
نبذة عن CAE للدفاع واألمن

تركز وحدة CAE للدفاع واألمن عىل املساعدة يف تجهيز عمالئنا لتطوير والحفاظ 

عىل أعىل مستويات الجهوزية للمهامت. ونعترب CAE رشكة عاملية املستوى يف 

مجال تكامل أنظمة التدريب، وتقدم مجموعة شاملة من مراكز التدريب وخدمات 

التدريب ومنتجات املحاكاة عرب القطاعات الجوية والربية والبحرية ويف مجال السالمة 

العامة. ونحن نخدم عمالءنا من الهيئات الدفاعية واألمنية العاملية من خالل عمليات 

إقليمية يف كندا، والواليات املتحدة/أمريكا الالتينية، وأوروبا/إفريقيا، وآسيا املحيط 

الهادئ/الرشق األوسط، ويستفيد جميع عمالئنا من نطاق واسع من قدرات وتقنيات 

.CAE وحلول

 للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين
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CAE أوروبا/إفريقيا

منشــأة تدريب الطواقم الجوية عىل مروحية الدعم املتوسط 
)MSHATF(

تعترب منشــأة تدريب طواقم مروحيات الدعم املتوسط 
)MSHATF( منوذًجــا ناجًحا ملبادرة متويل خاص لتوفري التدريب 

العســكري. ويقع املركز التدريبي هذا يف قاعدة بنســون التابعة 
لســاح الجو املليك يف أكسفوردشــاير بإنكلرتا، وهو يقدم برامج 

تدريب شــاملة للطيارين واملاحني وأعضاء طواقم مروحيات 
"AW101 Merlin" ومروحيات بوينج "CH-47 شــينوك" 

ومروحيات "بوما" من إيرباص.

بــدأت رشكة CAE بتقديم التدريب عىل املروحيات يف هذه 
املنشــأة يف عام 1999، وما زالت املنشــأة حتى اآلن تعترب معياًرا 

صناعيًا للتدريب االصطناعي للمروحيات. 

CAE الرشق األوسط

مركز التدريب البحري اإلمارايت

 )NTC( بتصميم وتطوير مركز تدريب بحري شــامل CAE تقوم
لبحريــة اإلمارات العربية املتحدة. ومبجرد االنتهاء من مركز 
التدريب يف عام 2019، ســتوفر رشكة CAE عمليات مركز 

التدريب للبحرية اإلماراتية.

زيقــع مركــز التدريب البحري يف منطقة الطويلة بأبوظبي مع 
خطط مســتقبلية لربطه عرب مواقع موزعة يف دولة اإلمارات، مبا 

يف ذلك ســفن البحرية يف البحر وعىل الشاطئ.

تــم التعاقــد مع رشكة CAE كمزود تكامل أنظمة تدريب لبناء 
منشــأة مركز التدريب البحري والتي ســتضم مجموعة من حزم 

تدريب متكاملة قائم عىل محاكاة ســفينة، باإلضافة إىل محطات 
استشــعار طائرات بحرية، والتي ســتتيح توفري تدريب فردي أو 

للفريق عىل مهامت جامعية أو مشــرتكة عىل ســفينة بكاملها.

أمثلة أخرى عىل برنامج التدريب
هناك العديد من األمثلة التي تلعب فيها CAE دوًرا رئيســيًا أو رياديًا يف تطوير وتقديم حلول وخدمات تدريب متكاملة لعماء 

الدفــاع واألمن يف جميع أنحاء العامل.

نظــام تدريب الطواقم الجوية لطائرة KC-135 يف القوات 
الجوية األمريكية

توفر CAE التأهيل األويل، وإعادة التأهيل، واســتمرارية التدريب وتدريب 

الرتقية لحوايل 3700 طيار وماح ومشــغل خرطوم طائرات التزويد بالوقود 

جًوا لطائرات KC-135 التابعة للقوات الجوية األمريكية ســنويًا، يف 13 

موقًعــا حــول العامل. كام نحافظ عىل تزامن أجهزة املحاكاة ونقوم بتنفيذ 

ترقيــات وتعديات عىل األجهزة والنظم والربمجيات التعليمية.

مزود أنظمة التدريب التشــغيلية "OTPS" يف كندا

تدعم رشكة CAE حلول تدريب الطاقم التشــغييل ملروحيات ســاح الجو 

امللــيك الكنــدي من طراز الرفع التكتيكية CC-130J ومروحية النقل 

.CH-147 املتوسط إىل الثقيل

نظام تدريب الحرب البحرية الســويدي 

قامت CAE بتصميم وتســليم نظام تدريب شــامل قائم عىل املحاكاة 

للبحرية الســويدية يتضمن أجهزة وبرمجيات محاكاة، ولوحات تحكم 

بألعاب الحرب، ومحطات تشــغيل مدربني تســتخدم لتدريب وتعليم بحارة 

وضباط البحرية الســويدية عىل التكتيكات واإلجراءات والعقيدة البحرية.

مركز CAE للتدريب العســكري مبدينة سايل يف أسرتاليا

تم إنشــاء هذا املركز من ِقبل رشكة CAE بعد حصولها عىل عقد من 

مجموعة االســتدامة واكتســاب القدرات يف أسرتاليا لتقديم خدمات محاكاة 

عــىل طائــرات King Air 350 بنظام Pro Line II. ويقع مركز التدريب 

هذا يف مدينة ســايل )Sale( بوالية فيكتوريا يف أســرتاليا، حيث بدأ عملياته 

يف فربايــر 2014. وتوفــر رشكة CAE التدريب من خال عقد خدمات 

 ،)COCO( محاكاة لنظام مملوك من قبل رشكة/ومشــغل من قبل رشكة

وهي مســؤولة عن جميع الجوانب التشــغيلية وصيانة املنشأة وتوفري 

خدمات الدعم.

مركــز التدريب متعدد األغراض يف بروناي 

 CAE يعد مركز التدريب هذا مرشوًعا مشــرتكًا بني حكومة بروناي ورشكة

 S-70i و S-92 لتوفري حلول تدريبية متكاملة عىل مروحيتي سيكورســيك

بــاك هوك، والتدريب عىل إدارة الطوارئ واألزمات، واملناهج التعليمية 

املهمــة إلنقــاذ الحياة من جمعية القلب األمريكية يف البلدان التي تنقصها 

هذه املناهج.

CAE آسيا املحيط الهادي

تدريب طواقم طائرة C-130J يف ســالح الجو املليك األسرتايل

تقدم رشكة "CAE" تدريباً شــامًا لطواقم ساح الجو املليك 
األســرتايل عىل طائرات C-130J يف قاعدة ريتشموند التابعة 

لســاح الجو املليك األسرتايل. ويتضمن التدريب التعليم يف 
القاعات الدراســية والتدريب عىل أجهزة املحاكاة، باإلضافة 

إىل التدريب الحي املحمول جًوا. ومن خال تويل املســؤولية 
عن بعض التدريب املبارش، تقوم "CAE" مبســاعدة قوات 

الدفاع األســرتالية عىل متكني الكوادر النظامية من دعم الرسعة 
التشــغيلية املتزايدة التي تواجهها جميع قوات التحالف.
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من لديه الخربة والتجربة 
لتقديم حلول شاملة 

لتكامل نظم التدريب؟

نحن

:TSI إضاءات عىل برنامج تكامل أنظمة التدريب 
 نحن نتمتع بالتجربة والخربات الالزمة لنكون رشيك تكامل 
أنظمة التدريب املفضل لكم لتطوير حلول تدريب واختبار 

مهامت عاملية املستوى.

CAE الواليات املتحدة األمريكية

مركز التدريب مبدينة دوثان

تــم افتتــاح مركز تدريب CAE مبدينة دوثان يف والية أالباما يف 
عــام 2017 لتلبيــة احتياجات التدريب عىل طريان الجناح الثابت 
للجيش األمرييك والقوات الجوية األمريكية. وقمنا ببناء منشــأة 

تدريب حديثة يف أقل من 12 شــهرًا عىل فوزنا بالعقد، حيث 
قمنا ببناء منشــأة تدريب تشــغيلية بالكامل عىل مساحة 79 

ألف قدم مربع، تتضمن قاعات دراســية أكادميية حديثة، وأجهزة 
تدريب عالية الدقة، وأســطول طائرات وكل البنية األساسية 

 الداعمة لذلك. واشــرتينا طائرة تدريب من طراز
 Grob G120TP لتقديــم تدريــب حي عىل الطريان، كام نقوم 

بتشــغيل طائرة C-12U مملوكة للجيش. ويعد مركز تدريب 
دوثــان مثاالً متميزًا عىل تقديم رشكة CAE لخدمات تدريب 

شــاملة ومتكاملة بصفتها مزود لتكامل أنظمة التدريب.

ويتدرب أكرث من 600 طيار من الجيش األمرييك وســاح الجو 
األمرييك يف مركز دوثان ســنويًا، كام أن املنشــأة تتمتع بقدرة 

عــىل تدريب عماء أمريكيني ودوليني آخرين، ألنها مركز تدريب 
مملوك ومدار من قبل الرشكة.

CAE كندا

تدريب طريان الناتو يف كندا

تعتــرب CAE املقــاول الرئييس لربنامج تدريب طريان الناتو يف كندا 
)NFTC(، والذي ينتج طيارين عســكريني مؤهلني للقوات الجوية 

امللكية الكندية وغريها من العماء العســكريني. ويتم تشغيل 
برنامــج التدريــب هذا الذي يتم تقدميه يف قاعدة الجناح الجوي 

 Wing Cold 4 والجنــاح الجوي ،Wing Moose Jaw 15
.CAE بالتعــاون بني القوات الجوية امللكية الكندية ورشكة Lake

ويجمع الربنامج بني التدريب األســايس واملتقدم واملوجه داخل 
الطائرة املقاتلة يف إطار برنامج التدريب الشــامل للطيارين. 
وتشــغل CAE منشآت قاعدة تدريب طريان الناتو يف كندا، 

وتوفر التدريب املدرســة األرضية القائم عىل القاعات الدراسية، 
والتدريــب القائم عىل الكمبيوتر واملحاكاة، وخدمات الدعم 

للتدريــب الحــي عىل الطريان املتضمن يف هذا الربنامج التدريبي 
الشامل ذو املستوى العاملي.
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تدريب حي-
افرتايض بناء 

متكامل 

مع قيام عدد كبري من قوات الدفاع يف جميع أنحاء العامل 
بالتوجه نحو تنفيذ بيئات تدريب حي-افرتايض بناء متكامل 

)iLVC(، تعمل CAE عىل تسخري قدراتها يف مجال تكامل 
لطاملا كانت CAE رشكة رائدة يف مجال أنظمة التدريب ملساعدة عمالئها عىل تحقيق هذه الرؤية.

التدريب القائم عىل املحاكاة منذ عقود 

طويلة، ولذلك فلدينا خربة ال مثيل لها يف 

مجال تطوير وتقديم التدريب االفرتايض، 

والذي يتم تكميله وتعزيزه يف كثري من 

األحيان بتقنيات محاكاة بناءة.

واليوم، تدعم CAE تقديم تدريب حي عىل 

برامج مثل تدريب طريان الناتو يف كندا 

)NFTC( وتدريب طريان الجناح الثابت 
للجيش األمرييك يف مركزنا التدريبي مبدينة 

دوثان. وميكننا املساعدة بجمع الجوانب 

الحية االفرتاضية والبناءة لتنفيذ نظام تدريب 

متكامل متاًما. ومن خال أنظمتنا القامئة عىل 

املحاكاة، وقدرات التدريب الحي، ولبنات 

البناء عىل غرار قاعدة البيانات املشرتكة 

 ملنظمة أوبن جيوسباتيال كونسورتيوم 

)OGC CDB(، وعمليات املحاكاة البناءة 
املولدة حاسوبيًا، ميكننا تصميم وتقديم 

مشاريع تدريب آمنة وغامرة ومتكاملة بشكل 

كامل وقابل للتشغيل البيني للمساعدة يف 

الحفاظ عىل الجهوزية للعمليات.

وميكن تحقيق وفورات وقدرات من خال 

التدريب يف البيئات القامئة عىل املحاكاة، 

عىل الرغم من أننا ندرك أن التدريب الحي 

يلعب دوًرا أساسيًا يف تصميم برنامج تدريب 

عسكري متكامل ومتوازن.

ويرفع التدريب يف بيئة حية افرتاضية 

بناءة متكاملة إىل سقف أساليب التدريب 

التقليدية، ألنه يوفر تجربة أكرث واقعية 

وغامرة ويسمح بأداء املهام أو املناورات 

التي ستكون خطرية للغاية إذا تم تنفيذها 

بنظام ساح حي. وتوفر بيئة التدريب الحي 

االفرتايض البناء املتكاملة مساحة غري محدودة 

لتنفيذ تدريب متقدم عىل املهامت.
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عمليات مركز التدريب

ميكننا بناء وتشــغيل منشــآت تدريب بالنيابة عن عمائنا، وتوفري 
جميع وظائف دعم املوقع مثل الجدولة، وإدارة املنشــآت، 

وتوفري املوظفني، وخدمات دعم الصيانة. وتدير CAE شــبكة 
واســعة تضم أكرث من 65 مركزًا للتدريب العســكري واملدين حول 
العامل، ومن هنا فإننا نفهم متاًما كيفية تشــغيل منشــآت التدريب 

بكفاءة.

مناذج تعاقد مرنة

تقــدم CAE مناذج متويل مرنة للعماء الذين يعتمدون عىل 
خدمــات تدريــب خارجية، مبا يف ذلك مناذج اململوكة للحكومة /

املشــغلة من قبل مقاول )GO/CO(، واململوكة ملقاول واملشغلة 
مــن قبل مقاول )CO/CO(، والرشاكة بني القطاعني العام 

.)PPP( والخاص

بيئة تعليمية متكاملة وقدرات إيجاز / 
استخالص معلومات

تعــد بيئــة CAE املتكاملة للتعلم عبارة عن مجموعة من 
التطبيقات من فئة املشــاريع واملتوافقة نظام النموذج املرجعي 

للمحتوى القابل للمشــاركة )SCORM 2004( إلنشاء وإدارة 
املحتوى. وتتيح لنا هذه البيئة جدولة وتســليم وتتبع وإعداد 

التقارير حول التدريب القائم عىل القاعات الدراســية، والتعليم 
اإللكــرتوين، والتدريب القائم عىل املحاكاة. وميكن أيًضا تجهيز 

بيئات التدريب هذه بقدرات إيجاز / اســتخاص معلومات 
لتقديم تجربة تعليمية محّســنة. وميكن تخصيص حلنا لتلبية 
متطلبــات التدريــب الفريدة ألي عميل، كام أنه مينحنا القدرة 

عىل تقديم تدريب عايل الجودة يف الوقت املناســب مع تقليل 
تكلفة ومجهود تطوير التدريب.

حل التدريب األمثل

إن الخطــوة األخــرية يف تصميم نظام التدريب هي التأكد من أنه 
األمثــل. وبوصفها رشكة متخصصة يف تكامل أنظمة التدريب، 

تقــوم CAE بتصميــم حلولها التدريبية باالعتامد عىل نهج قائم 
عــىل األنظمــة يف إطار عملية مغلقة توفر بيانات عالية الجودة 

عن أداء التدريب، وبالتايل ضامن التحســني املستمر وتعزيز 
التدريب. وتســتخدم CAE تكنولوجيا للكشف عن أوجه القصور 

لدى الطاب وتســجيلها، وبالتايل توفري مؤرشات مهمة تعتمد 
عــىل البيانات للمعلمني ومديري التدريب لتقييم أداء الطاب 

والطاقم بشــكل موضوعي وتطبيق إجراءات عاجية. وتتم 
مقارنة املقاييس املســتخدمة يف أجهزتنا التدريبية بأداء األنظمة 
التشــغيلية لضامن أعىل مستوى من التدريب الدقيق والغامر. 

ومبجــرد تحديد الفجوة بني أداء التدريب والنتيجة املرجوة، 
ميكــن تحديــث جميع املواد والنظم التدريبية ذات الصلة بصورة 

متزايــدة لضامن تحقيق األهداف املرجوة.

املنشآت

طورت CAE العديد من مراكز ومنشــآت التدريب يف جميع 
أنحاء العامل، يف مواقع ترتاوح من وســط الصحراء إىل مطارات 

دولية حرضية مزدحمة. ولدينا خربة واســعة يف نظام الريادة يف 
تصميامت الطاقة والبيئة )LEED(، التي تعد منشــآت موثوقة 
تراعي البيئة. ونحن نهدف إىل توفري منشــآت تدريب تعكس 

القوى الفردية ودعم خطط التدريب املســتقبلية.

تدريبات وعمليات مهمة موزعة 

تقــدم رشكة CAE كل اإلمكانيات املطلوبة لعماء الدفاع واألمن 
للقيام بعمليات مهامت موزعة والتدريب بشــكل فعال من 

حيث التكلفة. وميكن ربط أجهزتنا بأنظمة أخرى، ســواء كانت 
حية أو أجهزة محاكاة، ضمن ســاحة معركة مشرتكة. ويوفر 

هــذا األمر ميزة إضافية للتدريب الفردي، أو تدريب الفريق، 
أو كعمليات مشــرتكة مع خدمات أو دول أخرى، بغض النظر 

عــن مــكان تواجدهم الفعيل يف العامل. ونحن نتعاون مع عمائنا 
لدمج واختبار أجهزة التدريب الحالية أو الجديدة عىل شــبكاتهم 

الداخلية اآلمنة، ولدينا خربة واســعة يف مجال األمن السيرباين 
وضــامن املعلومات لتوفري البنية التحتية الازمة لتدريب املهامت 

املوزع املتصل.

تنفيذ تدريب مهامت موزع 
بفعالية من خالل شبكة آمنة 

للحفاظ عىل الرسية.
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كيف نقوم بتسليم تكامل أنظمة التدريب
تتمثل الخطوات التالية لتصميم نظام التدريب وتســليمه يف 

تجميع كل اللبنات التي تشــكل مًعا حل التدريب الكامل 
واملتكامــل، بدًءا من تصميم الربمجيات التعليمية، وأصول 

التدريــب، مثل التدريب القائم عىل الكمبيوتر، وأجهزة املحاكاة 
ومركــز التحكــم التكتييك، ورمبا مركز تدريب كامل. وميكن أن 

تكون حلولنا متكاملة بالكامل ومتصلة لتســمح بتوفري تدريب 
مهامت موزع. وبعد تســليم الربنامج، ميكن لـ CAE توفري إدارة 

وتشــغيل املنشــأة باإلضافة إىل الدعم أثناء الخدمة، مبا يف ذلك 
الدعم للتدريب الحي.

مدعومًة مبدربني عسكريني سابقني 
مؤهلني، وكادر من خرباء التدريب 

الذين يفهمون احتياجاتكم 
التشغيلية ومتطلبات مهامتكم، 

تقوم CAE بدمج هذه الخربة مع 
األدوات والعمليات الصحيحة لضامن 

أن تكون رشيككم املثايل املفضل 
للتدريب.

كيف نصمم حل تدريب شامل
يبدأ نهج CAE لتصميم حل التدريب بتحليل املهامت األساســية واملهام التشــغيلية لعمائنا. ومن خال الفهم الدقيق ملتطلبات 

التدريب ومهمته، نتعاون مع العميل لتحديد أفضل الســبل لتطوير وتقديم حل التدريب الشــامل. ويأخذ التقييم األويل الدقيق 
يف االعتبار أهداف ومبادئ التدريب لعمائنا، ومهارات الطاب وخرباتهم الســابقة، واالعتبارات االقتصادية والبيئية واالجتامعية 

والسياســية، والقيود التنظيمية وتوافر املوارد، والعديد من العوامل األخرى.

من خال العمل مع عمائنا، يراقب فريقنا كيفية تنفيذ املهام حاليًا لتحقيق األهداف املرجوة. ثم يتم مقارنة املهام 

الحالية مع تلك املطلوب تنفيذها مع أنظمة مستقبلية لتحديد الفجوة بني األداء الحايل واملستقبيل املرغوب. ويتم تصميم 

برنامج التدريب عىل أساس االحتياجات التشغيلية املستقبلية.

تحليل املهام

خال مرحلة تحليل احتياجات التدريب، نقوم بتحديد السلوكيات واملهارات واملعرفة املرتبطة بالنتيجة املرجوة عند 

العمل بقدرات تشغيلية جديدة. وستكون هذه املعلومات حاسمة بالنسبة لتصميم برنامج تدريبي ذي صلة.
تحليل احتياجات التدريب

تساعد هذه املرحلة يف تحديد جميع وسائل التدريب التي سيتم استخدامها لتنفيذ حل التدريب وتسهيل تحقيق الطاب 

ألهداف التعلم. ثم يتم اختيار وسائل التدريب املختلفة وفًقا للمستوى املطلوب من الدقة والتدريب الغامر طوال مسار 

تعلم الطاب. وتقدم CAE ورشكاؤها مجموعة كاملة من وسائل التدريب، من التعليم اإللكرتوين والتدريب يف الفصول 

الدراسية، إىل أجهزة تدريب مهامت جزئية وأجهزة محاكاة ملهامت كاملة. وتعد خربتنا يف تقديم املزيج األمثل والتوازن 

.CAE األفضل بني وسائل التدريب لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة القوة الرئيسية لرشكة

تحليل وسائل التدريب

متتلك CAE سجاً حافاً يف تطوير حلول تدريب فعالة وجذابة للغاية لعماء الدفاع واألمن. ويعظم نهجنا من اكتساب 

املعرفة واملهارات، حتى يتمكن الطاب من التعلم باستخدام املستوى املناسب من الوسائل طوال مسار التعلم قبل البدء 

بتشغيل أنظمة حقيقية. ومن خال تحليل البيانات التي يتم جمعها من تحليل احتياجات التدريب، طورت CAE منهًجا 

منتظاًم لتصميم مواد تدريبية تلبي احتياجات التدريب ألكرث األنظمة تطوراً.

تصميم تعليمي

تتعاون CAE مع العماء ورشكاء الصناعة لتصميم املناهج الدراسية والربمجيات التعليمية التي متتاز بأنها ذات صلة 

وتشجع الطاب عىل املشاركة لتحقيق أهدافهم التدريبية. ومبجرد تطوير املنهاج التعليمي، تستخدم عملية تصميم 

املنهاج الدرايس أفضل املامرسات ومبادئ تعلم الكبار وتقنيات حديثة رائدة لتوفري تعليم يتم تقدمية وفًقا لوسائل 

التدريب املختارة لتلبية أهداف التدريب. ويساعد تعظيم القواسم املشرتكة عرب الربمجيات التعليمية عىل جعل حلولنا 

التدريبية أكرث قابلية للتوسع لتلبية االحتياجات املتطورة باستمرار لعمائنا.

برمجيات تعليمية

أصول التدريب

ميكــن لرشكــة CAE تصميم مجموعة كاملة من أصول التدريب، 
بــدًءا بالتدريــب القائم عىل الكمبيوتر أو التدريب عىل مهام 

جزئيــة، إىل أجهزة املحاكاة لتدريب مهامت كاملة. وبناًء عىل 
متطلبــات العميــل، ميكن أن يتضمن حل التدريب مركزًا للتحكم 

التكتييك الســتخدامه يف إدارة متارين التدريب عىل املهامت 
املتصلة. ويتم تصميم أجهزة املحاكاة باســتخدام بنية قاعدة 

البيانات املشــرتكة املفتوحة ملنظمة أوبن جيوسباتيال كونسورتيوم 
)OGC CDB(، والتــي توفــر بيئة اصطناعية مرتبطة لزيادة تعزيز 

التدريب عىل املهامت املتصلة والقابلة للتشــغيل البيني.

إدارة قاعدة البيانات والسيناريو

تقوم CAE بتصميم وتســليم بعض من قواعد البيانات األكرث 
تطــوًرا يف العامل، والقادرة عىل دعم التدريبات والتامرين 

عــىل املهامت. ويوفر نظام التدريب من CAE القدرة عىل 
التدريب يف بيئة واقعية تشــبه ســاحة املعركة، مام يحسن 

املهارات التكتيكية ضد قوات العدو، كام يوفر وســيلة الختبار 
االسرتاتيجيات يف بيئة آمنة.

مركز التحكم التكتييك

يســهل مركز التحكم التكتييك من تنفيذ ومراقبة والتحكم 
بالتامرين املعقدة، كام يتيح تنظيم فرق كبرية أو متارين مشــرتكة 
مع محاكاة املســاحة التشــغيلية الحقيقية ملركز التحكم التكتييك 

الفعيل.

تسليم التدريب واختيار املدربني 

ميكــن أن توفر CAE خدمات التدريب القامئة عىل القاعات 
الدراســية، وأجهزة املحاكاة وخدمات التدريب الحي، مام يساهم 

يف تحرير األفراد العســكريني للقيام مبهام تشغيلية. ولتقديم 
إرشــادات التدريب، نقوم بتوظيف مدربني عسكريني سابقني من 

الدرجــة األوىل، ممن لديهم الخربة الفنية املطلوبة، والخربات 
العســكرية الازمة لتقديم التدريب. وتتمتع CAE بخربة تزيد 

عن 70 عاًما يف تقديم التدريب القائم عىل القاعات الدراســية، 
والتدريــب القائم عىل املحاكاة، وأضافت مؤخرًا التدريب الحي 
إىل محفظتها. ونحن نعتمد عىل شــبكة من املدربني العســكريني 

مــن ذوي الخــربة يف جميع أنحاء العامل لضامن أعىل جودة من 
التدريب والتوافر لعمائنا. نهج تدريب شامل ذو صلة يركز عىل عملياتكم ومهامتكم.
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من الذي يقوم بتصميم 
وتسليم حلول تدريبية 

شاملة وفًقا الحتياجاتكم؟

نحن

ميثل فهم متطلبات التدريب لعمالئنا ومهامهم ومبادئهم 
األساس الذي نبني عليه الحل التدريبي الشامل الذي 

يتضمن الجمع الصحيح بني املناهج الدراسية والربمجيات 
التعليمية وأصول التدريب. وبصفتنا رشيككم للتدريب، 

فإننا سنعمل معكم لضامن تصميم نظام تدريب شامل عىل 
النحو األمثل، ومبا يناسب احتياجاتكم وميزانيتكم.

متكاملة + قابلة للتشغيل البيني + غامرة
االستفادة من بنية تحتية وبيئة مشرتكتني

برنامج التدريب

التدريـب مـن خـال عمليـة  يتـم تحديـد عنـارص برنامـج 

وسـائل  وتحليـل  التدريبيـة،  االحتياجـات  لتحليـل  صارمـة 

التدريـب وتحليـل مهـام التدريـب التـي توفـر معاً األسـاس 

لنظـام تدريـب أمثـل.

وتعتمـد منهجيـة تصميـم األنظمـة التعليميـة يف CAE عىل 

وتعـد  والتنفيـذ(.  والتطويـر  والتصميـم  )التحليـل  منـوذج 

هـذه طريقة منهجيـة ومتكـررة لخلق خـربات تعلـم تجعل 

مـن اكتسـاب املهـارات واملعرفـة أمـرًا أكـرث كفـاءة وفعالية 

وماءمـة للمتعلـم.

كـام تتبـع CAE معايـري حكومـة تنظيميـة لضـامن أن تلبـي 

أصـول التدريـب جميـع املتطلبـات املحـددة داخـل البلد.

أصول التدريب

التدريـب  لربنامـج  التفصيـيل   CAE رشكـة  تعريـف  يوفـر 

لتقديـم  الازمـة  التدريـب  أصـول  مـن  املناسـب  املزيـج 

التكلفـة  حيـث  مـن  وفعـال  الكفـاءة  عـايل  تدريـب 

. للمتعلمـني

لـكل  فعاليـة  األكـرث  االسـتخدام  منهجيتنـا  تحـدد  وسـوف 

إىل  واألكادميـي  الـذايت،  التدريـب  مـن  التدريـب،  وسـائل 

أجهـزة املحـاكاة ذات الدقـة املسـتهدفة، وأجهـزة محـاكاة 

الحيـة. املنصـات  عـىل  والتدريـب  املهمـة،  كامـل  تدريـب 

األوىل،  املسـتويات  مـن  تدريبيـة  دورات   CAE وتقـدم 

والتدريبـات   ،Type-rating نـوع طائـرات  وتدريـب عـىل 

تدريـب  إىل  باإلضافـة  املعلومـات،  وتجديـد  الدوريـة 

اختبـار املهـامت، حيـث يتـم تحديـد مهـام محـددة يجـب 

تعلمهـا أثنـاء تحليـل احتياجـات التدريـب، وتحليل وسـائل 

التدريـب. مهـام  وتحليـل  التدريـب، 

عمليات التدريب

متتلـك CAE كل املهارات والخـربات الازمة لتوفـري األدوات 

تدريـب.  مركـز  لتشـغيل  الازمـني  واملوظفـني  والعمليـات 

ونحـن نشـغل أكـرث مـن 65 مركـز تدريـب مدين وعسـكري 

حـول العـامل، يتـدرب فيهـا أكـرث مـن 120,000 مـن أفـراد 

الطواقـم سـنوياً.

 CAE وبصفتها مـزود تكامـل أنظمـة تدريـب، ميكن لرشكـة

تصميـم وتشـغيل مراكـز تدريـب وتوفـري جميـع الخدمـات 

املختلفـة الازمـة لضـامن عمـل املكونـات املختلفـة لنظـام 

الجدولـة،  ذلـك  يف  مبـا  أخطـاء،  أي  دون  مًعـا  التدريـب 

أثنـاء الخدمـة. وتقديـم اإلرشـادات، والصيانـة، والدعـم 

ومـن خـال االسـتفادة مـن بيئـة وبنيـة تحتيـة مشـرتكتني، 

التدريـب  كامـل  بشـكل  تدعـم  التدريبيـة  حلولنـا  فـإن 

الجامعـي / املشـرتك / االئتايف مـن مختلف املواقـع الفعلية 

يف جميـع أنحـاء العـامل. وتـم تصميـم حلـول التدريـب مـن 

CAE ضمـن عمليـة مغلقـة الحلقـات توفـر بيانـات عاليـة 

الجـودة عـن أداء التدريب، وبالتايل ضامن تحسـني مسـتمر 

وتعزيـز التدريـب.
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التدريب هو مجال تخصصنا
تتمتع CAE مبكانة فريدة ملســاعدة املؤسسات العسكرية عىل 

تقليــل الطلــب عىل األفراد النظاميني، وذلك من خال توفري خرباء 
تدريب مدربني جيًدا من العســكريني السابقني لتقديم التدريب، 

مام يســمح لألفراد العسكريني الرتكيز عىل العمليات. ويعتمد 
نهجنــا يف تكامــل أنظمة التدريب عىل تحليل احتياجات التدريب 

الشــاملة، والذي يتم بالتعاون مع عمائنا، لضامن كفاءة أكرب 
وتقليــل التكاليف وتلبية متطلبات التدريب والجهوزية.

 CAE ومن خال شــبكتنا العاملية من الرشكاء يف الصناعة، تقدم
حلول تدريب بنظام تســليم املفتاح، والتي تشــمل برامج تدريب 

كاملــة، وبرمجيات تعليمية، وتدريب قائم عىل الكمبيوتر 
والفصول الدراســية، وأجهزة محاكاة وأجهزة تدريب ومراكز 

تدريب، وإدارة وتشــغيل املرافق، والدعم أثناء الخدمة، ونظام 

إدارة تعلم متكامل مع ميزات إيجاز واســتخاص معلومات.

وبصفتهــا مزود تكامل أنظمة تدريب، تتمتع CAE بجميع 
املهــارات والخربات الازمة لتوفري تدريب عمليات ومهامت 

أســايس ومتوســط ومتقدم، مبا يف ذلك أنظمة التدريب التي ميكن 
ربطها بالشــبكة من أجل تدريب العمليات واملهامت املوزعة.

 فوائد رشيك التدريب املســتقل

Í حيادية إزاء املنصة

Í تكاليف منخفضة وكفاءات تشــغيلية أعىل

Í تحرير الكوادر العسكرية

Í الحد من املخاطر

Í مرونة التمويل

تعترب CAE رشكة عاملية املستوى يف مجال تكامل أنظمة التدريب، وتقدم مجموعة شاملة 
من حلول وخدمات التدريب عرب القطاعات الجوية والبحرية والربية ويف مجال السالمة 

العامة. ويلبي نهج تكامل أنظمة التدريب )TSI( من رشكة CAE الطيف الكامل الستمرارية 
التدريب، بدًءا من التدريب األكادميي والتدريب القائم عىل املحاكاة إىل بيئة حية-افرتاضية 

بناءة متكاملة )iLVC( للتدريب واختبار املهامت.

من هو رشيك تكامل 
أنظمة التدريب األكرث 

خربة يف العامل؟

نحن



تكامل أنظمة التدريب

رشيككم العاملي 

املفضل للتدريب


