واإلخفاء.  .4

  تقنيات إدارة الرمي بالمدفعية والهاون. .5

  عناصر طلب إطالق النار. .6

 تنفيذ طلب إطالق النيران. .7

 .اإلطالقأسس وأساليب تنظيم  .8

 

 الدورة  بنهايةتكتسب  التيالكفاءات 

 : الطالب المتقدم يكتسبالستطالع نهاية دورة تدريب ا في

الصحيح وإيجاد البيانات واألشكال الموجودة على الخريطة  االتجاه فيوضع الخريطة  .1

 في أرض الواقع. 

  وصف األهداف المبينة على أرض الواقع بشكل صحيح وسريع. .2

التلقائي لتقنيات   والتطبيقبسرعة   االستطالعتقييم إمكانية التضاريس وتحضير مكان  .3

  فاء.اإلخ 

 السرعة والتنظيم القياسي من أجل أول إطالق نار لألهداف المطلوبة .4

والتقييمات تمنح شهادة  االختباراتويصلون إلى القابلية واإلمكانات المطلوبة وبعد إجراء 

 . المتقدم للهاون والمدفعية للمشتركين الناجحين االستطالعدورة 

 مـدة الدورة 
عبارة عن مجموعة من التدريبات   مين فقط وهو الدورة عبارة عن برنامج يستغرق يو

  .النظرية والعملية والمحاكاة

. 
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 معايير الكفاءة المبدئية للدورة 
كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  

 : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

 البدنية الحربية والتمارين الرياضية.  يةمواضيع التربمؤهل في  .1

 مؤهل في مواضيع تدريب القتال للفرد الواحد. .2

 لسرية المشاة العسكرية.  يجب أن يكون قد مر بنجاح من التدريبات القتالية .3

  مضاد للدبابات وبندقية المشاة. مر بنجاح من مهمة الرمي بسالح و يجب أن يكون قد  .4

 . تطاقم الدبابايجب أن يعرف وظائف  .5

 مواضيع الدورة 
مضمار قناص الدبابات وقنابل    وباستخدامفي دورة قناص الدبابات: من قبل مدربين مختصين  

أوتوماتيكية وصوار وأسلحة  الدبابة  تدمير  وأسلحة خفيفة مضادة  يبندقية   RPG)  للدباباتخ 

 يام بها  وماكينات الضباب واللهب والقنابل المسيلة للدموع التي يمكن الق (مم، صواريخ 7،89
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المواد التي تسبب الصعوبات للعدو، األسلحة المضادة   وباستخدامعلى الفور في أرض الواقع  

الضباب  وصناديق  )مولوتوف(  الحارقة  والزجاجات  التدمير  ومواد  ومستلزماتها   للدبابات 

المشتركين   من  الخوف  إزالة  يتم  يدوية(  وقنابل  وحريق  المدرعة   اتجاه)ضباب  العربات 

سيطرة عليها أو ليتم تخريبها أو  م بالشجاعة ضد عربات العدو المدرعة لكي يتم ال وتزويده

 : السيطرة عليها ويتم تدريبهم ضمن المواضيع األساسية استطاعةتدميرها في حال عدم  

 .يجب أن يكون على معرفة بإمكانيات دبابات العدو ونقاط الضعف فيها .1

 إغالق منافذ الدبابة.  إبعاد جنود المشاة عن الدبابة وإرغامهم على .2

 . ااعتيادي اً قابلية الركوب على الدبابات والنزول منها وجعلها أمرتنمية وتطوير  .3

 إعداد الحفر لقناصين الدبابات.  .4

 أسلحة القذائف ضد نقاط الضعف للدبابات.  استخدام .5

  أسلحة اللهب. استعمال .6

 . تخدامهااسأساليب التدمير واألضرار والخسائر ومعرفة مواد التخريب وطرق  .7

 الدبابات. إنشاء الحواجز المناسبة ضد  .8

 األماكن السكنية.  فيالدفاع ضد الدبابات  .9

 . على الدبابات سليمة االستيالء  .10
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 الدورة  بنهايةالكفاءات التي تكتسب 

 يكتسب المتدربون الكفاءات التالية بنهاية الدورة:

 عليها وهي فعالة. واالستيالء إقامة الكمائن للدبابات   .1

 تضرر الدبابة ومنعها من الحركة. تغالل اس  .2

 الدبابة.  وتدميرحرق   .3

 فصل الدبابة عن المشاة.  .4

 تقييد الرؤية لطاقم الدبابة.   .5

 . إجبار طاقم الدبابة على إغالق المنافذ  .6

شهادات الخبرة منهم  لمتفوقين  اويمنح  والتقييمات    االختبارات  للمتدربينيجرى   في نهاية الدورة

 . قنص الدبابات في

 

 مـدة الدورة 
يستغرق برنامج  عن  عبارة  النظرية   3  المدة  التدريبات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  أيام 

 .والعملية والمحاكاة
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