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شركة صادات المساهمة لديها القدرة واإلمكانية لتقديم التدريبات األساسية والتدريبات اإلختصاصية
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.
شركة صادات المساهمة تتمتلك أرشيف واسع من الوثائق التعليمية تشمل خطط التدريب والبرامج
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 بناءا ً على طلب الدول التي تطلب الخدمة بغية تدريب عناصر
القوات المسلحة العسكرية واألمنية لديها ،حيث يتم تقديم هذه الدورات والتدريبات في أراضي الدول
الطالبة للخدمة.
شركة صادات المساهمة تمتلك في جعبتها كادر شاب من المدربين المتمكنين المختصين بمجاالتهم
وذوي خبرة متقاعدين من القوات المسلحة التركية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الشركة على استعداد
دائم إلمكانية توسيع كادرها التدريبي الحالي عند الحاجة لذلك.
شركة صادات المساهمة تتعامل بحساسية فيما يتعلق بموضوع الدورات التدريبية المقدمة للفراد
والوحدات الصغيرة والوحدات الخاصة وأفراد الوحدات الخاصة ،وذلك ألنها تعتبر األفراد مهمة
جدا ً للجيوش الحديثة كأهمية وجود نظم المعدات التكنولوجية المتطورة والعربات والمعدات
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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أنشطة التدريب SADAT A.Ş.
شركة صادات المساهمة تمتلك مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تحقق تطوير المهارات
الفردية ،وهنا نستعرض بعضا ً من هذه الدورات:

 .Aالباقات التدريبية العامة
 .1دورات القتال للفرد الواحد وتكتيكات الوحدات الصغيرة.
 .2الدورات األساسية للوحدات الخاصة.
 .3الدورة التخصصية للوحدات الخاصة.
 .4دورات الطيارين.

 .Bالدورات التخصصية األخرى
 .1الباقات التدريبية للقوات البرية:
 .aباقة دورة العمليات البرية.
 .bباقة دورة القناصة.
 .cباقة دورة الحماية.
 .dباقة دورة التدمير.
 .eباقة دورة الحرب الغير نظامية.
 .fباقة دورة القتال للفرد الواحد.
 .gباقة دورة اإلستطالع المتقدم للهاون والمدفعـية.
 .hباقة دورة قنص الدبابات وتدمير العربات المدرعة /أو اإلستيالء عليها سليمة.
 .2الباقات التدريبية للقوات البحرية:
 .aباقة دورة العمليات البحريـة.
 .bباقة دورة الرجل الضفدع األساسية.
 .3الباقات التدريبية للقوات الجوية:
 .aباقة دورة العمليات الجـوية.
 .bباقة دورة طيّاري المروحيات (الهليكوبتر).
 .4الباقات التدريبية لوحدات الشرطة:
 .aباقة دورة أمن المخافر الحدودية (الهجانة).
 .bباقة التدريب األساسية لشرطة العمليات الخاصة.
من أجل دوراتنا المحدثة نرجو زيارة
http://goo.gl/yHyWcW
أو قراءة الباركود
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باقة دورة العمليات البحرية

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:
 .1معرفة أساسيات القواعد التقنية والعسكرية.
 .2سير مسافة  7200متر مع حقيبة ظهر بوزن  20كغ ألقل من  52دقيقة.
 .3تحقيق إصابة أكثر من  %60بالمئة بالرمي بالمسدس والبندقية.
 .4إتمام مسافة  150مترخالل  6دقائق فى السباحة الحرة.
بعد إتمام الدورة والنجاح باإلختبار والتقييم يقبل المتدرب في دورة العمليات البحرية.

موضوعات التدريب:
في الدورات التدريبية للعمليات الجوية وباستخدام التدريب على األسلحة المتنوعة ،الطائرات
المروحية ،زوارق السرعة ،زوارق مطاطة ،عدة المحاكاة اإللكترونية  ،األلغام البحرية ،و عدة
محاكاة اإلسعافات األولية ،وظرف البحر الليلية والنهارية ،ويقدم التدريبات التالية:
 .1دورة السباحة.
 .2دورة الرجل الضفدع .
 .3دورة غطس خاصة ( بالجهاز ذو الدارة المغلقة).
 .4الهجوم على السفن من تحت الماء.
 .5الكشف تحت الماء.
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باقة دورة العمليات البحرية
 .6البحث واإلنقاذ تحت الماء.
 .7إستخدام المركبات تحت الماء.
 .8عمليات المجموعة تحت الماء.
 .9ألغام ليمبيت (.)Limpet

الكفاءات والقدرات التي تكتسب في نهاية الدورة
المشتركون فى نهاية الدورة البحرية يكتسبون اإلمكانيات والقدرات التالية:
 .1معرفة وتطبيق األساليب األساسية للرجل الضفدع.
 .2معرفة وتطبيق أساليب الغطس المتقدمة.
 .3إستخدام أنظمة الغطس ذو الدارة المغلقة والقيام بالهجمات على السفن والمرافق الساحلية
بشكل متخفي.
 .4معرفة أنواع األلغام البحرية والقدرة على إبطال مفعولها.
 .5معرفة طرق التدخل النقاذ الغريق .
 .6القدرة على تطبيق حركات البحث و االنقاذ في البحر .
بعد إجراء اإلختبارات والتقييم سيمنح المتفوقيين شهادة خبرة في العمليات البحرية.

مدة الدورة :
تتكون تدريبات العمليات البحرية من برنامج مدته  6أسابيع كدورات نظرية وعملية ومحاكاة.
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باقة دورة الرجل الضفدع األساسية

دورة أساسيات الرجل الضفدع :يدرب في هذه الدورة المتدربون الذين شاركوا في الدورة التدريبية
في الرجل السمك بمستوى نجمتين بالمعايير الدولية ،حيث يتم التدريب على استخدام األالت
المختلفة ،وأساليب اإلسعافات األولية والتدريب على التعرف على جميع المركبات المستخدمة تحت
الماء ،وذلك من أجل إكسابهم القدرة على القيام باألعمال تحت الماء.

معايير الكفاءة المبدئية للدورة:
 .1معرفة أساليب السباحة األساسية.
 .2السباحة لمسافة  3000متر بأقل من  30دقيقة حامالً حقيبة بوزن  10كغ على ظهره.
 .3السباحة الحرة لمسافة  150متر في  4دقائق.
يتم القبول في الدورة التدريبية ألساسيات الرجل الضفدع بعد إتمام الدورة والنجاح باإلختبار
والتقييم

مواضيع التدريب :
 .1دورة السباحة.
 .2دورة إنقاذ الحياة األساسية.
 .3دورة الرجل الضفدع األساسية.
 .4دورة اإلسعافات األولية األساسية.
 .5البحث واإلنقاذ تحت الماء.
 .6استخدام معدات اإلنتقال تحت الماء.
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 .7أساليب الغطس باألماكن المرتفعة.
 .8عمليات المجموعة تحت الماء.
 .9الحيوانات المفترسة تحت الماء.

الكفاءات والقدرات التي تكتسب في نهاية الدورة
المشتركون فى نهاية دورة الرجل الضفدع يكتسبون اإلمكانيات والقدرات التالية:
 .1معرفة و تطبيق األساليب األساسية للرجل الضفدع.
 .2معرفة و تطبيق أساليب الغطس المتقدمة.
 .3معرفة أساليب الغطس الليلي.
 .4القدرة على القيام بأعمال مختلفة مثل الربط والتفكيك واللحام تحت الماء.
 .5معرفة قواعد التعامل مع الشخص الغريق.
 .6تطبيق عمليات البحث واإلنقاذ في البحر.
بعد إجراء اإلختبارات والتقييم سيمنح المتفوقيين شهادة دولية للغطس بنجمتين وتعطى شهادة الرجل
الضفدع.

مدة الدورة :
تتكون تدريبات العمليات البحرية من برنامج مدته  6أسابيع كدورات نظرية وعملية ومحاكاة.
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