
أكاديمية                للتدريب

الدورات التدريبية المتوفره

ستخبارات ، المراقبة، االستطالع والتهديف   االإ

ة عملبات الطائرات المس�ي

ونية لك�ت الحرب االإ

العمليات الجوية والفضاء

التحليق بالطائرات المروحية

ية والسالمة العوامل الب�ش

انية التدريب عىل العمليات السي�ب

ي
ي الجوي-االأر�ض

التكامل االستخبارا�ت

رهاب عمليات االمن ومكافحة االإ

اتيجية س�ت االتصاالت االإ

االستخبارات واالستخبارات المضادة واالأمن

تقديم التدريب وتطويره

ستخبارات ، المراقبة، االستطالع والتهديف االإ
   مقدمة عن 

   أساسيات 

ستخبارات ، المراقبة، االستطالع والتهديف  المتقدمة    االإ

ن    دورة ضباط           االأرضي�ي

ه عملبات الطائرات المس�ي
ة     مقدمة عن أالنظمة الجويه المس�ي

ة     أساسيات أالنظمة الجويه المس�ي

ة     مجسات أالنظمة الجويه المس�ي

ة    المفاهيم العملباتبه لالنظمة الجويه المس�ي

ة    دورة القادة المصغرة عىل أالنظمة الجويه المس�ي

ة    دورة قادة المهام عىل أالنظمة الجويه المس�ي

ونية لك�ت الحرب االإ
ونية     مقدمة للحرب االلك�ت

   أساسيات عمليات الرادار الجوي/الدفاعي 

ونية  لك�ت ن عىل الحرب االإ    دورة المدرب�ي

ونية  لك�ت    التطبيقات العسكرية للحرب االإ

ه  ونية المتقدمة القص�ي لك�ت    دورة الحرب االإ

ونية المنقدمه الطويلة  لك�ت    دورة الحرب االإ

ونية  لك�ت ي الحرب االإ
    مقدمة عن االأشعة تحت الحمراء �ن

ونية  لك�ت ي الحرب االإ
ددات الراديويه �ن    مقدمة عن ال�ت

العمليات الجوية والفضاء
كة للفضاء  دارة القتاليه المش�ت    االإ

   االستخدام العسكري لالمكانيات الفضائية 

   استخدام اسلحه الجو 

   تدريب قائد مهمه العمليات الجوية 

 التدريب عىل التحليق بالطائرات المروحية
   تكتيكات استخدام الطائرات المروحية 

ان بالطائرات المروحية     التدريب االأساسي عىل الط�ي

ان     التدريب المتقدم عىل الط�ي

   التدريب التحوبىلي عىل النوع 

   التدريب التحوبىلي عىل الدور 

   دورات إطالق النار من الجو 
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ن عىل مجموعة واسعة من المجاالت ن والمدني�ي ي              توف�ي تدريب تفاعىلي ومرن بشكل كامل لالفراد العسكري�ي
اء التدريب �ن  يمكن لخ�ب

ي هذه الوثيقه. ويمكن إيجاد معلومات إضافية عن كل هذه الدورات عىل الرابط
   والمواضيع. يمكن االإطالع عىل قائمة كاملة من الدورات  �ن
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ية والسالمة العوامل الب�ش
ية وأساسيات االأمان     العوامل الب�ش

   االإحاطة الفعالة وإستخالص المعلومات 

ية للتالميذ الطيارين  ان والعوامل الب�ش    الط�ي

ية الطقم طائرات الخطوط االأمامية العسكرية   ان والعوامل الب�ش   الط�ي

ان    دورة معتمدي الط�ي

ان  ن عىل الط�ي ف�ي   دورة الم�ش

ية     دورة مساعدي العوامل الب�ش

ن الطيارين   ي للمدرب�ي   االأداء الب�ش

  أكاديمية القيادة لالعمال  

  ادارة االجهاد  

  العمل  الجماعي  

انية العمليات السي�ب
انية  ي البيئة السي�ب

   العمل �ن

ي العمليات العسكرية 
   دمج االآثار غ�ي الحركية �ن

ي والمرونة 
ا�ن ي االأمن السي�ب

   مقدمة �ن

نت المتقدم والمرونة  ن�ت    أمان االإ

انية  اتيجية السي�ب    تطوير وتنفيذ االس�ت

ي 
ا�ن    صف أساسي لكبار صانعي القرار السي�ب

التكامل جو- ارض
ك  ي المش�ت

ي الهجوم الطر�ن
   دورة التحكم �ن

ر  ن    دورة ضباط سالمة الل�ي

   نظام تحديد المواقع العالمي 

ر  ن ن اهداف الل�ي    دورة تدريبية لمشغىلي تعي�ي

ر  ن    دورة مشغىلي الضاءه الهدف بالل�ي

رهاب  عمليات مكافحة االإ
رهاب     مراقبة متقدمة لمكافحة االإ

ة )االأسلحة النارية والمراقبة     تكامل الفرق الصغ�ي

   الدعم المسلح المحمول للمراقبة 

   ضباط المهام ال�ية واالإجراءات 

   مواقع المراقبة الريفية ال�ية 

رهاب  طة لمكافحة االإ    غرف عمليات ال�ش

   تتبع المركبات باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي 

   التدريب االأساسي عىل االأسلحة النارية 

   التدريب المتقدم عىل االأسلحة النارية 

   مرافقة مركبة مسلحة وتدريبات االتصال 

   الخطف وتكتيكات مراقبة الفدية 

ي االأزمات 
   الرهائن والتفاوض �ن

طة والجيش التخصصية     دورات ال�ش

اتيجية س�ت االتصاالت االإ
اتيجية  ي االتصاالت االس�ت

   مقدمة �ن

   تخطيط عمليات المعلومات 

عالمية     دورة ممارسي العمليات االإ

االستخبارات واالستخبارات المضادة واالأمن
ي االستخبارات 

   مقدمة �ن

ي استخبارات المصادر المفتوحه 
   مقدمة �ن

ي االأمن االأساسي )المادي والشخصي 
   مقدمة �ن

ي تحليل الصور 
   مقدمة �ن

   دورة تحليل المعلومات االستخباريه 

   االستخبارات التطبيقي )جوي ، بري أو بحري 

ي للبيئة االأمنية 
   االعداد االستخبارا�ت

ية أو الريفية  عداد االستخبارات للبيئة الح�ن    االإ

ي 
   تقييم االستخبارات وتقرير المنتج النها�أ

تقديم التدريب وتطويره
   تدريب المدرب 

ي تحليل االحتياجات التدريبية 
   مقدمة �ن

   تدريب تدقيق وتقييم الدفاع 

   دورة تدريب ممارسي تحليل االحتياجات 

   الحوكمة وإدارة التدريب عىل الدفاع 

ي تصميم وتطوير التدريب الدفاعي 
   مقدمة �ن

   تصميم وتطوير الدفاع المتقدم 
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