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شركة صادات المساهمة بقابلية و إمكانية تقديم الدورات التدريبية الخاصة بالعمليات تتمتع 

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 

 .اسعالو

 

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 

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

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 

 .بالتي ستفتح من اجل تدريب العاملين في المجال العسكرية للدول الطالبة للتدري
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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 

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

 .ليا حسب االحتياجاتحا

 

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 

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

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

 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

 دورة تخصصية للوحدات الخاصة المتطورة، .3

 دورات الطيارين .4

B. ات التخصصية البديلةدور 
 رزمة التدريبات للقوات البرية .1

a. رزمة التعليم التدريبية للحركات البرية 

b. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للقناصة 

c. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحماية 

d. دورات التدريبية والتعليمية للتدميررزمة البرامج و ال 

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

 يبات للقوات البحريةرزمة التدر .2

a. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للحركات البحريـة 

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/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/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/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/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

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

  :وهذه كحد أدنى . في االختباربعض التدريبات وتمكنوا فى نهايتها من النجاح 

  .التقنية و العسكرية  معرفة اساسيات القواعد .1

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

 .بالمئة بالرمي بالمسدس و البندقية مشاة %  07تحقيق اصابة أكثر من  .3

 .دقائق  6متر في  127ام سباحة حرة لمسافة اتم .4

االختبارات والتقييم الى دورة تعليم الناجحين منهم بعد اجراء من يتم قبول المشتركين بالدورة 

 .حركات الجويةلل

 مواضيع التعليم

, الطائرات العمودية , سلحة المتنوعة تتم التدريبات باستخدام األفى دورات الحركات البحرية  

عدة المحاكاة االكترونية واالسعافات وغيرها من األجهزة واالدوات فى تعليم  , الزوارق 

 .وية الج وتدريبات الحركات
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 :البرنامج كاآلتي 

 .المظـالت  .1

 .توجـيه الطائرات والطائرات العمودية  .2

 .الحرب االلكترونية  .3

  .وتعطى التدريبات في المواد االساسية 

 الكفاءات التى تكتسب فى ختام الدورة التعليمية
 :الجوية يكتسب الطالب  فى نهاية دورة تعليم الحركات

  .أساسيات القفز المظلي  .1

  .المظلي الحر القفز  .2

  .القفز من االرتفاعات العالية  .3

 توجـيه الطائرات العمودية والطائرات ، .4

 .تنمية التقنيات الحربية باستخدام االجهزة االلكترونية  .2

يجرى لهم اختبارات والتقييمات وبعد النجاح باالختبار يعطى  وبتحقق الكفاءات والقابليات 

  .المتدرب شهادة اختصاص حركات جوية 

 :مـدة الدورة التعليمية 
 .أسابيع وهو مكّون من التعليم النظري و العملي و المحاكاة  0المدة عبارة عن برنامج يستغرق 
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تتمتع شركة صادات المساهمة بإمكانية و قابلية تدريب العاملين في مجال الطيران للدول الطالبة 

بتدريب طياري حرب وذلك بتدريبهم على التدريبات الحربية و التدريب على نوع الطائرات و 

فة و إعداد ثالثة دورات مختلتدريب الطيارين لكافة انواع الطائرات و المروحيات و ذلك بتنظيم 

الطيارين المتقاعدين من القوات الجوية التركية بعد القيام بإيفاء خدماتهم العسكرية بنجاح  من قبل

 .تام وظيفة اساتذة الطيران لتلك الدورات

 

 تدريبات الطيارين
تقوم شركة صادات المساهمة بتخطيط و تنسيق و تطبيق دروس و تدريبات الطيران وفق القوانين 

كما يمكن تخطيط دروس وتدريبات الطيران وفق الخصائص . الدول الطالبةالدولية في داخل 

. تنتهي فترة تدريب الطيارين القياسي خالل سنة واحدة كحد ادنى و سنتين كحد اقصى. المطلوبة

تنظم شهادات الطيران وفق الدول المعنية او بإكمال التدريبات وفق مقاييس تلك الدول و تأمين 

 .انإستالم شهادات الطير
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 تدريب على نوع الطائرات 

بتقييم التدريبات المطبقة وفق نوع الطائرات و المروحيات عدا الطائرات الحربية من قبل شركة 

بتدريبات التطبيق على " دروس الطيران"صادات المساهمة فسوف يقوم الطيارين الذين اكملوا 

ائرات نقل او الطائرات الناقلة يمكن ان تكون نوع هذه الطائرات طائرات حربية او ط. الطائرات

اما بالنسبة بالتطبيقات و التخطيطات المتعلقة بالتدريبات على . او طائرات أواكس او المروحيات

الطائرات المستعملة في تلك الدول او التي سوف تشتري طائرات جديدة فسوف تقام دراسات 

أنسب ما يمكن من الدورات و واسعة من قبل شركة صادات المساهمة ألجل القيام بالتدريبات ب

 .البرامج في طائرات تلك الدول مباشرة او في الدول المتعاقدة االخرى

 

 التدريبات الحربية

تقام التدريبات الحربية في الدول المعنية الطالبة للطياريين المدربين على استخدام مختلف انواع 

الطائرات من قبل شركة صادات المساهمة حيث تخطط هذه التدريبات و الدروس وفق إحتياجات 

ات مر تنظم برامج التدريب حسب نتائج التقييمتطلب األو اذا . الدولة الطالبة و بفترات طويلة

 .حول إستيعاب تلك الدول على التهديات و الخطورات
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تطوير  التدريب على اي نوع من الطائرات العسكرية و العامودية و:لدول الصديقة و االسالمية ل

كانو طيارين في القوات المسلحة التركية ومن  من المدريبن اللذين ,االبتكارات لتعليم الطيران

واللين بامكانهم استخدام أي نوع من الطائرات , القطاع الخاص وكانت مهنتهم الطائرات العمودية

والقيام بطيران االختبار , وتدريب الطياريين الحربيين و القطاع الخاص, العمودية الهليكوبتر

 .ورات في مجال الطيرانوالتدريب على االبتكارات و التط, السنوي

 

 أنواع التدريبات التي ستعطى

 : تدريب الطيار عسكري .1

a.  التدريب االساسي لطيّارالهليكوبتر. 

b.  اعطاء التدريب و التكيف مع الطائرات المطلوبة. 

c. تدريب على أدوات تدريب طيار الهليكوبتر. 

d.  (الليلية تدريب على الطيران بالمنظار ذو الرؤية) التدريب على الطيران الليلي 

e. التدريب على الطيران المسلح والتدريب على الرماية 
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f. الدورة التدريبية االساسية لتمهيد الفنيين 

g. التدريب النوعي للفنيين 

 : تدريب الطيار المدني .2

a. PPL  ( رخصة طيار خاص) البرنامج التدريبي 

b. CPL   ( رخصة طيار تجاري)البرنامج التدريبي 

c. تدريبات على أجهزة الهليكوبتر 

d. التدريب التطبيقي للهليكوبتر  

 

 طائرات الهليكوبتر التي يتم التدريب عليها

Bell – 206 jetranger / LongRanger -    

  UH-1 / AB-205-   

  S-70 (UH-60) -  (سيكورسكي)بالك هوك 

 AS-532-   كوغار 

  Enstrom -   

  AH-1 P-  (كوبرا) 

  AH-1 W-   (كوبرا) 

 تي تعتمد على الطلباتالمروحيات األخرى ال-

 التدريب/ كوادر التعليم 

سيجرى التعليم والتدريب من قبل الطيارين المدريبن ذوي الخبرات العالية وكوادر الفنيين الذين 

كمدربين في القوات الجوية التركية وفي الكلية الجوية التابعة قسم الطيران التابعة للقوات  خدموا 

 .البرية و القوات الجوية
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Yakuplu Mah Hurriyet Bulvari 

Newport Sitesi No:155 1. Blok 
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Istanbul / Turkiye 

 

Tel  : +90 212 8551972 

 

Fax  : +90 212 8551975 

 

E-mail : info@sadat.com.tr 

 

www.sadat.com.tr 


