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An affiliation with Worldwide K9 USA, WWK9 UAE is an Abu 
Dhabi-based canine service provider, specializing in the advanced 
mobilization of explosive and narcotics detection, patrol, and 
multi-purpose K9 teams for government, law enforcement, and 
private entities in the MENA Region.

Worldwide K9 Academy is recognized as the leading K9 Training 
Academy in the USA. We provide elite training programs for K9’s & 
Handlers provided by our certified trainers using propriety & 
advanced methodologies, equipment and techniques in a State of 
the Art facility now in the UAE.

WWK9 Academy UAE is a canine service provider affiliated with 
WWK9 USA based in Abu Dhabi. Its area of specialization is in 
advanced mobilization and detection of explosives and narcotics, on 
patrol and in multi-purpose K9 teams for government, law 
enforcement, and private entities in the UAE. All academy dogs are 
selected, bred, and tested individually, then chosen and imported 
from the top working dog lines in the world. The dogs’ condition is 
maintained at its best via regular vaccinations, blood work, X-rays, 
and microchips, all compiled by a veterinarian into a comprehensive 
health record for each dog.





Our mission is to be at the forefront of dog training methodology 
using innovative techniques to develop stable, confident and 
productive working dogs. 

Our vision is to be the leading and preferred K9 training provider and 
licensing facility in the UAE. 

Our Values are based on integrity in our business practices, accuracy 
and timely delivery of our services, and excellence in quality and 
performance. 



Our K9 training expertise in law enforcement is extensive and 
includes specialties such as contraband detection, explosive and 
narcotic detection, electronic device detection, and detection of 
invasive species. The detection capabilities of a K9 are endless; if it 
has a scent, a UAE K9 can detect it. In addition, UAE K9 teams are 
trained to conduct personal protection services, cargo screening, 
and guard/handler training. WWK9 UAE can provide a diverse range 
of working K9’s for security services outsourcing to government 
entities, private establishments, and for events.



Agriculture Farms

Food Control Authority

Critical Infrastructure (CICPA)

Supply & outsource of K9’s to Police & Military K9 division

Security Companies for training & licensing K9s as security 
guards, supplying & outsourcing K9s to licensed security 
companies.

Subcontract under supervision of Military & Police duties 
and responsibilities

Cash Collection Security Companies (Transguard)

Government Agencies

Private Companies

Events/Convention Centers

Prisons & Correctional Facilities

Educational Facilities

Public Transport

Shopping Centers

One Stop Supply for all K9 needs





We are at the forefront of dog training methodology using 
innovative techniques to develop stable, confident and productive 
working dogs.

We retain a variety of trained dogs for immediate placement, and 
we source and train K9s for your specific requirements.

We also have bomb detection and drug detection K9 teams ready 
to serve your security needs whether for schools, dignitaries, 
businesses or events both foreign and domestic. 



INTELI-SCENT Advanced Body Borne Explosives Detection Training
Tactical Police Training
Narcotics Detection Training
Advanced Tactical Obedience Training
Decoy & Certification Training
Tracking & Trailing
Advanced K9 Invasive Species Training
Explosives Training
Electronic Device Detection Training
Contraband Detection Training
Cargo Screening Training
Guard & Handler Training

VIP Personal Protection Services
Diverse Range of Professional Working K9’s
Event K9 Outsourcing
K9 Outsourcing
K9 Trading



Our mission is to be at the forefront of dog training methodology 
using innovative techniques to develop stable, confident and 
productive working dogs. 

Our vision is to be the leading and preferred K9 training provider and 
licensing facility in the UAE. 

Our Values are based on integrity in our business practices, accuracy 
and timely delivery of our services, and excellence in quality and 
performance. 



We employ only certified professionals with the knowledge and 
capability to instruct according to our high training standards

Our trainers have extensive K9 training and handling experience 
including law enforcement and combat duty



WWK9 trainers specialize in the skill of pairing top-quality working 
dogs with student K9 handlers to ensure a strong and proficient 
team

Our trainers understand the importance of working as a team to 
implement the highest quality of training achievable



ناين" مهارة الجمع بني  يملك المدربون في أكاديمية "وورلد وايد كاي 
الكالب ذات الجودة العالية مع طالب كاي ناين الذين يتم تدريبهم لتكوين 

فريق قوي ومتقن األداء

احرتافي  تدريب  لتوفري  واحد  كفريق  العمل  أهمية  المدربون  يدرك 
وتحقيق نتائج فعالة



نعتمد فقط عىل المدربني المتخصصني الحاصلني عىل شهادات معتمدة 
من ذوي الخربة والمعرفة الواسعة في مجال تدريب الكالب وتوجيهها 

وفقًا لمعايري أكاديمية "وورلد وايد كاي ناين" التدريبية العالية.

يتمتع مدربني أكاديمية "وورلد وايد كاي ناين" بخربة واسعة في مجال 
تدريب الكالب والتعامل معها، خاصًة عندما تتعّلق المهام بإنفاذ القانون 

والدفاع والقتال



التدريب المتقدم عىل كشف المخدرات
تدريب وحدات الرشطة والدعم التكتيكي

التدريب عىل كشف المخدرات
أساليب متقدمة لتدريب الكالب عىل طاعة األوامر 

تدريب ومنح تراخيص معتمدة
تدريب الكالب عىل تتبع اآلثار والتعقب

تدريب متقدم لكالب تحري كاي ناين
التدريب عىل كشف المتفجرات

التدريب عىل كشف األجهزة اإللكرتونية
التدريب عىل كشف البضائع والمواد المهربة

التدريب عىل فحص البضائع
تدريب كالب الحراسة والمسؤولني عنها

خدمات حماية كبار الشخصيات
مجموعة متنوعة من كالب كاي ناين المحرتفة األداء

االستعانة بمصادر كاي ناين الخارجية للمناسبات
االستعانة بمصادر كاي ناين الخارجية

بيع كالب كاي ناين





نحن في طليعة منهجية تدريب الكالب باستخدام تقنيات مبتكرة، لتطوير 
كالب عاملة وواثقة ومنتجة.

نمتلك مجموعة متنوعة من الكالب المدربة الجاهزة للعمل، كما يمكننا 
توفري مجموعة من الكالب و تدريبها  وفقًا الحتياجات العمالء.

هذا باإلضافة إىل  توافر مجموعة من الكالب المتخصصة في الكشف 
األمنية سواء  العمالء  احتياجات  لتلبية  المجهزة  والمخدرات  القنابل  عن 
المناسبات  أو  التجارية  األعمال  أو  الشخصيات  كبار  أو  المدارس  في 

الخاصة برشكات أجنبية أو محلية.



المزارع

جهاز الرقابة الغذائية

جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل

الرشطة وقوات  لقوات  الخارجية  ناين"  "كاي  بمصادر  االستعانة 
الجيش 

تدريب  الرتاخيص،  ناين ومنح  لتدريب كالب كاي  األمنية  الرشكات 
كالب الحراسة، االستعانة بمصادر كاي ناين الخارجية إىل رشكات 

األمن المرخصة 

التعاقد مع الرشكات تحت إرشاف مسؤوليات الجيش والرشطة

رشكة حماية األمن ونقل األموال (مجموعة ترانس جارد)

الهيئات الحكومية

الرشكات الخاصة

قاعات المناسبات/ مراكز المؤتمرات

السجون ومراكز االحتجاز

المرافق التعليمية

النقل العام

مراكز التسوق





أن نكون في طليعة منهجية تدريب الكالب مستخدمني تقنيات مبتكرة 
لتطوير كالب عاملة قوية وواثقة ومنتجة.

تدريب  مجال  في  موثوقية  واألكرث  والُمفضلة  الرائدة  الجهة  نكون  أن 
الكالب ومنح الرتاخيص في اإلمارات العربية المتحدة.

تقوم قيمنا عىل الزناهة والمصداقية في ممارسة عملنا، والدقة في 
الجودة  في  والتفوق  المناسب،  الوقت  في  وتسليمها  خدماتنا  تقديم 

واألداء.



إنفاذ  مجال  في  والمدربة  المروضة  الكالب  من  مجموعة  لكم  نوفر 
القانون واليت تشمل الكالب المدربة عىل الكشف عن المواد المهربة، 
خنفساء  عن  والكشف  اإللكرتونية،  األجهزة  المخدرات،   المتفجرات، 
الخطم واآلفات الزراعية األخرى. قدرات الكشف لدى كاي ناين ال حدود 
اإلماراتية.  ناين  كاي  كالب  تجده  فسوف  رائحة  له  كان  لو  حّىت  لها؛ 
الحماية  خدمات  تقديم  عىل  الكالب  بتدريب  نقوم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
توفر  الحراسة.  عىل  والتدريب  والشحنات،  البضائع  فحص  الشخصية، 
ناين" اإلماراتية مجموعة واسعة من كالب  أكاديمية "وورلد وايد كاي 
الكاي ناين العاملة ولوازمها لتقديم خدمات أمنية للكيانات الحكومية، 

الرشكات الخاصة، ومراكز الفعاليات والمؤتمرات.



للمقر  تابعة  مؤسسة  اإلماراتية  ناين"  كاي  وايد  "ووريد  أكاديمية  إّن 
في  تقع  أكاديمية  وهي  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  الرئييس  
المتعلقة  الخدمات  كافة  بتقديم  وُتعىن  أبوظيب،  اإلماراتية  العاصمة 
بتدريب الكالب وكيفية توجيهها عىل أفضل المستويات. مجال تخصص 
والمخدرات،  المتفجرات  عن  الكشف  المتقدمة،   التعبئة  هو  ناين  كاي 
مهام الدوريات، تمرين الكالب المستخدمة في إنفاذ القانون أو ألغراض 
منطقة  في  الخاصة  والكيانات  الحكومية  الجهات  قبل  من  متعددة 

الرشق األوسط.

للمقر تابعة  مؤسسة  اإلماراتية  ناين"  كاي  وايد  "ووريد  أكاديمية   إّن 
في تقع  أكاديمية  وهي  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في   الرئييس 
المتعلقة الخدمات  كافة  بتقديم  وُتعىن  أبوظيب،  اإلماراتية   العاصمة 
 بتدريب الكالب وكيفية توجيهها عىل أفضل المستويات. مجال تخصص
والمخدرات، المتفجرات  عن  الكشف  المتقدمة،   التعبئة  هو  ناين   كاي 
 مهام الدوريات، تمرين الكالب المستخدمة في إنفاذ القانون أو ألغراض
اإلمارات في  الخاصة  والكيانات  الحكومية  الجهات  قبل  من   متعددة 
 العربية المتحدة. يتم تربية جميع الكالب في األكاديمية واختبارها بشكل
العاملة الكالب  اختيارها واستريادها من أفضل مصادر  ثّم   فردي، ومن 
عناية لكالبنا  نقدم  ورسعة.  بذكاء  للتدريبات  تستجيب  اليت  العالم   في 
األشعة الدم،  فحوصات  المنتظمة،  اللقاحات  إجراء  خالل  من   كاملة 
طبيب قبل  من  بالكامل  تفصيلها  يتم  حيث  الدقيقة،  والرشائح   السينية، 
   بيطري يجمعها في سجل صحي شامل لكل كلب.





كالب قوية للمهمات الصعبة
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