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تدريبية الخاصة بالعمليات الدورات الإمكانية تقديم ة ويتتمتع شركة صادات المساهمة بقابل

راضي أالتطبيقية و التخصصية و الرئيسية التي تحتاجها القوات المسلحة للدول الصديقة على 

 التدريبيالدول الطالبة للتدريب و بصورة فعالة من قبل الفريق التدريبي المختار من بين كادرها 

 .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 

القيام بإجراء التغييرات بكافة التخصصات و المراحل الخاصة بالقوات المسلحة العالمية و ذلك ب

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 

 .لطالبة للتدريبلدول العسكرية المجال الالتي ستفتح من اجل تدريب العاملين في 
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تتمتع شركة صادات المساهمة بمجموعة موظفي التعليم المتمتعين بقدرات و موهبات و 

الشابة المتقاعدة من القوات  الكوادرصحاب تجارب من أإختصاصات خاصة في مجاالتهم و 

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

 .حاليا حسب االحتياجات
 

 

االسلحة من خالل مجال القوات المسلحة الحديثة في  بمؤهالتكما تتمتع شركة صادات المساهمة 

هم من ذلك انها تتمتع بميزات نظمة الدفاع التقنية المتطورة و خاصة و األأالت و و الوسائط و اآل

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

نها تتصرف بحساسية عالية على دورات و تعليم أالتحرك بشعور المساهمة في دفاعات البلد و 

 .الصغيرة و المنفردة الوحداتالموظفين الخاصين و القوات الخاصة و 
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الدورات التعليمية ومحتوياتها والخطط اّن شركة صادات المساهمة تفخر باعالن التفصيالت عن 

 :تحقيق تنمية القدرات الفردية من خالل البرمج الواسعة ونذكر منها والبرامج عنها فى

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

b. ،دورة أساسية للوحدات الخاصة 

c. ،دورة تخصصية للوحدات الخاصة المتطورة 

d. دورات الطيارين 

B.  دورات التخصصية البديلة 
 رزمة التدريبات للقوات البرية .1

a. رزمة البرامج و الدورات التدريبية للحركات البرية 

b. رزمة البرامج و الدورات التدريبية والتعليمية للقناصة 

c. ورات التدريبية والتعليمية للحمايةرزمة البرامج و الد 

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. 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 برامج دوراتنا المحدثة  نرجو زيارة  

http://goo.gl/yHyWcW   أو قراءة الشيفرة

 رمز )

  في األسفل( االستجابة السريع

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/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/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 

 :على المشتركين في الدورة لمتابعة التدريب بحد أدنى ان يكونوا

 .العسكرية  تاالساسيات و التدريباأن يكون بصحة بدنية كافية على أخذ  .1

 .ليؤهله على متابعة التعليم والتدريب  على مستوى التعليم كاف ان يكون حاصل  .2

 .وينبغي ان يقبل المشاركون في الدورة الى التدريب بعد اجراء الفحوص والتقييمات 
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 مواضيع التدريب
 :برنامج التدريب االساسي واالختصاصي على مخافر الحدود 

 التدريبات العسكرية االساسية .1

a.  أساسيات تدريبات البنية الببدنية الحربية. 

b. التدريب النظامي القريب . 

c.  تدريب محاربة للفرد الواحد. 

d.  تدريب على التسديد الميكانيكي والرماية .  

 .التدريبات الحربية على مستوى السرية  .2

a.  خدمات الحراسة الحدودية. 

b.  التخريب الحماية ضد عمليات المداهمة و. 

c. مهمات االستخبارات الحدودية 

d. األمن المخفري 

e.  التدابير األمنية التي تجرى لتحقيق أمن الحدود. 

f.  حركة االيدي ، استطالع ، الكمين. 

 .في هذه المواضيع المذكورة تقدم التدريبات االساسية

 

 الكفاءات التي تكتسب في نهاية الدورة

 :على  المشاركون للدورة يحصلون في ختام الدورة

a.  معرفة االساسيات و التقنيات العسكرية. 

b.  معرفة و تعلم تقنيات محاربة الفرد الواحد. 

c. الظروف القتالية واكتساب اللياقة البدنية  اكتساب القوة التي تقتضيها. 

d.  اكتساب مهارة الرماية لالسلحة التي يستخدمها. 

e.  امكانية التنفيذ الوظيفية لمخافر الحدود. 

تقييم ويحصل تجرى لهم االختبارات والالدورة نهاية ية و القابلية في االمكان على بعد الحصول 

 ".من المخافر الحدوديةدة التدريب االساسي واالختصاصي ألشها"الناجحون منهم على 

 

 :مدة التدريب 

االساسية  أسابيع، تضّم التدريبات النظرية والعملية و المحاكاة  8مدة الدورة التدريبية 

  .واالختصاصية ألمن المخافر الحدودية
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التي تعتبر  وحدة العمليات الخاصةوتتصدر هذه الوحدات . يتألف جهاز األمن من وحدات مختلفة

تعمل هذه الوحدة بمهمات  .العمليات التكتيكيةفريق القوة الضاربة في جهاز األمن والتي تسمى 

واسعة من مكافحة اإلرهاب الى عمليات داخل األبنية وداخل وسائط النقل وعمليات إنقاذ الرهائن 

 .وتهدف بشكل أساسي الى مكافحة اإلرهاب بشكل فعال والقيام بعمليات اإلنقاذ

 

 معايير الكفاءات لبدء التدريب

 كغم على الظهر 12دقيقة مع حمولة حقيبة بوزن  10بمدة أقل من متر  2022اجتياز مسافة  -1

 في الرمي بالمسدس وبندقية المشاة% 02النجاح بنسبة  -2

 متر بشكل حر 102القدرة على السباحة لمسافة  -3

 من عمره في بداية الدورة 32سنة الينبغي أن اليكون دخل في  -4

 مدرسة الشرطة أن يلتحق بدورة العمليات الخاصة عقب تخرجه منبامكانه  -0

 يتم االلتحاق بدورة العمليات الخاصة على أساس التطوع -6
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 مواضيع التدريبات األساسية لحركات الشرطة الخاصة
 اللياقة البدنية .1

a. التربية البدنية األساسية 

b. التربية البدنية الخاصة بالمعارك 

 الرمي التكتيكي  .2

  تدريبات القنص  .3

 التدريب على التنقل وعلى استخدام وسائط النقل  .4

 التدريب على عمليات االستطالع  .0

 التدريب على نشاط االستخبارات  .6

 التدريب على الكمائن والتصدي للكمائن  .7

 التدريب على االقتحام والتصدي لعمليات االقتحام  .8

 التدريب على العمليات في األماكن السكنية  .9

 طيةالتدريب على العمليات النق  .12

a.  تفتيش األشخاص 

b.  تفتيش األبنية 

c.  تفتيش السيارات 

 التدريب على عمليات إنقاذ الرهائن  .11

 التدريب على عمليات الحماية  .12

a.  حماية األشخاص 

b.  حماية األبنية 

c.  حماية السيارات 
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 التدريب على القنابل المتفجرة  .13

 التدريب على فرق الكالب  .14

 التدريب على العمليات المائية  .10

 المكتسبة بنهاية الدورة األساسية للحركات الخاصة للشرطةاالمكانيات 
 المتدربون في نهاية التدريبات لدورة الحركات الخاصة

  ارتفاع مستوى اللياقة البدنية الى مستوى القدرة على تنفيذ كل أنواع العمليات -1

  احتراف تقنيات الرمي األساسية -2

  االحترافياحتراف تقنيات الرمي المتقدمة والقدرة على القنص  -3

القدرة على التعرف على كافة أنواع األنظمة المتفجرة والمواد المتفجرة واحتراف تقنيات  -4

 إيقاف مفعولها

  معرفة كافة تقنيات الحماية وتطبيقها -0

  إمكانية تنفيذ العمليات على سطح الماء -6

  احتراف عمليات التنقل واستخدام وسائط التنقل في الشروط الصعبة -7

التصدي للعمليات االرهابية وإنقاذ الرهائن في الطائرات واألبنية احتراف تقنيات  -8

  واألماكن السكنية

  وتقنيات التصدي لها االقتحام والتدمير -9

 معرفة تقنيات اإلسعاف األولي لكل أنواع اإلصابات والقدرة على تطبيقها -12

ت والتقييم ويحصل على االمكانية و القابلية في نهاية الدورة تجرى لهم االختبارا بعد الحصول 

 "شهادة الدورة األساسية للحركات الخاصة للشرطة "الناجحون منهم على 
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 مدة الدورة للتدريبات األساسية للحركات الخاصة للشرطة

 .أسبوع تتضمن التعليم والتدريب النظري والعملي والمحاكاة 16تتألف الدورة من برنامج مدته 
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 التسلسل الموضوع

 1 تدريبات عمليات انقاذ الرهائن من الطائرات

 2 تدريبات عمليات السفن

(متر  1022)تدريبات القناصة   3 

K-9 4 تدريبات الكالب 

 0 تدريبات تحت الماء المتقدمة

االستخبارات المتقدمة و كيفية معارضة االستخباراتتدريبات   6 

 7 تدريبات الحماية للمسؤولين الحكوميين على مستوى عال 

 8 تدريبات عمليات األحياء المسكونة المتقدمة

 9 تدريبات المتخصصة بالتدمير المتقدمة
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