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فلسفتناهدفناقصتنا

من نحن

WWW.SADAT.COM.TR

من نحن

https://sadat.com.tr/


قصتنا

ناعةوالصالدفاعيةلالستشاراتالدوليةصاداتشركة▪
خدماتتقدمشركةهيالمساهمةوالتجارةواإلنشاءات

األمنمجالفيوالتوريدوالتدريب،االستشارات،
.والدفاع

فيوالوحيدةاألولىالشركةهيالدفاعيةصادات▪

دريبالتوخدماتاالستشاراتخدماتتقدمالتيتركيا

األمنوالدفاعمجالفيالدوليالصعيدعلىالعسكري

.الداخلي

برئاسة2012عامفيالدفاعيةصاداتتأسست▪

.تانريفرديعدنانالمتقاعدالعميد
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من نحن

https://sadat.com.tr/


هدفنا

ت هو تقديم الخدمات في مجاالت االستشارا

خاص االستراتيجية، والتدريب والتجهيز ال

قوات بالدفاع واألمن الداخلي لغرض تنظيم ال

د المسلحة وقوى األمن الداخلي على الصعي

اع الدولي، وخلق بيئة تعاون في مجال الدف

ية والصناعات الدفاعية بين الدول اإلسالم

ومساعدة العالم اإلسالمي ألخذ مكانتها 

بين المستحقة كقوة عسكرية مكتفية ذاتيا

.القوى العظمى
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من نحن

https://sadat.com.tr/tr/hakkimizda/misyonumuz.html


فلسفتنا

هناك بعض المشاكل .ال توجد مشكلة بدون حل"

”.في انتظار حلها

صادات الدفاعية-
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من نحن
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التجهيزاتالتدريباالستشارات

خدماتنا

WWW.SADAT.COM.TR

|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services.html


خدماتنا

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services.html


خدماتنا االستشارية

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

د الدول بإجراء تقييم للتهديدات العسكرية الموجهة ضصادات الدفاعية تقوم 
اع وبناًء على هذا التقييم، فإنه يحدد إمكانيات الدف.التي تقدم لها خدماتها

تنظم المشترك مع الدول الفردية أو الصديقة للدولة التي تقدم لها خدماتها و

.قواتها المسلحة وفقًا للتهديد
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/consultancy/consultancy-military.html


خدماتنا االستشارية

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

المسلحة للدول تتفقد صادات الدفاعية وتحدد مستويات الجاهزية القتالية للقوات

.ديدهاالتي تخدمها، وتضع حلوالً للقضاء على أوجه القصور التي تم تح
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/consultancy/consultancy-military.html


خدماتنا االستشارية

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

ندي القدرة واإلمكانية على إنشاء وحدات بدًءا من جصادات الدفاعيةتمتلك 

ول لمستوى واحد وفصيلة وسرية وكتيبة وفوج ولواء وفرقة وفيلق حتى الوص

.الجيش، من األلف إلى الياء وبدءا من الصفر
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/consultancy/consultancy-military.html


خدماتنا

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services.html


خدماتنا التدريبية

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

تخدم النهائي تدريب المدربين العسكريين وتدريب المسصادات الدفاعيةتوفر 

رية لألسلحة من مستوى الفرد إلى أعلى مستوى من القوات البرية والبح

.والجوية في البلدان التي تقدم لها خدماتها
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/training/training-military.html


خدماتنا التدريبية

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

ظهر توفر صادات الدفاعية التدريب على الحرب غير النظامية التي ست

ة كحاجة تنظيم دفاعي شامل للدول التي تقدم لها خدماتها، وتوفر أنشط

مواجهة عمليات الكمين واإلغارة وإغالق الطرق والتدمير والتخريب 

.االختطاف لعناصر هذا التشكيل-وعمليات اإلنقاذ 
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/training/training-military.html


خدماتنا التدريبية

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

وقة ألفراد توفر صادات الدفاعية التدريب كحزم منفصلة لتوفير قدرات متف

ر الدول التي تقدم لها خدماتها، والذين سينفذون العمليات النظامية وغي

البحرية النظامية والخاصة وجميع أنواع العمليات في مناطق العمليات البرية و

.والجوية
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/training/training-military.html


خدماتنا

التنظيم•

إعادة التنظيم•

التحديث•
االستشارات

النظري•

العملي•

على رأس العمل•
التدريب

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services.html


خدماتنا التجهيزية

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات

وتوزيع بتقديم خدمات تحديد وتخزين وتوريدصادات الدفاعيةتقوم شركة 

وصيانة وإصالح جميع أنواع األسلحة واألدوات والمعدات وقطع الغيار 

.والمتفجرات والمواد التي تحتاجها  البلدان الذي تقدم لها خدماتها
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/ordnance/ordnance-military.html


خدماتنا التجهيزية

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات

االستشارات للدول التي تقدم لها خدماتها حولصادات الدفاعية تقدم 

.برمجيات الدفاع والهجوم السيبراني التي تحتاجها القوات المسلحة
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|خدماتنا 

https://sadat.com.tr/en/our-services/ordnance/ordnance-military.html


خدماتنا التجهيزية

البرمجة•

المعدات•

المواد•
التجهيزات

ول القدرة واإلمكانية على تقديم خدمات استشارية حصادات الدفاعية لدى 

لخدمة تحديد حالة نظام صيانة الجيش في القوات المسلحة للدول الطالبة ل

.وإعادة إنشائه وصيانته وفقًا لالحتياجات
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|خدماتنا 
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حلول بنظام تسليم 
المفتاح

األنظمة اللوجستية 
العسكرية

منتجاتنا

WWW.SADAT.COM.TR

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/en/products.html


حلول بنظام 
حتسليم المفتا

ي مجاالت تنتج شركة صادات الدفاعية حلوالً بنظام تسليم المفتاح ف

.االستشارات والتدريب والمعدات في المجاالت الدفاعية واألمنية

بعض األمثلة على الحلول بنظام تسليم

:المفتاح

منتجاتنا

22

منتجاتنا

مركز تدريب القوات الخاصة

مركز المواصفات والمقاييس 
العسكرية

مخفر مراقبة وحماية الحدود

https://www.sadat.com.tr/en/products.html


مركز تدريب 
القوات الخاصة

ىعلواإلمكانيةالقدرةالدفاعيةصاداتتمتلك▪

وفصيلةواحدجنديمنبدًءاوحداتإنشاء

تىحوفيلقوفرقةولواءوفوجوكتيبةوسرية

الياءإلىاأللفمنالجيش،لمستوىالوصول

.الصفرمنوبدءا

انقدمهالتيالمتكاملةالحلولعلىاألمثلةأحد▪

إنشاءهووالشرطةاألمنوقوىالمسلحةللقوات

.المفتاحتسليمالخاصةالقوات

نظيميةالتالهياكلبتخطيطالدفاعيةصاداتتقوم▪

وتجهيزوبناءوالتجهيزات،المعداتوكوادر

ومقراتوالرياضةوالرمايةالتدريبمرافق

يةاألساسالتدريباتوتقديموالمهاجع،القيادة

القدرةتمتلكالتيالخاصةللقواتوالخاصة

خارجخاصةبعملياتالقيامعلىواإلمكانية

.الحدود
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منتجاتنا▪

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/anahtar-teslim-cozumler/ozel-kuvvetler-egitim-merkezi.html


مركز المواصفات 
يةوالمقاييس العسكر
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منتجاتنا▪

لدولاتمكينإلىباختصارالدفاعيةصاداتتهدف▪

كريةالعسالقياسيةالمواصفاتتوحيدتحقيقمن

اموالقيالمشتركةالدفاعيةالصناعاتمجالفي

بعضهانبيبسهولةالعسكريةاللوجستيةباألنشطة

اسماعليهيطلقالتيالمؤسساتخاللمنالبعض

."العسكريةوالمقاييسالمواصفاتمراكز"

للمواصفاتمراكزالدفاعيةصاداتتنشئ▪

رئاسةأوالدفاعوزارةداخلوالمقاييس

يفةوالحلالصديقةالدولفيالدفاعيةالصناعات

.سيةمؤسبطريقةالتقييسأنشطةتنفيذأجلمن

تحليلعلىبناءً العملبهذاالقياميمكن▪

رالصفمنمؤسسةإنشاءشكلعلىاالحتياجات

قبل،منإنشاؤهايتملمإنالياءإلىاأللفمن

ثوتحديتنظيمإعادةمثلطرقباستخداموكذلك

.بالفعلموجودةوحدة

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/anahtar-teslim-cozumler/askeri-standardizasyon-ve-metroloji-merkezleri.html


مخفر مراقبة وحماية
الحدود
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منتجاتنا▪

قبلمنالحدودوحمايةمراقبةمركزتصميمتم▪

عاليةومتينةموادباستخدامالدفاعيةصاداتشركة

واألنظمةاألجهزةبأحدثتجهيزهوتمالجودة،

وتكتيكاتتقنياتبتنفيذتسمحالتيالتكنولوجية

الحدودحرسقبلمنمالءمةاألكثرالحماية

.الحدودأمنلضمان

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/anahtar-teslim-cozumler/askeri-standardizasyon-ve-metroloji-merkezleri.html


األنظمة 
اللوجستية 
العسكرية

حلول مستودعات 
األسلحة

مفاهيم محاكاة 
التدريب

حلول ميادين 
الرماية

منتجاتنا
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منتجاتنا

https://sadat.com.tr/en/products.html


األنظمة 
اللوجستية 
العسكرية

يالتالعسكريةاللوجستيةاألنظمةتلبي▪

بشكلوتستخدم،الدفاعيةصاداتصممتها

اجةالحالمتقدمةالمسلحةالقواتقبلمنواسع

لىإتهدفالتيالسريعةوالتعبئةالعملإلى

،والعملياتوالتمارينالتدريب،نجاحزيادة

.ملةالمحتالعملياتنجاحفيبجديةوالمساهمة

نقلإلىالحاجةتلبيةهوالرئيسيالهدف▪

أوالتدريبمنطقةإلىالمقاتلةالعناصر

فيتواجدهامكانمنالعملياتأوالتمرين

يةاللوجستاالحتياجاتنقلوكذلكالقطعات،

.السرعةبنفس

27

منتجاتنا▪

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/urunlerimiz.html


األنظمة 
اللوجستية 
العسكرية

واسطةبوتنفيذهالجديدالمفهومهذاتصميمتم▪

لبيةتفيبشكلويسهم.الدفاعيةصاداتشركة

يوشالجكلتحتاجهاالتي"التنقل"متطلبات

.الحديثة

كةالمتحرالوحداتمستودعاتتصاميمتضمن▪

دةمتزايإنجازاتتحقيقوالثابتةوالمحمولة

النقصومعالجةالبالدفيالمسلحةللقوات

.تكلفتهاانخفاضبسببالكبير
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منتجاتنا▪

حلول مستودعات األسلحة

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/urunlerimiz/cephanelik-sistemleri.html


األنظمة 
اللوجستية 
العسكرية

ةأجهزاآلنالمتقدمةالجيوشتستخدم▪
.قريبًاتفرعكلفيالتدريبيةالمحاكاة

تحسينعلىهذهالمحاكاةأجهزةتعمل

تدريبالتكاليفوتقليلالتدريبجودة

.كبيربشكل

التيالمتنقلةالمحاكاةأنظمةتصميمتم▪

لنقلالدفاعيةصاداتشركةطورتها

بسهولةالمتخصصةالمحاكاةأنظمة

.بالتدريإلىتحتاجالتياألماكنإلى
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منتجاتنا▪

مفاهيم المحاكاة التدريبية

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/urunlerimiz/egitim-simulasyon-sistemleri.html


األنظمة 
اللوجستية 
العسكرية

صاداتصممتهاالتي"الرمايةميادينأنظمة"▪

نارإطالقبإجراءتسمحتصاميمهيالدفاعية

بنادقمنحتىأووبنادقمسدساتمنحقيقي،

.القنص

فئات وفقاً لطريقة 3يتم تقييم األنظمة في 

:استخدامها

المتحركةالرمايةميادينأنظمة▪

المحمولةالرمايةميادينأنظمة▪

الثابتةالنموذجيةالرمايةميادينأنظمة▪
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منتجاتنا▪

حلول ميادين الرماية

منتجاتنا

https://sadat.com.tr/tr/urunlerimiz/poligon-sistemleri.html


31

نماذج من 
يةالبرامج التدريب

البرامج التدريبية 
العامة

القوات الجويةالقوات البحريةالقوات البرية
تشكيالت 
الشرطة

نماذج من البرامج التدريبية

WWW.SADAT.COM.TR

|البرامج التدريبية 

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules.html


نماذج من البرامج 
التدريبية

32

كانية بالقدرة واإلمصادات الدفاعيةتتمتع 

صية على تقديم تدريبات أساسية وتخص

وتكيفية في كل مجال تحتاجه القوات

يها، المسلحة للدول الصديقة، وضمن أراض

ق بواسطة الفرق التي شكلتها عن طري

.اسعاالختيار من بين طاقمها التدريبي الو

|البرامج التدريبية 

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz.html


نماذج من البرامج 
التدريبية

33

أرشيف كبير منصادات الدفاعيةلدى 

ة الوثائق التدريبية، بما في ذلك خط

التدريب، البرنامج، مذكرات محاضرات

ورية المعلم والمتدرب، والتي ستكون ضر

كل فصل الفتتاح وتنفيذ الدورات المتعلقة ب

قوم وفرع من القوات المسلحة العالمية، وت

لوجيا بالتغييرات التي تتطلبها التكنو

ون المتقدمة في الوقت المناسب، لكي تك

جاهزة الستخدامها من قبل المعلمين 

المهرة في الميدان وتقديمها لألفراد 

.لكالعسكريين في الدول التي تطلب ذ

|البرامج التدريبية 
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نماذج من البرامج 
التدريبية

34

مجموعة واسعة من صادات الدفاعيةلدى ▪

لذين الموظفين المدربين الشباب وذوي الخبرة ا

تقاعدوا من القوات المسلحة التركية، 

ت والمتخصصين في مجاالتهم، ولديهم القدرا

.والمؤهالت الخاصة

تنام باإلضافة إلى ذلك، فهي مستعدة دائًما الغ▪

ن لديها الفرصة لتوسيع طاقم المدربين الحاليي

.حسب الحاجة

تعلق بحساسية فيما يصادات الدفاعيةتتعامل ▪

اد بموضوع الدورات التدريبية المقدمة للفر

والوحدات الصغيرة والوحدات الخاصة وأفراد

الوحدات الخاصة، وذلك ألنها تعتبر األفراد

ود عنصر مهم جداً للجيوش الحديثة كأهمية وج

ات نظم  المعدات التكنولوجية المتطورة والعرب

كون واآلالت واألسلحة بل تتعدى ذلك باألهمية ل

وجود عناصر ذوي بنية قوية ولها القدرة 

ساهم والقابلية للتعامل مع كافة ظروف الحرب ت

.بشكل فعال في الدفاع عن أوطانهم

|البرامج التدريبية 
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نماذج من البرامج 
التدريبية

35

نماذج من 
يةالبرامج التدريب

البرامج التدريبية 
العامة

القوات البرية

القوات البحرية

القوات الجوية

تشكيالت 
الشرطة

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules.html


ية البرامج التدريب
العامة

لىعالعسكريالتدريبالدفاعيةصاداتتقدم▪

والموضوعاتالمطلوبة،الموضوعات

تقديمهامكنيالتيبالتدريباتالمتعلقةالرئيسية

:هي

دورات القتال الفردي وتكتيكات الوحدات1)

الصغيرة

ةدورة التدريبات األساسية للقوات الخاص2)

خاصةدورة التدريبات االختصاصية للقوات ال3)

دورات الطيران4)

36

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz/genel-egitim-programlari.html


ية البرامج التدريب
العامة

37

البرامج التدريبية 
العامة

دورات القتال الفردي 
وتكتيكات الوحدات 

الصغيرة

دورة التدريبات 
األساسية للقوات 

الخاصة

دورة التدريبات 
األختصاصية للقوات 

الخاصة

دورات الطيران

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules/general-training-modules.html


ية البرامج التدريب
للقوات البرية

علىةواإلمكانيبالقدرةالدفاعيةصاداتتتمتع▪

فييفيةوتكوتخصصيةأساسيةتدريباتتقديم

للدولالمسلحةالقواتتحتاجهمجالكل

الفرقبواسطةأراضيها،وضمنالصديقة،

بينمناالختيارطريقعنشكلتهاالتي

.الواسعالتدريبيطاقمها

ملة،شاتدريبيةوثائقالدفاعيةصاداتأعدت▪

اتومذكروالبرنامجالتدريبخطةذلكفيبما

ستكونوالتيوالمتدرب،المعلممحاضرات

بكللقةالمتعالدوراتوتنفيذالفتتاحضرورية

جاهزةوجعلهاالمسلحة،القواتمنوقوةفرع

لقواتافتحهسيتمالتيالدوراتفيلالستخدام

.لهاالطالبةالدولفيالشرطة

38

|البرامج التدريبية 

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz/paket-egitim-programlari.html


ية البرامج التدريب
للقوات البرية

39

القوات البرية

برنامج تدريب 
العمليات البرية

برنامج دورة تدريب 
القناص الحاد

برنامج تدريب 
قناص المهام 

(السنايبر)الخاصة 

برنامج تدريب 
الحماية

برنامج تدريب 
التخريب

برنامج تدريب 
الحرب غير 

النظامية،

برنامج تدريب 
العمليات في 

المناطق المأهولة

برنامج تدريب القتال 
الفردي المتقدم 
للجندي الواحد

برنامج تدريب 
اإلستطالع المتقدم 
للمدفعية والهاون

برنامج تدريب 
اصطياد الدبابات 
والعربات المدرعة

برنامج تدريب أمن 
الحدود

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules/alternative-specialization-modules.html


علىةواإلمكانيبالقدرةالدفاعيةصاداتتتمتع▪

فييفيةوتكوتخصصيةأساسيةتدريباتتقديم

للدولالمسلحةالقواتتحتاجهمجالكل

الفرقبواسطةأراضيها،وضمنالصديقة،

بينمناالختيارطريقعنشكلتهاالتي

.الواسعالتدريبيطاقمها

ملة،شاتدريبيةوثائقالدفاعيةصاداتأعدت▪

اتومذكروالبرنامجالتدريبخطةذلكفيبما

ستكونوالتيوالمتدرب،المعلممحاضرات

بكللقةالمتعالدوراتوتنفيذالفتتاحضرورية

جاهزةوجعلهاالمسلحة،القواتمنوقوةفرع

لقواتافتحهسيتمالتيالدوراتفيلالستخدام

.لهاالطالبةالدولفيالشرطة

40

|البرامج التدريبية 

ية البرامج التدريب
ةللقوات البحري

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz/deniz-kuvvetleri-egitim-paketleri.html


ية البرامج التدريب
ةللقوات البحري

41

القوات البحرية

برامج التدريب على 
العمليات فوق سطح 

الماء

برامج التدريب على 
العمليات تحت سطح 

الماء

برامج تدريب 
الضفادع البشرية

برامج تدريب عمليات 
البحث واإلنقاذ في 

البحر

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules/moduler-training-programmes-for-sea-forces.html


ية البرامج التدريب
للقوات الجوية

تقديمىعلواإلمكانيةبالقدرةالدفاعيةصاداتتتمتع▪

مجالكلفيوتكيفيةوتخصصيةأساسيةتدريبات

نوضمالصديقة،للدولالمسلحةالقواتتحتاجه

قطريعنشكلتهاالتيالفرقبواسطةأراضيها،

.الواسعالتدريبيطاقمهابينمناالختيار

ىعلواإلمكانيةبالقدرةالدفاعيةصاداتتتمتع▪

طةبواسالجويةالعملياتعلىالتدريبتوفير

حةالمسلالقواتفيخدمواالذينالخبراءموظفيها

فينكمدربيعملواوالذينعديدة،لسنواتالتركية

ي،المظلالقفزمثلبالطيران،المتعلقةالفروع

نيةاإللكترووالحربالهليكوبترطائراتعمليات

اتالقوتدريببرامجضمنطياربدونوالطائرات

.الجوية

القدرةأيًضاالدفاعيةصاداتشركةتمتلك▪

خاللنمالمقاتلينالطيارينتدريبعلىواإلمكانية

نوععلىوالتدريبالطيارينتدريبتوفير

ئراتالطاأنواعلجميعالقتاليوالتدريبالطائرات

بلقمنللخدمة،الطالبةالدولةلطياريوالمروحيات

جاحبنالخدمةأدائهمبعدمتقاعدينمعلمينطيارين

.التركيةالمسلحةالقواتفي
42

|البرامج التدريبية 

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz/hava-kuvvetleri-egitim-paketleri.html


ية البرامج التدريب
للقوات الجوية

43

القوات الجوية

برنامج تدريب القفز 
المظلي

برنامج تدريب 
العمليات الجوية

برنامج تدريب 
طياري طائرات 

الهليكوبتر

برنامج تدريب 
عمليات طائرات 

الهليكوبتر

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules/moduler-training-programmes-for-air-forces.html


علىةواإلمكانيبالقدرةالدفاعيةصاداتتتمتع▪

فييفيةوتكوتخصصيةأساسيةتدريباتتقديم

للدولالمسلحةالقواتتحتاجهمجالكل

الفرقبواسطةأراضيها،وضمنالصديقة،

بينمناالختيارطريقعنشكلتهاالتي

.الواسعالتدريبيطاقمها

ملة،شاتدريبيةوثائقالدفاعيةصاداتأعدت▪

اتومذكروالبرنامجالتدريبخطةذلكفيبما

ستكونوالتيوالمتدرب،المعلممحاضرات

فرعلقةالمتعالدوراتوتنفيذالفتتاحضرورية

جاهزةوجعلهاالشرطة،تشكيالتمنوشعبة

لقواتافتحهسيتمالتيالدوراتفيلالستخدام

.لهاالطالبةالدولفيالشرطة
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|البرامج التدريبية 

برامج تدريب 
تشكيالت 
الشرطة

https://sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim-modullerimiz/polis-birimleri-egitim-paketleri.html


برامج تدريب 
تشكيالت 
الشرطة
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تشكيالت الشرطة

برنامج تدريب أمن 
المخافر الحدودية 

(الهجانة)

برنامج التدريب 
األساسي لشرطة 
العمليات الخاصة

برنامج تدريب 
العمليات في المناطق 

المأهولة

|البرامج التدريبية 

ال تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر:مالحظة

.ولكن يمكن أيضاً إنشاء برامج تدريبية حول الموضوعات المطلوبة

https://sadat.com.tr/en/our-services/our-training-modules/moduler-training-programmes-for-police-forces.html
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التواصل

WWW.SADAT.COM.TR

العنوان
الموقع اإللكتروني 
ومواقع التواصل 

االجتماعي

|التواصل 



www.SADAT.com.tr
العنوان

MARMARA MAHALLESI HURRIYET BULVARI NO: 110/ H BEYLİKDUZU ISTANBUL / TURKİYE

47

|العنوان 



Twitter https://twitter.com/SADATdefense

Facebook https://www.facebook.com/sadat.com.tr/

LinkedIn https://linkedin.com/company/sadat-international-defense-consultancy-inc-/

Youtube https://youtube.com/user/SADATcom

WWW.SADAT.COM.TR

48

|الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي

https://twitter.com/SADATdefense
https://www.facebook.com/sadat.com.tr/
https://linkedin.com/company/sadat-international-defense-consultancy-inc-/
https://youtube.com/user/SADATcom


لالستشارات شركة صادات الدفاعية الدولية 
والصناعة والتجارة المساهمةواإلنشاءات 

www.SADAT.com.tr


