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العمليات الجوية والفضائية

تدريب قائد مهمة العمليات الجوية  

أساسيات األسلحة املحموله جوا  

إدارة مجال املعركة املشرتكة  

االستخدام العسكري المكانات الفضاء  

)SESIC( مقدمة عن الفضاء لكبار التنفيذيني دورة  

)ISR( االستخبارات،  املراقبة، واالستطالع ،)EW( مجال الفضاء: الحرب اإللكرتونية  

  مجال الفضاء: نظرة عامة عىل االمكانيات الفضائية واملمكنة يف الفضاء

مجال الفضاء: التخطيط والعمليات  

تكامل جو - ارض

)JTAC-CT( وحدة التحكم يف الهجوم الطريف املشرتك والتدريب املستمر  

)TACP( دورة مجموعة السيطره الجويه التكتيكيه  

دورة مراقبو الحرائق املشرتكة  

)ISR( االستخبارات , املراقبة واالستطالع

ISR مقدمة يف  

ISR أساسيات  

دورة مامريس ISR املشرتكة  

)IRMandCM( إدارة متطلبات االستخبارات وإدارة التحصيل  

)PED( التكتيكية واستغاللها و دورة مشغيل النرش ISR معالجة  

)ISR( االستخباراتز املراقبة واالستطالع

ISR مقدمة إيف مستشعرات  

ISR أساسيات مشغيل مستشعرات  

)SAR( مقدمة يف الرادار التصويري  

  مقدمة عن الصور املتحركة / فيديو الحركة الكاملة

ا مستشعرات ISR البحرية املحمولة جوًّ  

ISR تخطيط مستشعر  

العمليات الجوية بدون طيار

)RPAS( واالنظمه الجويه املوجهة عن بعد )UAS( مقدمة يف أنظمة الطائرات بدون طيار  

RPAS و UAS أساسيات أنظمة الطائرات بدون طيار  

RPAS واالنظمه الجويه املوجهه عن بعد  UAS  تكتيكات انظمة الطائرات بدون طيار  

هة عن بعد   دورة قادة مهام الطائرات بدون طيار واالنظمه الجويه املوجَّ

  املفاهيم العملياتيه ألنظمة الطائرات بدون طيار واالنظمه الجويه املوجهه عن بعد

هة عن بعد    مستشعرات أنظمة الطائرات بدون طيار واالنظمه الجويه املوجَّ

   عمليات خط البرص )LOS( النظمة الطائرات بدون طيار / واالنظمه الجوبه 

املوجهة عن بعد

  عمليات ما وراء خط البرص )BVLOS( النظمة الطائرات بدون طيار / واالنظمه 

هة عن بعد الجويه املوجَّ

   عمليات التحمل الطويلة عىل ارتفاعات متوسطة )للذكور( النظمة  الطائرات 

بدون طيار / واالنظمه الجويه املوجهة عن بعد

   دعم أنظمة الطائرات بدون طيار / واالنظمه الجويه املوجهة عن بعد 

للعمليات القتالية

  دعم أنظمة الطائرات بدون طيار / واالنظمه الجويه املوجهة عن بعد 

للعمليات املدنية

التدريب التكتييك  عىل طائرات الهيليكوبرت

عمليات طائرات الهليكوبرت التكتيكية  

  العمليات الجوية املركبة )COMAO( - دعم طائرات الهليكوبرت 

 ميكن لخرباء التدريب يف Inzpire تقديم تدريب تفاعيل ومرن بالكامل 

لكل من العمالء العسكريني واملدنيني يف مجموعة واسعة من املجاالت.  

دوراتنا التدريبية



التكنولوجيا املتقدمة تدريب التحليل

  تكنولوجيا االستخبارات، املراقبه واالستطالع/االستخبارات، املراقبه، تحديد الهدف، 

واالستطالع

تكنولوجيا الفضاء  

الدفاع الصاروخي  

أنظمة الرادار  

األنظمة الكهروبرصية  

  االتصاالت الالسلكية، روابط البيانات، و تطبيقات الحرب اإللكرتونية

تقييم أنظمة األسلحة  

معالجة إشارة الرادار  

  تصميم التجارب،  تنفيذها، تقييمها، و رفع التقارير

الرياضيات والتكنولوجيا للدفاع  

االحصاء  

  الرياضيات املتقدمة: منذجة الرياضيات لتحليل نظام الدفاع

الرياضيات املتقدمة: علم القرار  

العمليات السيربانية

العمل يف البيئه السبريانيه  

  تكامل التأثريات غري الحركية يف العمليات العسكرية

  تطوير وتنفيذ اإلسرتاتيجية السيربانية

دروس متقدمة يف االمن السيبرياين لكبار صناع القرار  

  مقدمة يف األمن السيرباين واملرونة

  األمن السيرباين املتقدم واملرونة

)EW( الحرب اإللكرتونية

مقدمة عن الحرب اإللكرتونية )دورة ملدة 5 أيام(  

)RF( مقدمة عن الطيف الرتددي للحرب اإللكرتونية  

)IR( مقدمة عن  األشعة تحت الحمراء للحرب اإللكرتونية  

الحرب اإللكرتونية )دورة ملدة 10 أيام(  

مة الحرب اإللكرتونية املتقدِّ  

)ELINT( عمليات االستطالع االلكرتوين  

)BSM(إدارة طيف ساحة املعركة  

االستخبارات والتحليل

مقدمة يف االستخبارات  

  مقدمة يف إعداد بيئة وتقديرات االستخبارات 

  تقييم االستخبارات و التقارير النهائيه

االستخبارات التطبيقية )الجوية، الربية، و البحرية(  

  مقدمة يف االمن الجسدي والشخيص و للعاملني

  التقليل من التهديد الداخيل )التجسس املضاد(

  استخبارات مفتوحة املصدر دورة )األساسيات(

)OSINT( أساسيات االستخبارات مفتوحة املصدر  

  دورة مامريس االستخبارات مفتوحة املصدر

 )OSINT( دورة استخبارات متقدمه ملستخدمي املصادر املفتوحه  

أساسيات استخبارات الصور  

دورة محليل استخبارات الصور  

استخبارات الصور والصور املتحركة  

  تحليالت استخبارات الصور املتحركة

 )GEOINT( مقدمة يف االستخبارات الجغرافيه املكانيه  

أساسيات االستخبارات الجغرافيه املكانيه   

التفكري النقدي لالستخبارات  

  الدعاية وعمليات املعلومات لـ للغايات العسكرية

إدارة عمليات جمع املعلومات  

بناء املرونة يف مكان العمل  

اكتشاف الرؤى  

العوامل البرشية واألداء

   مهارات الطريان والعوامل البرشية لالفراد العسكريني

منظومة العوامل البرشية   

   مهارات الطريان والعوامل البرشية لتالميذ الطريان )مقدمة ودورات متقدمة(

اإلحاطة الفعالة، واستخالص املعلومات، والعرض    

   دورة املعتمدين الطيارين

   دورة مرشيف الطريان

   دورة ميرسي العوامل البرشية

   األداء البرشي ملدريب الطريان

   أكادميية القيادة لألعامل

   إدارة اإلجهاد

   تدريب املدرب

   فريق العمل الجامعي


