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فعاليات التدريب SADAT A.Ş.
تتمتع شركة صادات المساهمة بقابلية و إمكانية تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالعمليات
التطبيقية و التخصصية و الرئيسية التي تحتاجها القوات المسلحة للدول الصديقة على
أراضي الدول الطالبة للتدريب و بصورة فعالة من قبل الفريق التدريبي المختار من بين
كادرها التدريبي الواسع.
تتمتع شركة صادات المساهمة بأرشيف وثائق تعليمية واسعة متألفة من خطط التعليم و
برامجها و االساتذة و مالحظات محاضرات المتدربين التي تحتاجها لتنظيم و فتح و تسيير
الدورات الخاصة بكافة التخصصات و المراحل الخاصة بالقوات المسلحة العالمية و ذلك
بالقيام بإجراء التغييرات الالزمة التي تلزمها التقنية المتطورة في اوقاتها من قبل االساتذة
الموهوبين و المحترفين في مجاالتهم حيث تقوم الشركة بالحفاظ على تلك البيانات بصورة
جاهزة الستخدامها في الدورات التي ستفتح من اجل تدريب العاملين في المجال العسكرية
للدول الطالبة للتدريب.
تتمتع شركة صادات المساهمة بمجموعة موظفي التعليم المتمتعين بقدرات و موهبات و
إختصاصات خاصة في مجاالتهم و أصحاب تجارب من الكوادر الشابة المتقاعدة من القوات
العسكرية التركية .كما انها بحالة استعداد دائم على القيام بإمكانية توسيع كادرها التعليمي
الموجود حاليا حسب االحتياجات.
كما تتمتع شركة صادات المساهمة بمؤهالت في مجال القوات المسلحة الحديثة من خالل
االسلحة و الوسائط و اآلالت و أنظمة الدفاع التقنية المتطورة و خاصة و األهم من ذلك انها
تتمتع بميزات تجيب على كافة ظروف الحروب و بالقوة البدنية المتفوقة و بوجود فرق
عاملين من المدربين و التحرك بشعور المساهمة في دفاعات البلد و أنها تتصرف بحساسية
عالية على دورات و تعليم الموظفين الخاصين و القوات الخاصة و الوحدات الصغيرة و
المنفردة.
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فعاليات التدريب SADAT A.Ş.
ّ
ان شركة صادات المساهمة تفخر باعالن التفصيالت عن الدورات التعليمية ومحتوياتها
والخطط والبرامج عنها فى تحقيق تنمية القدرات الفردية من خالل البرمج الواسعة ونذكر
منها:
 .Aوحدات التدريب العام
 .1دورة التكتيك الحربية للفرد الواحد و الوحدات الصغيرة (مفرزة)
 .2دورة أساسية للوحدات الخاصة،
 .3دورة تخصصية للوحدات الخاصة المتطورة،
 .4دورات الطيارين
 .Bدورات التخصصية البديلة
 .1رزمة التدريبات للقوات البرية
 .aرزمة التعليم التدريبية للحركات البرية
 .bرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للقناصة
 .cرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحماية
 .dرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للتدمير
 .eرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية في الحروب الغير التظامية
 .fرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للتدريبات الحربية لفرد واحد
 .gرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لالستطالعات المتقدمة والمدفعـية
وقذائف الهاون
 .hرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لقناص الدبابات و تدمير المدرعات /
االستيالء عليها سليمة
 .2رزمة التدريبات للقوات البحرية
 .aرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحركات البحريـة
 .bرزمة التدريبات و الدورات األساسية للرجل الضفدع
 .3رزمة التدريبات للقوات الجوية
 .aرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحركات الجـوية
 .bرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لطيّاري الهليكوبتر
 .4رزمة التدريبات للتشكيالت األمنية
 .aرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لحركات أمن المخافر الحدودية
 .bرزمة التدريبات و الحركات األساسية الخاصة للشرطة
من أجل دوراتنا المحدثة الضغط على
http://goo.gl/yHyWcW
أو قراءة الشيفرة التي في األسفل
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الرزمة التعليمة التدريبية للحركات البرية

المعايير التاهيلية للقبول لبدء الدورة
لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوا فى نهايتها الى اللياقات المطلوبة .وهذه كحد أدنى :
 .1معرفة القواعد و االجراءات العسكرية االساسية .
 .2امكانية قطع مسافة  0277متر مع حقيبة ظهر بوزن  27كغ في أقل من  22دقيقة
 .3تحقيق النجاح بـ  % 07بالمئة على األقل برماية المسدس و البندقية العسكرية .
فى نتيجة االختبارات والفحوص وبعد اجتيازها يقبل الناجحون منهم الدورة التدريبية
للحركات البرية
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الرزمة التعليمة التدريبية للحركات البرية
مواضيع التدريب
تعليم الحركات البرية :أوال يدرب كل طالب من قبل المدرسين المتخصصين بالتجهيزات
واألدوات الخاصة  .التدريب فى األوساط األرضية ويعطى لهم معلومات خاصة عن
الحركات البرية األساسية وبعدها وفى نطاق التعليم بأدوات التدريب الفردى أو الجماعى
يكتسبون قابليات بفضل برامج التعليم والتدريب و الوصول الى مرحلة اعتيادية
 .1التدريب البدنى الحربى والتمرين العملي  .2 ,االسـعاف ,
 .4أساليب االنتقال,
 .3الرمـاية ,
 .0االستطالعات والمخابرات,
 .2الكمائن,
 .8المخابره ,
 .0الفرار والنجاة ,
 .17اخالء الالجئين ,
 .9البحث واالنقاذ ,
 .12توجيه الطائرات والطائرة العمودية ,
 .11المداهمة والتخريب ,
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

الكفاءات والقدرات التى تكتسب فى نهاية الدورة
طالب الدورة فى ختام الدورة التعليمية للحركات البرية اكتسبوا مايلي:
 .1معرفة كافة الوحدات ووظائفها ابتداءا من األدنى الى األعلى الموجودة فى جدول التنسيق
للجيش,
 .2امكانية تطبيق أصول االسعاف ,
 .3معرفة األسلحة الموجودة معرفة كاملة واكتساب القابلية للرماية على أعلى مستوى ,
 .4معرفة نظام انتقال السرية وتطبيقه وتمرينه ,
 .2معرفة األشخاص واألجهزة الميكانيكية واالنتقاالت الجماعية وممارسة كمائن المنطقية
وتنفيذها ,
 .0وفى األوقات الضرورية تمكن الفرار والتخلص من مناطق العد ّو فرديا ,
 .0امكانية حركة االنقاذ والنجاة من منقطة العد ّو والصديق ,
 .8معرفة أنواع فنون التخريب وتطبيقه ,
 .9التسرب الى عمق القوات العدائية والمناصرةلقوات األصدقاء كالطائرات والطائرات
العمودية والصواريخ والمدفعيات واألسلحة الهجومية لكى ينتصروا عليهم ,
 .17معرفة وااللمام األجهزة وأدوات الحربية إلماما تاما حتى يكون الشخص فيها خبيرا ,
 .11محاولة االستيالءعلى األسلحة مثل الدبابات والطائرات الحربية والعموديةواألسلحة ,
االستيراجية التى فى حوزة األعداء أو تدميرها فى حالة عدم االستطاع على االستيالء.
وهكذا يعلّم ويدرب طالب الدورة ويوصّلون الى هذا المستوى ثم يجرى عليهم اختبارات
ويقبل الناجح منهم ويعطى له شهادة الخبير.
مـدةالدورة  :تدريب دورة للحركات البرية يتكون من ثالث برامج تعليمية عملي ونظري
والمحاكاة ويستغرق  10اسبوعا.
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رزمة البرامج و الدورات التدريبية للقناصة

المعايير التاهيلية للقبول لبدء الدورة
متابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوا فى نهايتها اللياقات المطلوبة .وهذه كحد أدنى
 -1معرفة القواعد و االجراءات العسكرية االساسية
 -2امكانية قطع مسافة  0277متر مع حقيبة ظهر بوزن  27كغ بأقل من  22دقيقة .
 -3الحصول على نسبة االصابة  %07على االقل فى رماية المسدس والبندقيةالعسكرية
لضمان النجاح .
يقبل المشاركون فى الدورة بعد الفحوص واالختبارات فى القناصة ( دوراتنا مفتوحة فقط
للقوات المسلحة و التشكيالت األمنية وال يتم قبول االفراد و المدنيين ) .

موضـوعات التعليم والتدريب :
تدريبات القناصة  :من قبل المدريبن وتم تخصيص التجهيزات الخاصة وطقم االدوات في
البيئة البريةو باستخدام االدوات و المعدات  ,و تطبيقها في اطار برنامج التدريب تتحول الى
شيئ بديهي و اعتيادي  ,بعد اعطاء المعلومات االساسية  ,المروحية ,القارب  ,االلكتروني ,
عدة المحاكاة  ,مثل محاكلة االسعافات االولية
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رزمة البرامج و الدورات التدريبية للقناصة
 .1التدريبات البدينة الحربية و اللياقة البدنية .
 .2تقنيات الرمي االساسية .
 .3تقنيات الرمي المتقدمة .
 .4االستطالع الخاص و االستخبارات .
 .2االتصاالت .
 .0المداومة في الحياة  ,الهروب  ,النجاة .
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

القدرات المكتسبة في نهاية الدورة :
 .1مستوى عالي و جيدة بعرفة االسلحة الموجودة والرمي بها.
 .2معرفة جميع القناصات التي تستخدم في جيوش العالم .
 .3معرفة و استخدام مواضيع االسعافات االولية .
 .4البقاء على قيد الحياة خالل و بعد المهمة المكلفة في منطقة العدو .
 .2تقدير االمكانيات و القدرات .
وبهذا تتم تنمية الملكات والقابليات ,وبعد ختام الدورة التعليمية والتدريبية تمنح الشهادة لمن
ينجح فى االخيبارات والفحوص.

مـدة الدورة :
تدريبات تعليم القناصة مكونة من برنامج يستغرق  8ثمانية أسابيع وهى عبارة عن التدريب
النظرى والتدريب العملى ومجموعة من التدريبات االلكترونية
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رزمة البرامج التعليمية لدورة الحماية

شـروط الكفاءات لبداية الدورة التعليمية :
لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوا فى نهايتها في الوصول للياقات المطلوبة .وهذه كحد أدنى
 .1معرفة اساسيات القواعد التقنية و العسكرية .
 .2سير مسافة  0277متر مع حقيبة ظهر بوزن  27كغ ألقل من  22دقيقة .
 .3تحقيق اصابة اكثر من  %07بالمئة بالرمي بالمسدس و البندقية .
 .4اتمام مسافة  127مترخالل  0ست دقائق فى السباحة الحرة.
بعد اجراء االختبارات والفحوص والتقييمات يتم القبول الى دورة تعليم الحماية .

موضـوعات التعليم والتدريب :
دورة الحماية  :اسلحة متنوعة  ,طائرات مروحية  ,قوارب  ,عدة محاكاة الكترونية  ,عدة
محاكاة االسعافات األولية  ,وذلك باستخدام االدوات الالزمة لعملية الحماية .
 .1تعليم تدريب الحركة البدنية الحربية واللياقة البدنية .
 .2االسعافات االولية .
 .3حماية أمن األشخاص.
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رزمة البرامج التعليمية لدورة الحماية
 .4حماية السيارات .
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

القدرات المكتسبة في نهاية الدورة :
المتدربين في نهاية دورة الحماية قد اكتسبوا
 .1تفنيات الحماية االساسية .
 .2تقنيات حماية االشخاص  ,االبنية  ,السيارات  ,المنطقة
 .3تقنيات االسعافات االولية .
 .4تقنيات االغتيال
بعد تعزيز االمكانات و القابلية في المواضيع سيتم اختبار و تقييم نهاية الدورة ومن يجتاز
االختبار من االعضاء يعطى شهادة اختصاص حماية

مـدة الدورة التعليمية :
المدة عبارة عن  4أربعة أسابيع يتكون البرنامج من التعليم النظرى والعملى و المحاكاة .

9

رزمة برنامج تدريبات التدمير

معايير الكفاءات لبدء الدورة
لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوامن اجتياز و النجاح بنهاية التدريبات  .وهذه كحد أدنى هي :
 .1معرفة اساسيات القواعد التقنية و العسكرية .
 .2سير مسافة  0277متر مع حقيبة ظهر بوزن  27كغ ألقل من  22دقيقة .
 .3تحقيق اصابة اكثر من  %07بالمئة بالرمي بالمسدس و البندقية .
 .4اتمام مسافة  127مترخالل  0ست دقائق فى السباحة الحرة
القبول في دورة التدمير بعد النجاح من االختبارات و التقييم الذي سيحصل
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رزمة برنامج تدريبات التدمير
المواضيع التدريبية :
دورة التدمير  :أن تكون شروط المكان و الجومناسب  ,الغابات البحرية  ,و المناطق الجبلية
و أدوات نختلفة داخل المناطق و كل هذا من طرف مدربين اختصاصيين .
 .1التدمير المتطور .
 .2انتاج القنابل .
 .3تخريب العربات .
 .4تدمير األبنية ،
 .2األلغام .
 .0ابطال مفعول القنابل .
 .0تخريب تحت الماء
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

القابلية المكتسبة في نهاية دورة التدمير :
الكفاءات والقابليات التى تكتسب فى ختام الدورة التعليمية
 .1تقنيات التدمير االساسية .
 .2تقنيات التدمير المتقدمة .
 .3تقنيات االسعافات االولية .
 .4فن تدمير األبنـية والعربات .
 .2تقنيات انتاج القنابل .
 .0تقنيات التخلص من القنايل .
عد تعزيز االمكانات و القابلية في المواضيع سيتم اختبار و تقييم نهاية الدورة ومن يجتاز
االختبار من االعضاء يعطى شهادة اختصاص تدمير .

مـدة الدورة :
المدة عبارة عن  8أربعة أسابيع يتكون البرنامج من التعليم النظرى والعملي و المحاكاة .

11

رزمة البرامج التدريبية للحرب الغير نظامية

ظهرت االحتياجات لمنظمات الدفاع المشترك و الدول التي تقوم صدات بخدمتها في
تشكيالت الحرب الغير نظامية و اعطاء هذه العناصر تدريبات في  :كمين  ,غارة  ,اغالق
الطرق  ,تدمير و تخريب  ,االنقاذ و االختطاف

المعايير و المؤهالت لبدء دورة الحرب الغير نظامي :
لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوامن اجتياز و النجاح بنهاية التدريبات  .وهذه كحد أدنى هي :
 .1معرفة اساسيات القواعد التقنية و العسكرية .
 .2سير مسافة  0277متر مع حقيبة ظهر بوزن  27كغ ألقل من  22دقيقة .
 .3تحقيق اصابة اكثر من  %07بالمئة بالرمي بالمسدس و البندقية .
 .4اتمام مسافة  127مترخالل  0ست دقائق فى السباحة الحرة.
يقبل المشاركون فى دورة الحرب الغير نظامية بعد النجاح في االختبارات و التقييم .

مواضيع التعليم :
دورة الحرب الغير نظامية  :أسلحة متنوعة  ,طائرات عمودية  ,قوارب سريعة  ,عدة
المحاكاة االلكترونية  ,عدة محاكاة االسعافات االولية  ,وباستخدام االدوات و المعدات مثل
االلغام البحرية  ,وذلك لحركات الحرب الغير نظامية .
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رزمة البرامج التدريبية للحرب الغير نظامية
 .1االنتظام في تشكيالت الحرب الغير نظامية .
 .2االستخبارات .
 .3حركات المقاومة .
 .4حركات حرب العصابات .
 .2حركات االنقاذ والخطف .
 .0حركات القوات الخاصة .
 .0حركات البحر السرية .
 .8حركات جوية .
 .9حركات الحرب النفسية .
 .17االتصاالت و أمن االتصاالت .
 .11اللوجستية .
 .12الحركات ضد مجموعات الحرب الغير نظامية .
 .13القيادة فى الحرب الغير النظامية ،
 .14االسعافات االولية في الحرب الغير نظامية .
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

وفي ختام دورة الحرب غير نظامية يحصل المشتركون على:
الكفاءات و القدرات التى تكتسب فى ختام الدورة
 .1يجب ان يكون بالمقدمة الحرب النفسية .
 .2التخريب .
 .3المداهمة .
 .4كمين .
 .2التدمير .
 .0اغتيال .
 .0االنقاذ والخطف .
 .8المباغتة .
 .9معرفة جميع حركات الشوارع و االنشطة الخفية المستخلصة من تقنيات الحركات .
تتحقق لهم القابلية و االمكانية و يتم لهم اختبار تقييم و الناجحين يتم اعطائهم شهادة
اختصاص بالحرب الغير نظامية

مـدة التعليم :
المدة عبارة عن برنامج يستغرق  10أسبوع وهو مك ّون من التعليم النظرى والعملى
ومجموعة المحاكاة .
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رزمة البرامج والدورات التدريبية والتعليمية للتدريبات الحربية للفرد واحد

شـروط الكفاءات لبداية الدورة التعليمية :
من أجل متابعة الدورة يجب على المتدربين أن يكونوا قد قاموا ببعض التدريبات و نجحوا
فيها  ,كحد أدنى مايلي :
 .1معرفة أساسيات القواعد التقنية العسكرية .
 .2سير لمسافة  0277متر و بحقيبة ظهر بوزن  27كغ بزمن أقل من  22دقيقة .
 .3تحقيق اصابة اكثر من  %07بالمئة برمي المسدس و البندقية .
يقبل المشاركون فى الدورة بعد الفحوص واالختبارات و النجاح فيها في الدورة الحربية
للفرد الواحد .

مواضيع التعليم :
في دورة المحاربة للفرد الواحد  :التدريب على يد مدربين  ,يتم تخصيص خريطة لكل
متدرب  ,مع منظار وأدوات تحكم  ,على أرض الواقع  ,وبعد اعطاء المعلومات االساسي ,
التنظيم و طلب النار  ,ومن خالل
أجهزة المحاكاة  ,بعدها يصبح االمر طبيعي و اعتيادي .
 .1تدريب و تنظيم المنافسة .
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رزمة البرامج والدورات التدريبية والتعليمية للتدريبات الحربية للفرد واحد
 .2تعليم الرماية والقنص الميكانيكي .
 .3االستخبارات .
 .4الحماية من نيران الع ّدو (سواء مشاهدة أوغيرمشاهدة) .
 .2تدابير البقاء على قيد الحياة .
 .0تكتيكات التقدم تحت نيران الع ّدو .
 .0تخمين المسـافة ،
 .8أسـس تعيين الجهات في االرض  ,و أصول تعيين الهدف  ,و التعيين بواسطة البوصلة
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

الكفاءات والقدرات التى تكتﺳب فى ختام الدورة :
التدربون  ,نتيجة تدريبات محاربة الفرد الواحد :
 .1وضع الجهات على الخريطة و العثور على األشكال والتعبيرات على األرض على
الخريطة .
 .2وضع االهداف بدقة و بسرعة على ارض الواقع .
 .3كيفية الحركات في حال التماس مع العدو .
 .4تأهيل موضوع البقاء على قيد الحياة .
وبهذا تتحقق القابلية و الكفاءة و باجتياز االختبارات و التقييمات يعطى شهادة اختصاص
محاربة الفرد الواحد
مـدة التعليم  :المدة عبارة عن برنامج يستغرق  4أربعة أسابيع وهومكّون من التعليم
النظرى والعملي و المحاكاة .
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رزمة البرامج التدريبية للمدفعية و الهاون و االﺳتطالع المتقدم

معايير الكفاءات لبدء الدورة :
من أجل متابعة الدورة يجب على المتدربين المرور من بعض التدريبات و النجاح فيها  ,و
هذا كحد أدنى
 .1معرفة اساسيات القواعد التقنية و العسكرية .
 .2قطع مسافة  0277متر و بحقيبة ظهر بوزن  27كغ بأقل من  22دقيقة .
 .3تحقيق اصابة الهدف  %07وما فوق برماية المسدس و البندقية .
يقبل المشاركون فى الدورة بعد الفحوص واالختبارات في دورة االستطالعات .
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رزمة البرامج التدريبية للمدفعية و الهاون و االﺳتطالع المتقدم
مواضيع الدورة التعليمية :
سيكون لدورة المدفعية و الهاون و االستطالع مدربين مختصيين و سيكون لكل متدرب
خريطة خاصة به ومنظار و أدوات تحكم على ارض الواقع و بعد اعطاء اساسيات
المعطيات يطلب التنظيم و االطالق و اجهزة المحاكاة  ,ويكون الوضع أصبح اعتيادي و
طبيعي .
 .1قراءة الخرائط .
 .2التعريف بمنظار اليد .
 .3تخمين المسافات و تثبيت األهداف و أصول التعريف .
 .4التمويه و االخفاء .
 .2تقنيات ادارة الرمي بالمدفعية و الهاون .
 .0عناصر طالب النار .
 .0طلب فتـح النيران ،
 .8أسس وأصول تنظيم االطالق .
يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

الكفاءات التى تكتسب فى ختام الدورة التعليمية :
فى نهاية دورة تعليم االستطالعات المتقدمة يكتسب الطالب :
 .1وضع الخريطة فى االتجاه الصحيح وعلى الخريطة ايجاد االشكال و االيفادات و
ايجادها على االرض .
 .2صحة و سرعة تعيين االهداف المبينة على أرض الواقع .
 .3تقييم امكانية التضاريس وتحضير مكان االستطالع بسرعة و التطبيق التلقائي لتقنيات
االخفاء .
 .4السرعة و التنظيم القياسي من أجل أول اطالق لالهداف المطلوبة .
اليجاد القابلية و االمكانات واللذين نجحوا في نهاية االختبار و التقييم سيعطى لهم شهادة في
المدفعية و الهاون و االستطالع المتقدمة .

مـدة الدورة :
مدة الدورة عبارة عن برنامج يستغرق يومين فقط و وهوعبارةعن مجموعة من التعليم
النظري و العملي و المحاكاة .
.
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رزمة البرامج التدريبية لقنص الدبابات و العربات المدرعة

معايير الكفاءات لبدء الدورة :
لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض
التدريبات وتمكنوا من النجاح في نهايتها.
وهذه كحد أدنى
 .1يجب أن يكون قد تجاوز مرحلة الرياضة و التدريبات البدنية الحربية .
 .2يجب أن يكون قد تجاوز تدريبات و مواضيع الفرد الواحد .
 .3يجب أن يكون قد مر بنجاح من تدريبات سرية المشاة العسكرية .
 .4يجب أن يكون قد مر بنجاح من الرمي بسالح و مضاد للدبابات و بندقية المشاة
 .2يجب أن يعرف وظائف طاقم الدبابات .

مواضيع الدورة التعليمية :
دورة التعليمية في قنص الدبابات تعطى من قبل الخبراء المتخصصين على المشتركين فى
المضمار المخصص لتعليم قنص الدبابات  ،فى هذه الحلبة يتدربون على القنابل البندقية
لتدمير الدبابات االسلحة االوتوماتيكية  ،الصواريخ ،االسلحة الخفيفة ضد الدبابات (ر ب ج
 0،89مم  ،صواريخ ) ماكينات اللهب و الصوت  ،القنابل المسيلة للدموع .االسلحة
واألجهزة ضدالدبابات المساعدة فى األراضى  ،مهمات التدمير  ،أنواع المولوتوف :
الضباب .الحريق والقنلبل اليدوية .وباستعمال األدوات العوائقية يحاول على الحيلولة دون
مخاوف المتدربين ضدالمدرعات ويساعد على تقوية روح الشجاعة لديهم  .يحاولون
االستيالء على المدرعات سليمة ان أمكن واالّ فتد ّمر المدرعات وتعطل عن االستخدام .
 .1يجب أن يكون على معرفة بامكانيات دبابات العدو و نقاط الضعف فيها .
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رزمة البرامج التدريبية لقنص الدبابات و العربات المدرعة
 .2ابعاد جنود املشاة عن الدبابة و ارغامهم على اغالق فتحات الدبابة .
 .3تنمية وتطوير قابلية الركوب على الدبابات والنزول منها وجعلها امر اعتيادي .
 .4اعداد الحفر لقناصين الدبابة .
 .2استخدام أسلحة القذائف ضد الدبابات ونقاط الضعف فيها .
 .0استعمال أسلحة اللهب .
 .0اساليب التدمير و االضرار و الخسائر و معرفة مواد التخريب و طرق استخدامها .
 .8عمل الحواجز المناسبة ضد الدبابات .
 .9الدفاع ضد الدبابات فى األماكن السكنية .
االستيالء على الدبابات سليمة
.17
وسيعطى معلومات عن المواضيع االساسية.

الكفاءات التى تكتسب فى ختام الدورة التعليمية :
 .1اقامة الكمائن للدبابات  ,و االستيالء عليها و هي في حالة فعالة .
 .2استغالل تضرر الدبابة و منعها من الحركة .
 .3حرق و تدمير الدبابة .
 .4فصل الدبابة عن المشاة .
 .2تقييد الرؤية لطاقم الدبابة .
 .0اجبار طاقم الدبابة على اغالق الفتحات .
وبهذا يتحقق لهم الكفاءات والقابليات ثم يجرى لهم اختبارات والتقييمات ويعطى لمن يستحق
شهادات الخبرة فى قنص الدبابات .

مـدة الدورة التعليمية :
المدة عبارة عن برنامج يستغرق 3ثالثة أيام وهوعبارةعن مجموعة من التعليم النظري و
العملي و المحاكاة .
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