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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 

ا التدريبي الدول الطالبة للتدريب و بصورة فعالة من قبل الفريق التدريبي المختار من بين كادره

 .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 

بالقيام بإجراء التغييرات بكافة التخصصات و المراحل الخاصة بالقوات المسلحة العالمية و ذلك 

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 

 .الطالبة للتدريبالتي ستفتح من اجل تدريب العاملين في المجال العسكرية للدول 

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 

مي الموجود كما انها بحالة استعداد دائم على القيام بإمكانية توسيع كادرها التعلي. العسكرية التركية

 .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 

فوقة و بوجود فرق عاملين من المدربين و تجيب على كافة ظروف الحروب و بالقوة البدنية المت

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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اّن شركة صادات المساهمة تفخر باعالن التفصيالت عن الدورات التعليمية ومحتوياتها والخطط 

 والبرامج عنها فى 

 :تحقيق تنمية القدرات الفردية من خالل البرمج الواسعة ونذكر منها

A. وحدات التدريب العام 
 (مفرزة)دورة التكتيك الحربية للفرد الواحد و الوحدات الصغيرة  .1

 دورة أساسية للوحدات الخاصة، .2

 متطورة،دورة تخصصية للوحدات الخاصة ال .3

 دورات الطيارين .4

B. دورات التخصصية البديلة 
 رزمة التدريبات للقوات البرية .1

a. رزمة التعليم التدريبية للحركات البرية 

b. بية والتعليمية للقناصةرزمة البرامج و الدورات التدري 

c. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحماية 

d. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للتدمير 

e. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية في الحروب الغير التظامية 

f. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للتدريبات الحربية لفرد واحد 

g.  رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لالستطالعات المتقدمة والمدفعـية وقذائف

 الهاون

h. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لقناص الدبابات و تدمير المدرعات  /

 االستيالء عليها سليمة

 رزمة التدريبات للقوات البحرية .2

a. ـةرزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحركات البحري 

b. رزمة التدريبات و الدورات األساسية للرجل الضفدع 

 رزمة التدريبات للقوات الجوية .3

a. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحركات الجـوية 

b. ليكوبترهلري الطيّابية والتعليمية يرلتدالبرامج و الدورات امة رز 

 رزمة التدريبات للتشكيالت األمنية .4

a. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية لحركات أمن المخافر الحدودية 

b. رزمة التدريبات و الحركات األساسية الخاصة للشرطة 

 من أجل دوراتنا المحدثة الضغط على 

http://goo.gl/yHyWcW 

   أو قراءة الشيفرة التي في األسفل

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/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/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/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/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/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/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
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/artillery-and-mortar-forward-observation-training-corse-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/artillery-and-mortar-forward-observation-training-corse-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/tank-hunting-destruction-of-armored-vechile-non-damaged-seizure-course-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/tank-hunting-destruction-of-armored-vechile-non-damaged-seizure-course-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/alternative-specialization-modules-aa/tank-hunting-destruction-of-armored-vechile-non-damaged-seizure-course-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-sea-forces-aa/naval-operation-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-sea-forces-aa/frogman-basic-training-programmes-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-sea-forces-aa/frogman-basic-training-programmes-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-sea-forces-aa/naval-operation-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-sea-forces-aa/naval-operation-training-module-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-air-forces-aa/helicopter-pilots-training-programmes-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-police-forces-aa/border-safety-stations-training-programmes.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-police-forces-aa/border-safety-stations-training-programmes.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-police-forces-aa/basic-police-special-operations-training-programmes-aa.html
http://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/moduler-training-programmes-for-police-forces-aa/basic-police-special-operations-training-programmes-aa.html
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 معايير الكفاءات لبدء التدريب 

لمتابعة الدورات يجب على المشتركين فى الدورات التعليمية أن يكونوا قد مارسوا بعض 

 :وهذه كحد أدنى . التدريبات وتمكنوا من النجاح بها 

 .معرفة اساسيات القواعد التقنية و العسكرية  .1

 .دقيقة  22كغ بأقل من  27متر مع حقيبة ظهر بوزن  0277سير مسافة  .2

 .بالمءة بالرمي بالمسدس و البندقية مشاة %  07تحقيق االصابة أكثر من  .3

 .دقائق  4متر بأقل من  127اتمام سباحة حرة لمسافة  .4

 .بعد االتمام و النجاح باالختبار و التقييم يقبل المتدرب في دورة الحركات البحرية 

 :موضوعات التعليم
المختلفة مثل الطائرات العمودية ،  االسلحة  ستخدام وذلك با:وتشمل دورة الحركات البحرية 

و عدة محاكاة , بحرية ، ألغام  المحاكاة االلكترونية زوارق السرعة، زوارق مطاطة،عدة 

  :وزيادة على ذلك مايلي , وظرف البحر الليلية و النهارية , االسعافات االولية 

 .دورة السباحة  .1

 .دورة الرجل الضفدع  .2

 ( . غلقبالجهاز الم) خاصة دورة غطس  .3

  .القيام بالهجوم على السفن من تحت الماء  .4

 .االكتشافات تحت الماء  .2
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 .البحث و االنقاذ تحت الماء  .0

 .استخدام االدوات الالزمة لالنتقال تحت الماء  .0

 .الحركات لمجموعة تحت الماء  .8

 .ألغام ليمبيت  .9

 يعطى لهم التعليم فى المواضيع االساسية

 التى تكتسب فى نهاية الدورة الكفاءات والقدرات

 :اكتسبوافى نهاية الدورة البحرية  المشتركون

  .معرفة و تطبيق التقنيات االساسية للرجل الضفدع  .1

 .معرفة و تطبيق تقنيات الغطس المتقدمة  .2

وتنظيم هجمات على البواخر بشكل مستتر في مرافق , استخدام انظمة الغطس المغلقة  .3

 .السواحل

 .االلغام البحرية و القدرة على ابطال مفعولها معرفة أنواع  .4

 .معرفة طرق التدخل النقاذ الغريق  .2

 .القدرة على تطبيق حركات البحث و االنقاذ في البحر  .0

بعد اكتسابهم القدرة و االمكانيات الالزمة يتم االختبار و التقييم و الناجحين في االختبار يعطى لهم 

 .شهادة اختصاص بالحركات البحرية 

 :مدة الدورة 
 .أسابيع وهو مكّون من التعليم النظري و العملي و المحاكاة  8المدة عبارة عن برنامج يستغرق
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نجمتين و هذه  ساسيات الرجل الضفدع بعد أن أعطوا دورة تدريبية في الرجل السمك بمستوىأ

من أجل اكتساب القدرة على العمل تحت الماء و استخدام ادوات , المستوى على مستوى دولي

  . متنوعة و تقنيات االسعاف االولية و المعرفة التامة بكل االدوات المستخدمة تحت الماء

 معايير الكفاءات لبدء الدورة

 معرفة التقنيات األساسية في السباحة .1

 كغ 17دقيقة و هو يحمل حقيبة على ظهره بوزن  37باقل من  متر 3777اتمام  .2

 دقائق 4متر ضمن  127اتمام سباحة حرة لمسافة  .3

سيتم القبول في الدورة التدريبية الساسيات الرجل الضفدع بعد نجاح المتدرب من االختبار و  

 تقييم ادائه

 : مواضيع التدريب 
 دورة السباحة .1

 اساسيات دورة انقاذ الحياة .2

 اساسيات دورة الرجل الضفدع .3

 اساسيات دورة االسعافات االولية .4

 البحث و االنقاذ تحت الماء .2

 استخدام ادوات االنتقال تحت الماء .0
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 تقنيات الغوص المرتفع .0

 القيام بعمليات لمجموعة تحت الماء .8

 الحيوانات المفترسة تحت الماء .9

 االمكانيات االلتي تم اكتسابها بنهاية الدورة

 نهاية الدورة التدريبية الساسيات الرجل الضفدعب, المتدربين 

 المعرفة التقنية الساسيات الرجل الضفدع .1

 المعرفة و التاهيل لتقنيات الغطس المتقدمة .2

 معرفة تقنيات الغطس ليال .3

 االرتباطات المختلفة تحت الماء و امكانية فعل اشياء مثل الفك و الربط .4

 معرفة مبادئ المداخلة للشخص الغريق .2

 حركات البحث و االنقاذ في البحرمعرفة  .0

القابلية و االمكانية تعد و االختبار الذي سيحصل نهاية الفحص سيكون للفائز شهادة دولية للغطس 

 .بمستوى نجمتين و تعطى شهادة الرجل الضفدع

 :مدة الدورة 
 اسابيع للتدريبات العملية و النظرية 0تدريبات حركات البحر تتم ببرنامج لمدة 
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