
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

  cae.com/defence-security

رشيككم العاملي 

املفضل للتدريب
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املعامل البارزة ألنظمة 
الطائرات بدون طيار/

الطائرات املوجهة عن بعد 
)RPA/UAS(

منتلك الخربات واملقومات التي تضمن تكامل أنظمة 
التدريب الخاصة بكم يف تطوير حلول تدريب عىل املهام 

والتدريب عىل أنظمة الطائرات بدون طيار/الطائرات 
املوجهة عن بعد.

القوات الجوية األمريكية

CAE هي املقاول الرئييس املســؤول عن توفري التدريب عىل الطائرات املوجهة من بعد من طراز 
 Holloman AFB :إىل القــوات الجويــة األمريكية يف القواعد الجوية التالية MQ-9 Reaper RPA

.Hancock ANGBو ،March ARBو ،Creech AFBوحدة التدريب الرســمية(، و(

تقدم رشكة CAE التدريب عىل الطائرات من طراز MQ-9 Reaper ومشــغالت أجهزة االستشــعار 

إىل أكرث من 1500 طيار من ســالح الجو األمرييك ســنوياً. ونقدم خدمات األكادميية )الفصول 

الدراســية(، وأجهزة املحاكاة، والتدريب عىل الطريان الحي باســتخدام برنامج USAF MQ-9، وهو 

أكــر برنامــج تدريــب للطائرات املوجهة عن بعد يف العامل. كام قدمت CAE التدريب األويل MQ-1 و

MQ-9 والتوجيــه لعدد من الدول الرشيكة.

القوات الجوية اإلماراتية

CAE هي املقاول الرئييس الذي يزود ســالح الجو اإلمارايت بحلول التدريب الشــامل عىل الطائرات من 
طــراز RQ-1E Predator والتــي تتضمن التدريب األكادميي وأجهزة املحاكاة والتدريب عىل الطريان 

الحــي. باإلضافــة إىل ذلك، تعاونت CAE Maritime Middle East مع كلية خليفة بن زايد 

للطريان يف تطوير دورة تدريبية حول أساســيات الطائرات املوجهة عن بعد.

أنشــأت رشكة CAE مركز تدريب لســالح الجوي اإلمارايت حيث ســيتم إجراء جميع عمليات تحويل 

نــوع الطائــرات املوجهة عــن بعد والتدريب عىل املهام. قامت CAE بتصميم وتطوير املناهج التدريبية 

واملناهج الشــاملة للتدريب األكادميي الخاصة بســالح الجو اإلمارايت عىل الطائرات املوجهة عن بعد 

املحلقة عىل ارتفاع متوســط والطويلة فرتة البقاء يف الجو. ولدعم نظام التدريب األريض، قامت رشكة 

CAE بتزويــد مدريب أجهــزة الكمبيوتر املكتبية مبجموعة كاملة من معدات التدريب االصطناعية 
اإلضافيــة، مبــا يف ذلك مدريب مهام UAS ومدريب املهام RQ-1E ذوي الدقة العالية واملحددين 

للطائرات.

باإلضافة إىل تقديم التدريب يف الفصول الدراســية وأجهزة املحاكاة، تقدم CAE تعليامت الطريان 

الحي إىل أطقم الطائرة RQ-1E Predator من ســالح الجوي اإلمارايت.

القوات الجوية اإليطالية

طورت CAE نظام تدريب عىل مهام الطائرات من طراز Predator لصالح ســالح الطريان الجوي.

تــم تطويــر نظام التدريب عايل الدقة بالتعاون مع General Atomics وتم تخصيصه تحديداً 

للطائرات من طراز Predator A وPredator B من ســالح الجو اإليطايل. ولتطوير جهاز محاكاة 

األعىل دقة يف العامل للطائرات من طراز Predator، تعاونت CAE مع ســالح الجو اإليطايل و 

General Atomics إلجــراء عمليــات جمع بيانات اختبار الطريان عىل طائرة فعلية من طراز 
Predator يف ســالح الجو اإليطايل لضامن الدقة العالية لنظام املحاكاة وحموالت االستشــعار.

تــم تقديــم نظــام التدريب عايل الدقة عىل مهام الطائرات من طراز Predator يف قاعدة أمندوال 

الجويــة عــام 2018، علــامً بأن نظام التدريب قادر عىل توفري التدريب "وقت الطريان صفر" بحيث 

يســتطيع طيارو ســالح الجو اإليطايل ومشــغلو أجهزة االستشعار إجراء انتقال رسيع لعمليات الطريان 

دون تدريــب إضايف عىل الطائرة الفعلية.
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من ميكنه املسـاعدة يف تطوير أسطولك من 
الطائـرات املوجهة عن بعد / املنظومات 

الجويـة غري املأهولة والحفاظ عىل جاهزيته 
العملياتية والتشغيلية؟

نحن

متتلك رشكة CAE عمليات وإجراءات وأدوات ومعارف 
أثبتت كفاءتها وفعاليتها يف توفري خدمات الصيانة والدعم 

والخدمات اللوجستية إلطالة عمر أنظمة التدريب عىل 
الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة 

التابعة للعمالء وكذلك املنصات الحية والتأكد جاهزيتها 
وتحديثها. وميكن أيضاً استخدام حلولنا التدريبية كأدوات 

للمساعدة يف تحسني عمليات الرشاء وتخطيط املهامت.

ما وراء التدريب
توسيع استخدام املحاكاة للتخطيط والتحليل والدعم أثناء الخدمة

التخطيط والتحليل

متّكــن حلــول CAE املبنية عىل املحاكاة، لكونها أداة لتخطيط 
املهــام، قــادة املهام من التحقق من خطط املهام، والتأكد من 

عمــل األصــول الصحيحة عىل النحو األمثل لضامن نجاح املهمة. 
داخل البيئة االصطناعية، ميكن للفريق التدريب عىل ســيناريو 

املهمــة قبل العمليات لتحديد أي مخاطر محتملة ميكن 
مواجهتها أثناء املهمة. تســاهم النتائج املستخلصة خالل هذه 

التدريبــات يف إجراء التغيريات الرضورية عىل الخطط والتكتيكات 
من أجل التحضري بشــكل أفضل للمهام التشغيلية.

متثــل حلول أنظمة الطائرات بدون طيار/الطائرات املوجهة عن 
 CAE القامئة عىل املحاكاة والتي تقدمها )RPA/UAS( بعــد
جــزءاً مهــامً من تكامل النظام كجزء من مختر تكامل النظم 

لدعم تحليل الخيارات وتطوير املفهوم التشــغييل وتقييم النظام 
وتكامله. كام ميكن اســتخدام املحاكاة لدعم عملية االستحواذ 

لتمكــن الفرق من تقييم مالمئة املنصات املختلفة ألنظمة 
 )RPA/UAS( الطائــرات بدون طيار/الطائرات املوجهة عن بعد

ورشاء أفضــل املنصــات التي تتكامل مع قدراتها الحالية. ميكن 
إجراء تحليل قائم عىل الســيناريوهات لتقييم املنصات وقدرات 

حمولة الطائرات داخل البيئة الرتكيبية قبل االســتحواذ لضامن 
إمكانيــة تلبيــة متطلبات املهام. إن البيانات القيمة املقدمة إىل 
صانعــي القــرار متكنهم من اختيار املنصة األكرث كفاءة وفعالية 

بناًء عىل احتياجاتهم التشغيلية.

خدمات الدعم أثناء الخدمة لألنظمة 
بدون طيار

 CAE انطالقــاً من ريادتها يف تكامل أنظمة التدريب، تقدم
مجموعــة من خدمات التدريب والدعم أثناء الخدمة، مبا يف 

ذلك:

Í .تصميم املنشآت واالستشارات اإلدارية

Í  أجهــزة املحــاكاة والتعليم األكادميي )مبا يف ذلك تدريب الطيار وطاقم العمل 

وأخصايئ الصيانة(.

Í .صيانة املعدات وتشغيلها

Í .تشــغيل مركز التدريب واالختبار وإدارته

Í .التحديثــات والتعديالت لضامن التزامن مع تحديثات املنصة

Í .الدعم اللوجستي

Í .املطبوعات الفنية

Í .وضع املناهج التدريبية

Í .التدريب القائم عىل الحاسوب

Í .الدراسة عن بعد

Í .نقــل جهاز التدريب وإعادة التأهيل

Í .هندسة املنظومات ودعم الرامج
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أجهزة التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة 
عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة 

ميكن تصميم أجهزة التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري 
املأهولة من CAE خصيصاً ألداء مجموعة متنوعة من الوظائف، تعتمد عىل مزيج من البنية 

املفتوحة وعتاد وبرمجيات املحاكاة التجارية الجاهزة لتشكيل نظام تدريبي شامل ومميز.

مهام التدريب واإلمكانيات التجريبية:

Í  التدريب األسايس

Í  تدريس عمليات الطريان ومبادئ حركة الطريان األساســية

Í  مبادئ التشــغيل األساسية لحمولة املستشعرات

Í تطوير العقيدة

Í  تطوير تكتيكات توظيف األسلحة

Í  تجريب وتقييم حموالت املستشعرات

املزايا والخصائص:

Í  )GCS( املركبــة الجوية ومحطة التحكم األرضية

Í  :تشمل الحموالت القياسية

―  )EO( وسائل استشعار كهروبرصية

― )SAR( رادار ذو فتحة اصطناعية

أسلحة ―

تجهيزات الحرب اإللكرتونية / أنظمة اســتخبارات اإلشارات ―

Í  :تشمل البيئات االفرتاضية

 قاعدة البيانات املشــرتكة املفتوحة ملنظمة أوبن جيوسباتيال كونسورتيوم  ―

)DSE( والبيئــة الديناميكية االصطناعية  ) OGC CDB (

―  )CGF( القوى املولدة باســتخدام املحاكاة الحاســوبية القامئة عىل الفيزياء

―  )DMO( دعم عمليات املهام املوزعة

القدرات:

Í محاكاة عالية الدقة

Í  )PED( بنية مفتوحة وقدرة عىل دمج أنظمة املعالجة واالســتغالل والنرش 

الخاصة بالعمالء 

Í  STANAG 4586 توافق مع معايري واشــرتاطات الناتو

Í  غري مصنف وال يرسي عليه النظام املتعلق بالتجارة الدولية يف األســلحة 

)Non-ITAR(

Í )IOS( محطات قابلة للتعديل للمشــغلن واملدربن

تكوينات أجهزة التدريب عىل مهام 
الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات 

الجوية غري املأهولة 

أجهــزة التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / 
املنظومــات الجويــة غري املأهولة من CAE - حلول محمولة / 

قابلة للنرش

اإلصــدار املحمــول / القابل للنرش من أجهزة التدريب عىل مهام 
الطائــرات املوجهــة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة من 
CAE مصمم كمنصة مزودة بشاشــات حاسوبية، ويتوفر يف صورة 

وحــدة متكاملــة من املعدات قابلة للنرش ومثالية للتدريب يف 
مرسح العمليات. ويتم توصيل املنصة التي متثل املكون األســايس 

للجهاز مبجموعة من الشاشــات التي تتيح وظائف محطات 
التحكم األرضية وتشــغيل الطائرات واملستشعرات وتتيح تنفيذ 

أنشــطة التدريب ذات الصلة، ويتم تجهيزها لتلبي متطلبات كل 
عميل عىل حدة.

أجهــزة التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / 
املنظومــات الجويــة غري املأهولة من CAE – منصة مثبتة عىل 

)GCS( قاعــدة ومزودة مبحطة تحكم أريض

منصــة التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / 
املنظومــات الجوية غري املأهولة من CAE ذات القاعدة الثابتة 
واملــزودة مبحطــة للتحكم األريض هي عبارة عن منصة بالحجم 
الكامــل يتصــل بها العديد من مولدات الصور والخوادم. وتتيح 

محطــة التحكم األريض للطالب التدريب واملحاكاة يف بيئة 
افرتاضية غامرة تستنســخ البيئات العملياتية.

حلــول تدريبيــة يف مجال الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات 
الجويــة غري املأهولة مخصصة للطائرات 

يحــايك جهــاز التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / 
 CAE املنظومــات الجوية غري املأهولة املخصص للطائرات من

منصًة محددة وميثل حالً مبتكراً يســاعد عىل تحســن الجاهزية 
العملياتية واالســتعداد التشغييل جنباً إىل جنب مع تقليل 

اســتخدام األصول املادية يف تدريب وإعداد فريق مهام متكامل 
للعمليات. كام يقوم هذا الحل الشــامل بتأهيل فريق املهام 

املتكامــل )طيار، اختصايص حمولة، وقائد الوحدة( يف مجاالت 
إجراءات تشــغيل املنصة، وتفسري البيانات وتحليلها، والتفاعل 

الجامعي. يوفر هذا الحل التدريبي الشــامل من CAE بيئة 
تدريب متكاملة عىل املهام تتيح قدرات الربط الشــبيك لتنفيذ 
عمليات التدريب املشــرتك مع أجهزة محاكاة أخرى أو مدربن 

آخرين. 

ويســاهم جهاز التدريب عىل املهام املخصص للطائرات يف 
تحقيق االســتفادة القصوى من موارد العميل وتعزيز مستوى 

الجاهزية والتدريب بشــكل فعال من حيث التكلفة . 

يوفــر جهــاز التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن بعد / 
 CAE املنظومــات الجوية غري املأهولة املخصص للطائرات من

امليزات والخصائص التالية: 

Í  ســيناريوهات تشغيلية وعملياتية مخصصة للطائرات

Í  تكامل بن العنارص الســيرانية والفضائية

Í  محاكاة دقيقة وعالية الكفاءة ألجهزة االستشــعار

Í التدريب عىل املهام ومحاكاتها

Í  القدرة عىل تقديم التدريب الكامل باســتخدام املحاكاة بحيث ميكن تنفيذ ما 

يصــل إىل 100 باملائــة من املنهج التدريبي يف بيئة التدريب االصطناعي

أحد أمثلة الحلول املخصصة للطائرات

)PMT( "جهاز التدريب "بريداتور ميشــن تريرن

اســتناداً إىل بيانات جيرنال أتوميكس يورونيوتيكال سيستمز" 
ومنــاذج املحاكاة عالية الدقة التي طورتها CAE، تم مطابقة 

جهاز التدريب "بريداتور ميشــن تريرن" )PMT( مع دليل اختبار 
يتحقق من أداء الطائرة. 

الفوائد واملزايا:

Í  تحسن املناورات الرية

Í  محــاكاة واقعيــة للغاية لتأثري األرض عند اإلقالع والهبوط من أجل تدريب 

أفضل عىل اإلطالق واالسرتداد 

Í  محــاكاة غــالف الطريان بالكامل باإلضافة إىل مختلف الظروف الجوية الصعبة 

واملؤثرات البيئية 

Í محاكاة دقيقة لرابط البيانات واملستشــعرات ومختلف أنواع الحموالت

Í  بيئة اصطناعية باســتخدام القوى املولدة باســتخدام املحاكاة الحاسوبية القامئة 

عىل الفيزياء )STRIVE CGF( من تطوير CAE وقاعدة البيانات املشــرتكة 

املفتوحة ملنظمة أوبن جيوســباتيال كونســورتيوم ) OGC CDB ( لتوفري قامئة 

عامليــة من املدخالت ومناذج املحاكاة البيئية. 

Í  Medallion-6000XR توفري مشــاهد عالية الجودة مع مولدات الصور طراز 

CAE التي طورتها



)RPA/UAS( 5حلول تدريبية  يف مجال الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة

مـا الرشكة الرائدة يف مجال تكامل أنظمة 
التدريـب وتوفري حلوٍل تدريبية جاهزة 
يف مجـال الطائرات املوجهة عن بعد / 

املنظومات الجوية غري املأهولة؟

نحن

متتلك رشكة CAE أفضل التجارب والخربات يف مجال تكامل 
أنظمة التدريب وتلبية كافة احتياجات العمالء عرب حلوٍل 
متطورة للتدريب املبارش ومحاكاة مهام الطائرات املوجهة 

عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة. فنحن رشكة 
عاملية متخصصة توفر حلول التدريب واملحاكاة يف أكرث من 
160 منطقة وموقعاً تدريباً فيام يزيد عىل 35 دولة حول 

العامل. كام نقوم بتدريب أكرث من 120 ألفاً من أفراد طواقم 
الطريان العسكري واملدين كل عام. 

كيف نوفر حلول تكامل أنظمة التدري )TSI(؟

تهدف حلول تكامل أنظمة التدريب الشــاملة إىل تقديم تدريب 
متطــور وذو تكلفــة اقتصادية من أجل تلبية املتطلبات الخاصة 
بكل قوة عســكرية. ويتناول نهج حلول تكامل أنظمة التدريب 
كافــة مراحل التدريب املتواصل، بدايًة من التدريب األكادميي 

والتدريــب عــر املحاكاة وانتهاًء بالتدريب ومحاكاة املهام يف بيئة 
 .)iLVC( حية-افرتاضية بناءة متكاملة

وتتمتع CAE بإمكانات فريدة تســتطيع من خاللها مساعدة 
املؤسســات العسكرية عىل الحد من الطلب عىل األفراد النظامين 
من خالل توفري خراء تدريب من العســكرين الســابقن املؤهلن 
تأهيــالً رفيعــاً لتقديم التدريب عىل مهام الطائرات املوجهة عن 

بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة، وهو ما ميكن العســكرين 
مــن الرتكيــز عىل العمليات. ويعتمد نهجنا يف تكامل أنظمة 

التدريب عىل تحليل احتياجات التدريب الشــاملة بالتنسيق مع 
عمالئنــا لضــامن كفاءة أكر وتقليل التكاليف مع تلبية متطلبات 
التدريب والجاهزية. ويســاهم طاقم خراء رشكة CAE يف مجال 

التدريــب عىل مهام ومهارات الطائرات املوجهة عن بعد / 

املنظومات الجوية غري املأهولة عىل تزويد عمالءنا العســكرين 
مبشــغلن أكفاء لتلك الطائرات واملنظومات، مع ضامن امتالكهم 

أرفع املهاراٍت املطلوبة ودعم تشــكيل القوات. 

ومن خالل شــبكتنا العاملية من الرشكاء املتخصصن يف هذا 
القطاع، تقدم رشكة CAE حلوالً تدريبية شــاملة وجاهزة، مثل 

الرمجيات التعليمية والتدريب األســايس، وحلول تدريب املهام، 
وتخطيــط املهام وتحليلها، وأجهزة املحاكاة والتدريب، وحلول 

الواقــع االفــرتايض / املعزز. وباإلضافة إىل ذلك، فنحن نتمتع بخرٍة 
كبــرية يف تقديم حلول التدريب األكادميي والتدريب املبارش 

وعــر أجهــزة محاكاة الطريان؛ والنظم املتكاملة إلدارة التعلم مع 
ميزات إيجاز املعلومات واســتخالصها؛ ومراكز التدريب، وإدارة 

وتشــغيل املرافق، وحلول الدعم الداخيل الشاملة. وبصفتها مزوداً 
لخدمــات تكامل أنظمة التدريب، متتلك CAE أرفع املهارات 
والخرات الالزمة لتقديم حلول التدريب الشــامل عىل املهام 

والعمليات، مبا يف ذلك أنظمة التدريب التي ميكن ربطها شــبكياً 
للتدريــب عىل العمليات واملهامت املوزعة.

خدمات التدريب عىل الطائرات املوجهة عن 
بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة

تعتمــد CAE عىل خالصة خرتها الطويلة يف مجال أجهزة 
املحاكاة وخدمات التدريب الشــامل من أجل توفري خدمات 

تدريبيــة مخصصة يف مجال الطائرات املوجهة عن بعد / 
املنظومات الجوية غري املأهولة لدعم القوات العســكرية واألمنية 

 CAE يف جميــع أنحــاء العامل. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لرشكة
االســتفادة من عقود خرتها املمتدة يف تأهيل وترخيص الطيارين 

وفق أنظمة ســلطة الطريان املدين لدعم اعتامد األنظمة غري 
املأهولــة يف التطبيقات التجارية. وتقدم CAE خدمات التدريب 

لطيــاري الطائــرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري 
املأهولة ومشــغيل أجهزة االستشعار وقادة املهام. ومتتلك الرشكة 

تجارب ممتدة وخرة واســعة يف تطوير وتقديم حلول تدريبية 
شــاملة، بدءاً من التدريب األسايس إىل التأهيل النوعي والتدريب 

املســتمر ومحاكات املهام ملعظم أنواع املركبات غري املأهولة 
وحموالتها.

تشــمل مجموعة خدمات رشكة CAE التدريبية يف مجال 
الطائــرات املوجهــة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة ما 

ييل: 

Í الرمجيات التعليمية

Í  أجهــزة التدريــب عىل كافة مهام املنظومات الجوية غري املأهولة

Í  أجهــزة تدريب أطقم الطائرات والصيانة

Í  موجهــن لتقديــم التدريب املبارش واالصطناعي لألطقم الجوية وفرق الصيانة

Í تدريب دقيق عىل املستشــعرات ومختلف أنواع الحموالت

Í  التدريب عىل املهام ومحاكاتها

Í  قدرات إيجاز املعلومات واستخالصها

Í  مراكز عمليات مهام موزعة

Í مرافق التدريب

Í عمليات مراكز التدريب 



التدريب والدعم التشغييل لدعم 
الجاهزية ألداء املهام

تشــري التوقعات الستمرار تنامي اعتامد الجيوش والقوات 
العســكرية حول العامل عىل الطائرات املوجهة عن بعد 

واملنظومات الجوية غري املأهولة. 

وهو ما ينطبق كذلك عىل اســتخدام األنظمة غري املأهولة يف 
املهام الناشــئة مبا يف ذلك النقل والتســليم املبارش للبضائع؛ 

والتفتيش عن بعد لخطوط األنابيب ومنشــآت الطاقة؛ وتتبع 
ومراقبــة مراكز النقل، مثل املوانئ واملرافئ؛ ومراقبة وتقييم 
واحتــواء حرائق الغابات والكوارث الطبيعية؛ ومراقبة املوارد 

الطبيعية الهامة، ودعم الســالمة العامة، وغري ذلك من 
التطبيقــات التجارية اآلخذة يف التزايد.

وتخلق هذه الزيادة املطردة يف اســتخدام قدرات الطائرات 
املوجهــة عــن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة طلباً كبرياً 

عىل الطيارين ذوي املهارات العالية ومشــغيل أجهزة االستشعار 
وقــادة املهام. وبصفتها رشكًة عاملية رائدة يف مجال التدريب 

واملحــاكاة، متتلك CAE خرًة ال تضاهى وكفاءات وتقنيات 
مبتكــرة قابلــة للتطبيق املبارش عىل العديد من عمليات الطائرات 

املوجهــة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة.

)RPA/UAS( 3حلول تدريبية  يف مجال الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة

تتفوق رشكة CAE يف مجال تصميم وتطوير وتوفري حلول تدريبية مخصصة للطائرات 
املوجهة عن بعد واملنظومات الجوية غري املأهولة عىل أي رشكة أخرى حول العامل. حيث 
تتوىل توفري تدريب األطقم الجوية ألكرث من 1500 من طياري طائرات "إم كيو9- ريرب" 

ومشغيل أجهزة االستشعار يف سالح الجو األمرييك سنوياً. وبالنسبة للقوات الجوية 
اإلماراتية، فإننا نقدم حالياً مركزاً تدريبياً متكامالً يتضمن فصوالً دراسية وخدمات التدريب 

املبارش وعرب أجهزة محاكاة الطريان ألطقم الطائرات املوجهة عن بعد. كام نساعد أيضاً يف 
دعم تدريب القوات الجوية اإليطالية من خالل توفري أجهزة التدريب عىل مهام الطائرات 
املوجهة عن بعد عن طريق املحاكاة. إن رشكة CAE حقاً رشيكك املفضل يف مجال تدريب 

أطقم الطائرات املوجهة عن بعد / املنظومات الجوية غري املأهولة.

ما الرشكة األكرث خربة يف مجال 

تدريب أطقم الطائرات املوجهة 

عن بعد / املنظومات الجوية غري 

املأهولة؟

نحن



حلول تدريبية  يف مجال الطائرات املوجهة عن بعد / 

)RPA/UAS( املنظومات الجوية غري املأهولة

رشيككم العاملي 

املفضل للتدريب


