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التدريبات األساسية والتدريبات اإلختصاصية  لديها القدرة واإلمكانية لتقديم   شركة صادات المساهمة

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

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

 .أراضي الدول التي تطلب الخدمة

 

تتمتلك أرشيف واسع من الوثائق التعليمية تشمل خطط التدريب والبرامج   شركة صادات المساهمة

ومذكرات المحاضرات واألهم من ذلك تمتلك المدربين الموهوبين التي تخولها لفتح وعمل دورات  

على جميع األصعدة للقوات المسلحة في العالم، بإجراء التغييرات الالزمة في وقتها لموائمة  

التكنولوجيا المتقدمة وتبقي تلك البيانات بصورة جاهزة لإلستخدام من قبل المدربين الموجودين  

ضمن بنيتها في الدورات التي ستقام بناءاً على طلب الدول التي تطلب الخدمة بغية تدريب عناصر  

أراضي الدول  القوات المسلحة العسكرية واألمنية لديها، حيث يتم تقديم هذه الدورات والتدريبات في  

 .الطالبة للخدمة
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تمتلك في جعبتها كادر شاب من المدربين المتمكنين المختصين بمجاالتهم   شركة صادات المساهمة

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

 .لذلك دائم إلمكانية توسيع كادرها التدريبي الحالي عند الحاجة

 

تتعامل بحساسية فيما يتعلق بموضوع الدورات التدريبية المقدمة للفراد  شركة صادات المساهمة

والوحدات الصغيرة والوحدات الخاصة وأفراد الوحدات الخاصة، وذلك ألنها تعتبر األفراد مهمة 

المعدات التكنولوجية المتطورة والعربات والمعدات   م جداً للجيوش الحديثة كأهمية وجود نظ

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

 . مع كافة ظروف الحرب تساهم بشكل فعال في الدفاع عن أوطانهم
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تدريبية التي تحقق تطوير المهارات تمتلك مجموعة واسعة من الدورات ال شركة صادات المساهمة

 :الفردية، وهنا نستعرض بعضاً من هذه الدورات

A. ةالعام يةالتدريب  الباقات: 

 . ةالوحدات الصغير تكتيكاتللفرد الواحد و قتالال اتدور  .1

  .الدورات األساسية للوحدات الخاصة  .2

 .الدورة التخصصية للوحدات الخاصة  .3

 .دورات الطيران .4

B. الدورات التخصصية األخرى : 

 الباقات التدريبية للقوات البرية .1

a. دورة العمليات البرية باقة. 

b. القناصة دورة قةبا. 

c. دورة الحماية باقة. 

d. التدمير  دورة باقة . 

e. باقة دورة الحرب الغير نظامية. 

f. ن القتال المتقدم للمجندي دورة باقة . 

g. دورة اإلسطالع المتقدم للهاون والمدفعـية باقة . 

h.  ةعليها سليم  ستيالءاإلأو  /ةمدرععربات ال قنص الدبابات وتدمير ال ةدورباقة . 

 : للقوات البحرية يةالتدريب  الباقات .2

a. ة.البحريـ العمليات ةدور باقة 

b. ع األساسيةلرجل الضفدا ةدور باقة . 

 : الباقات التدريبية للقوات الجوية .3

a. ة.الجـوي العمليات رةدو باقة 

b. ر(بت)الهليكو المروحيات طيّاري دورة باقة 

 : ية لوحدات الشرطةالتدريب  الباقات .4

a. ة )الهجانة(أمن المخافر الحدودي باقة دورة . 

b.  ة العمليات الخاصةاألساسية لشرط التدريب  باقة. 

  نرجوا زيارةمن أجل دوراتنا المحدثة 

http://goo.gl/yHyWcW 

   الباركودأو قراءة 

http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/general-training-modules-aa/individual-combat-trainings-the-small-unit-tactics-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/general-training-modules-aa/basic-course-for-special-forces-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/general-training-modules-aa/advanced-course-for-special-forces-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/general-training-modules-aa/aviation-courses-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/general-training-modules-aa/aviation-courses-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/land-operation-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/sniper-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/security-courses-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/security-courses-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/demolition-training-courses-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/unconventional-warfare-gnh-course-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/advanced-individual-combat-training-course-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/artillery-and-mortar-forward-observation-training-corse-aa.html
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 :للدورةمعايير الكفاءة المبدئية 
كحد أدنى، ليتم متابعة الدورة يجب على المشتركين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات ونالوا  

  : مهارات معينة في نهاية هذه التدريبات

  معرفة القواعد والتقنيات العسكرية األساسية. .1

  دقيقة. 52بأقل من  كغ  20متر مع حقيبة ظهر بوزن  7200سير لمسافة  .2

 بندقية مشاة.% بالمئة بالرمي بالمسدس و  60تحقيق اصابة أكثر من  .3

 .دقائق  4متر في  150إتمام السباحة الحرة لمسافة  .4

لى دورة تدريب العمليات  إختبارات والتقييم  جراء اإلإركين بالدورة الناجحين منهم بعد  يتم قبول المشت

 .الجوية

 مواضيع التدريب

التدريب على األسلحة المتنوعة، الطائرات   للعمليات الجوية وبإستخدامفي الدورات التدريبية 

كترونية وعدة اإلسعافات األولية وغيرها من األجهزة لعدة المحاكاة اإل المروحية، الزوارق،

 .  واألدوات 
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 :  يقدم التدريبات التالية 

 المظـالت. .1

 توجـيه الطائرات والطائرات المروحية. .2

 . اإللكترونيةالحرب  .3

 الكفاءات التي تكتسب فى ختام الدورة التدريبية
 :الجوية يكتسب المتدربون اإلمكانيات والكفاءات التالية تدريب العملياتفى نهاية دورة 

  القفز المظلي األساسي. .1

  القفز المظلي الحر. .2

  القفز من إرتفاعات عالية. .3

 .ـيه الطائرات المروحية والطائراتتوج  .4

 . التقنيات الحربية بإستخدام األجهزة اإللكترونيةتطوير  .5

المتدربين شهادة   منحدربين وبعد النجاح باإلختبار يوبعد إجراء اإلختبارات والتقييمات للمت

  .إختصاص العمليات الجوية

 :التدريبيةمـدة الدورة 
 .والعملي والمحاكاةأسابيع وهو مكّون من التعليم النظري  6المدة عبارة عن برنامج يستغرق 
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تمتلك القدرة واإلمكانية لعمل دورات تدريبية لطياري الدول الطالبة   شركة صادات المساهمة

خالل الكادر التدريبي المتكون من الطياريين  للخدمة بقصد تنشئة طيارين مقاتلين. وذلك من 

المتقاعدين من القوات المسلحة التركية الذين أدّوا خدمتهم بشكل ناجح. وهذه الدورات تشمل التدريب  

على كافة أنواع الطائرات والمروحيات. حيث يوجد دورة تدريب الطيران ودورة تدريب الطيارين  

 .ال بالطائرةحسب نوع الطائرة ودورة تدريب على القت

 

 :تدريب الطيران
تخطط وتنسق وتنفذ تدريب الطيران وفق القواعد الدولية في البلد الطالبة   شركة صادات المساهمة

للخدمة. ويمكن أيضاً تخطيط تدريبات الطيران وفقاً للخصائص المطلوبة. تستمر الدورات التدريبية  

سنة. ويتم تنظيم الشهادات المتعلقة بالطيران  2سنة وكحد أقصى    1للطيارين بشكل قياسي كحد أدنى  

 .وفقاً للبلدان المعنية
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  :التدريب حسب نوع الطائرات

ً ألنواع الطائرات   شركة صادات المساهمة تقوم بتقييم الدورات التدريبية التي تم إجراؤها وفقا

أتمو "تدريب الطيران"  والمروحيات عدا الطائرات الحربية. وبد ذلك يتم تدريب الطيارين الذين 

من أجل التكيف مع الطائرات التي سيقودونها. يمكن أن تكونهذه الطائرات طائرات مقاتلة أو  

شركة صادات   طائرات نقل أو طائرات أواكس أو طائرات تزود أو طائرات مروحية. تقوم

الطالبة للخدمة    بدراسة واسعة لتخطيط وتنفيذ التدريب على الطائرات الموجودة في الدولة المساهمة

أو التدريب على الطائرات الجديدة التي سيتم شرائها. ومع أنسب خطة دورات وبرامج، سيتم  

 .التدريب في طائرات الدولة أو بطائرات دولة ثالثة متفق معها
 

 :التدريب على القتال بالطائرة

الذين تلقوا التدريبات على  تجري تدريبات على القتال بالطائرة للطيارين  شركة صادات المساهمة

أنواع الطائرات عند الطلب في البلد المعني. وهذه الدورات تكون طويلة األمد وتخطط لها وفقاً 

إلحتياجات البلدان الطالبة للخدمة. عند الضرورة يتم تقييم تصورات التهديدات للبالد وذلك لجعل 

 .البرامج التدريبية مالئمة لذلك

 



 باقة تدريب طيّاري المروحيات)الهليكوبتر( 

8 

 

 
 

إلى الدول الصديقة والمسلمة: أجرى طياري الطائرات المروحية في الحياة المهنية قيادة الطائرات 

المروحية في القوات المسلحة التركية والقطاع الخاص، ولهم الخبرة في قيادة كافة أنواع الطائرات  

المروحية والقدرة أيضاً على تدريب الطيارين العسكريين وطياري القطاع الخاص والقيام بطيران  

 .التدقيق السنوي وتدريب إبتكارات الطيران المتنامي

 

 :إجرائها المقررأنواع التدريبات 

 : تدريب الطيارين العسكريين .1

a.  ساسي لطيّاري الهليكوبترألالتدريب ا . 

b.  التكيف على الطائرات المطلوبةإجراء تدريبات. 

c. في الهيليكوبتر رانتدريب على أدوات الطي. 

d.  ( التدريب على الطيران مع مناظير الرؤية الليليةالتدريب على الطيران الليلي) . 

e. والتدريب على الرماية ةالمسلح  ائرات المروحيةالتدريب على الط. 



 باقة تدريب طيّاري المروحيات)الهليكوبتر( 

9 

 

f.  فنيينلل ساسيةالدورة التدريبية األ . 

g. للفنيين ةالنوعي اتالتدريب . 

 : تدريب الطيارين المدنيين .2

a.  تدريب الطيارين المبتدئين(PPL) . 

b.  تدريب الطيار التجاري(CPL) . 

c.  .التدريب على أدوات طائرات الهليكوبتر 

d.  الهليكوبتر. طائرات تدريب التكيّف ألنواع  

 

 :طائرات الهليكوبتر التي يتم التدريب عليها

Bell – 206 jetranger / LongRanger -    . 

  UH-1 / AB-205- . 

  S-70 (UH-60) - )بالك هوك )سيكورسكي. 

 AS-532-  كوغار.   

 Enstrom -  . 

  AH-1 P-  )كوبرا( . 

  AH-1 W-   )كوبرا(. 

 .المروحيات األخرى )يعتمد على الطلبات(  -

 

 :التدريبكوادر

مدربين  ك اعملو يتمتعون بالخبرة والكفاءةسيقوم بتنفيذ التدريب من قبل طيارين مدربيين وفنيين 

على الطيران في قيادة مدرسة الطيران في قيادة القوات البرية والقوات الجوية والقوات المسلحة 

 .التركية
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