
 معلومات عن األمن والدفاع

يف رشكة يس اية يئ

تُركّز وحدة أعامل الدفاع واألمن يف رشكة يس اية يئ عىل املساعدة يف التعامل مع 

عمالئنا لتطوير والحفاظ عىل أعىل مستويات االستعداد للمهمة. فنحن رشكة عاملية 

املستوى يف مجال دمج أنظمة التدريب عن طريق تقديم مجموعة شاملة من مراكز 

التدريب وخدمات التدريب ومنتجات املحاكاة عرب قطاعات سوق السالمة الجوية 

والربية والبحرية والسالمة العامة. كام نخدم عمالئنا يف مجال الدفاع واألمن عىل 

مستوى العامل من خالل العمليات اإلقليمية يف كندا والواليات املتحدة/أمريكا الالتينية 

وأوروبا/أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ/الرشق األوسط، حيث تنعم جميعها باإلستفادة 

من االتساع الكامل لقدرات وتكنولوجيا وحلول رشكة يس اية يئ.

 للحصول عىل مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة موقع

  cae.com/defence-security

رشيكك التدريبي 

األفضل يف جميع 

أنحاء العامل
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قصص نجاحاتنا 
صممــت رشكــة يس ايــة يئ بعض نظم التدريب األكــر تقدًما للطائرات املقاتلة وطائرات التدريب، كام تدعم تقديم التدريب األكادميي 

والتدريب باملحاكاة والتطريان املبارش عىل مجموعة من الربامج يف جميع أنحاء العامل. ويســتفيد عمالؤنا من تجربة يس اية يئ 
الفريدة للتدريب واملحاكاة التي تســاعد يف ضامن تلبية احتياجاتهم التدريبية.

شركة يس اية يئ يو إس إيه ميشــن سلوشن

رشكة يس اية يئ يو إس إيه ميشــن سلوشــن هي املتعهد الرئييس لتقديم 

خدمــات التدريــب والتمرين عىل الطائرات من طراز إف15-/ إف-

16 /إف22- مبوجــب العقد املربم لتدريــب أطقم الطائرات وتطوير 
الربامــج الدراســية للقوات الجويــة األمريكية. ويف إطار هذا الربنامج، 

يتــوىل مدربــون من رشكة يس اية يئ يو إي إيه مســؤولية توفري التدريب 

األكادميــي واملحاكاة يف ســبع قواعد للقــوات الجوية األمريكية، باإلضافة إىل 

تطوير وتعديل املناهج الدراســية املســتخدمة كجزء من منهج التدريب.

تدريب القوات الجوية امللكية األســرالية عىل الطائرات طراز هوك إم يس 

اية يئ 127

تدعــم رشكــة يس اية يئ برنامج التدريب الخــاص بالقّوات الجّويّة امللكية 

األســراليّة عىل الطائرات طرز هوك إم يس اية يئ 127 يف قاعدة راف 

مبدينــة ويليامتــاون وقاعدة راف مبدينة بــريس. ففي البداية، أبرم عقد 

مــن الباطن مع رشكة يب إيه إي سيســتمز لتصميــم وتصنيع ثالثة أجهزة 

محــاكاة جديــدة من نوع هوك إم يس ايــة يئ 127 كاملة املهام بالتوازي 

مــع برنامــج ترقية الطائرات املعروف باســم برنامج ضامن قدرة القيادة 

للطائــرات املقاتلة. )LIFCAP( ولدى تســليم أجهزة محــاكاة املهمة الكاملة 

هــوك إم يس ايــة يئ 127، تعاقدت رشكة يس اية يئ أســراليا مع كومنولث 

أســراليا لتقديــم مجموعة من خدمات الدعــم التدريبي يف إطار برنامج 

محــاكاة قوة الدفاع األســرالية ودعم الحياة )ASTLS(. وتدعم رشكة يس 

اية يئ أســراليا اآلن 76 رسب يف ويليامتاون وعدد 79 رسب يف بريس من 

خــالل التعليــم يف قاعات التدريــس وغرف املحاكاة، وخدمات الدعم يف 

مجال الصيانة والهندســة، وتطوير خطة الدرس والســيناريو، وتطوير كيان 

القوات الذي ينشــأه الكمبيوتر.

املعدات املســاعدة للتدريب املتكامل ألطقم الطائرة املقاتلة يوروفاير 

)ASTA(

تســتخدم مولــدات صور ميداليــون التابعة لرشكة يس اية يئ يف برنامج 

 )ASTA( املعدات املســاعدة للتدريــب املتكامل ألطقم املاقتالت األوريب

مام يوفر للطيارين اســتجابة رسيعة، وبيئة مســاعدة برصية عالية الدقة 

لدعــم التدريــب التكتييك املتقدم عــىل املقاتالت. كام قدمت رشكة يس اية 

يئ قبة إســقاط أمامية وشاشــات فسيفســاء خلفية ملحاكاة الطائرة املقاتلة 

يوروفاير وإنشــاء نظام برصي كامل وبيئة تدريبية مســتحوذة. وباإلضافة 

إىل ذلــك، تتحمــل رشكة يس اية يئ مســؤولية تطوير بيئات التهديد 

االصطناعيــة والتفاعليــة لجميع أجهزة التدريــب عىل الطائرة املقاتلة 

يوروفايــر، مبــا يف ذلك أجهزة محاكاة املهمــة الكاملة، ومحطات تدريب 

املقصورة/محطــات تجريبية تفاعلية، وغريها من األجهزة املســاعدة.

.طائرات ليناردو طراز إم-346

رشكــة يس ايــة يئ هي املورّد املفضل لجهاز محــاكاة ليناردو كامل املهام 

وجهــاز التدريب لطائرات التدريــب املقاتلة طراز إم- 346 املتطورة 

 )GBTS( التــي تحمل لواء الريــادة. وكجزء من نظام التدريب األريض

الخــاص بالطــارات إم- 346 ، تتحمل رشكة يس اية يئ مســؤولية تصميم 

وتطويــر مجموعــة من أنظمــة التدريب  إم- 346 ، فضالً عن تقديم 

خدمــات الدعــم والصيانة للتدريب. وقــد قامت رشكة يس اية يئ بتطوير 

وتقديــم مجموعــة من نظــم التدريب من عىل الطائرات طراز إم- 346  

للقوات الجوية اإليطالية، والقوات الجوية الســنغافورية، والســالح الجوي 

اإلرسائييل، والســالح الجوي البولندي.

طائــرة تورنادو التابعة للقوات الجوية األملانية

تورنــادو هــي طائرة مقاتلة طويلة الخدمة تســتخدم يف مهام القصف 

واعراض ســاحة املعركة والدعم الجوي عن قرب ومهام االســتطالع. ومع 

تنــوع األدوار التي تســتخدم الطائرات مــن أجلها، فإن الحاجة إىل إيجاد 

حل شــامل للتدريب قادر عىل إعداد الطيار ونظام التوجيه والســالح 

عــىل نظــام املهمة التي يضطلــع بها لهو أمٌر رضوري. وقد قامت رشكة 

يس ايــة يئ بتطويــر جميع أجهزة محاكاة املهمــة الكاملة يف طائرة تورنادو 

وأجهــزة التدريــب للقوات الجوية األملانية، كــام أنها تواصل تقديم خدمات 

الصيانــة والدعــم يف املوقع بأملانيــا ويف املركز األملاين للتدريب الجوي يف 

قاعــدة هولومان للقــوات الجوية يف الواليات املتحدة.

أمثلة عىل برامج أخرى

 هوك 128 — هوك 128 - نظام التدريب عىل الطريان العســكري يف  	

)MFTS( اململكة املتحدة

هــوك 132 — القوات الجوية الهندية 	

إيــه 10— القوات الجوية األمريكية 	

إيه يف-8ب — ســالح مشاة البحرية األمريكية 	

إف/إيه-18 — البحرية األمريكية 	

تــس-50 — كوريا للصناعات الجوية 	

إف-16— هافيلسن/القوات الجوية الركية 	

حلول التدريب عىل الطائرات املقاتلة وطائرات التدريب



النقاط البارزة يف برنامج 
التدريب عىل الطائرات 

املقاتلة/طائرات التدريب

تتوافر لدينا الخربة والتجارب الالزمة للعمل كجهة تكامل 
لنظم التدريب يف تطوير التدريب عىل الطائرات املقاتلة/

طائرات التدريب عىل املستوى العاملي وحلول التدريب يف 
أداء املهام.
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يقدم نظام سلسلة يس اية يئ ميداليون إم آر اإللكرونية املريئ بيئة تدريب 
متكاملة وتنافسية من حيث التكلفة مدعومة بأكرث من 70 عاًما من الخربة 

والتجربة يف مجال التدريب واملحاكاة

هذا حل مريئ ومتكامل متاًما يتضمن شاشــة قبة بزاوية 360 
درجــة، وجهــاز عرض ليزر، ومولد صور يس اية يئ ميداليون 

الــذي أثبت كفاءته. وقد ُصمم هذا الحل لتوفري البيئة 
االفراضية األكر واقعية واســتحواًذا يف هذا املجال لتدريب 

الطياريــن عىل الطائرات املقاتلة والطائرات الرسيعة النفاثة. 
هذا وتتضمن بعض ميزات سلســلة يس اية يئ ميداليون إم آر 

اإللكرونية ما ييل:

يُقلــل الدمــج البرصي الطبيعي عال الدقة من إجهاد العني وتعبها 	

تحديد دقيق للطراز يف نطاقات متت محاكاتها مبا يتناســب مع دقة الحد من العني 	

تقليــل البقــع والضبابيــة بفضل الدقة الديناميكية التي ال مثيل لها البالغة 120 هرتز 	

يلغــي تعويــض حركة الرأس فعليًا خطأ اختالف زاوية النظر 	

إدراك عمق ثاليث األبعاد عرب النظارات الليلية النشــطة  	

رؤية ليلية مثىل 	

سطوع صناعي متميز 	

أربعــة حلــول قابلة للتطوير لتلبية احتياجات الدقة ومجال الرؤية )360 درجة/225 درجة( 	

بيئة اصطناعية مرابطة متاًما 	

واجهات قياسية صناعية 	

	 )OGC CDB( قاعدة البيانات املشــركة للنظام الجغرايف املفتوح

	 )CIGI( واجهة مولد الصور املشركة

توسيع قدرات التدريب والتمرين عىل املهام:

إعادة التزويد بالوقود يف الجو 	

تشكيالت متقاربة 	

تحديد األهداف 	

ارتفاع منخفض 	

معارك جوية 	

األهداف الجو أرضية 	

حلول التدريب عىل الطائرات املقاتلة وطائرات التدريب



االبتكار والريادة يف التكنولوجيا 

نحــن نقــوم يتصمم وتطوير بعض نظم التدريب األكر تقدًما 
القامئــة عــىل املحاكاة يف مجال صناعة الطائرات املقاتلة، ونظم 

التدريب الربية الشــاملة لطائرات التدريب املقاتلة الرائدة.

الفوائد الرئيسية

تجربة تدريبية واقعية ومثرية 	

توفــري كبري يف التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل املخاطر 	

يوفــر للطيارين القدرة عىل العمل يف بيئة آمنة 	

ســيناريوهات واقعية باستخدام أجهزة استشعار محاكاة وأنظمة املهام 	

 الحد من التآكل والبىل يف الطائرات العاملة عن طريق زيادة اســتخدام  	

التدريــب القائم عىل املحاكاة إىل أقىص حد

  توفري مســاحة معركة اصطناعية واسعة للتدريب من دون 	

قيود عىل املجال الجوي

تكنولوجيات يس اية يئ الرائدة

تســمح حلول التدريب التي نقدمها لعمالئنا بالتدريب يف بيئة 
افراضيــة آمنة ومتدنية املخاطر ومنخفضة التكلفة؛ بحيث يتم 

التدريــب عــىل املهام التي من الصعب أو من الخطر تنفيذها يف 
الطائرات الحقيقية.

)NVG( جهاز الرؤية الليلية

تُقدم رشكة يس اية يئ حلول التدريب عىل اســتخدام جهاز الرؤية 
الليليــة ألطقــم الطائرات املقاتلة لتعلّم كيفية العمل يف الليل 

بأمــان وفعاليــة. كام أن الجمع بني جهاز الرؤية الليلية القائم عىل 
املحاكاة يف يس اية يئ وأجهزة محاكاة الطريان لدينا ســيوفر بيئة 

واقعية ومســتحوذة للطيارين والطاقم استعداًدا لنجاح املهمة.

التدريب الجامعي املُمكن

ميكن تنفيذ عمليات املهام املوزعة والتدريب باســتخدام قدرات 
الربط الشــبيك عرب األجهزة واملنصات للتدريب الجوي املشرك، 

فضاًل عن التدريب املشــرك وعىل مستوى التحالف لزيادة 
االستعداد للمهمة.

نظام جيه كوينج املستحوذ

يــأيت نظــام جي كوينج الدينامييك الخاص برشكة يس اية يئ مزوًدا 
بعنــارص مثــل بدلة التهيئة، ومقعد التهيئة، وحزام الفخذ التي 

توفر متثيالً واقعياً لإلشــارات الحركية التي تعاين منها أطقم 
الطائــرات املقاتلــة أثناء الطريان للحصول عىل تجربة تدريبية أكر 

واقعية واستحوًذا.

إعادة التزود بالوقود يف الجو

إن إعادة التزود بالوقود يف الجو مهمة جوية شــاقة وعالية 
الغاية، لكنها مهمة حاســمة يف العمليات العســكرية. فإن إجراء 

التدريــب عــىل إعادة التزود بالوقود يف الجو يف بيئة محاكاة 
تشــبه الواقع يضمن تدريب أطقم الطائرات بأمان وكفاءة وبجزء 

بســيط من تكلفة الطائرات الحقيقية.

محاكاة أنظمة األسلحة

تحايك يس اية يئ جميع نظم األســلحة لتوفري قدرة حقيقية عىل 
التدريب عىل املهام، ســواء من الجو أو من الجو إىل األرض.

األنظمة البرصية عالية الدقة

تُســخدم مجموعة يس اية يئ ميداليون ملولدات الصور مجموعة 
مــن برامــج التدريب للطائرات الرسيعة النفاثة، مبا يف ذلك نظام 

 )HUD( اإلســقاط املستهدف املتطور وشاشات العرض األمامية
التي توفر للطيارين اســتجابة رسيعة، ومنطومة إشارة مرئية 

عاليــة الدقة لدعم التدريب التكتييك املتقدم.

أجهزة استشــعار متقدمة تعتمد عىل املحاكاة

تقــدم رشكــة يس اية يئ حلوالً تدريبية متطورة للحرب اإللكرونية 
)EW(، ورؤية أمامية باألشــعة تحت الحمراء )FLIR(، وأنظمة 

الــرادار لضامن امتالك أطقم الطائرات للقدرات املطلوبة ملواجهة 
األنظمــة املعقدة ومتطلبات املهام اليومية.

أدوات تحكم واقعية يف الطريان

تقدم نظم محاكاة يس اية يئ عالية الدقة باســتخدام نظام 
تحميــل التحكم الكهربايئ للطيارين تجربًة واقعية للتحكم يف 

التحليق بالطائرات وأساســيات التعامل لزيادة واقعية التدريب.

)IOS( محطة مشغل املدرب

 )IOS( قامت رشكة يس اية يئ بتصميم محطة مشــغل املدرب
متعــددة الوظائــف التي تعمل خارج الكابينة، كام قامت بتطوير 

محطة مشــغل مدرب للتحكم التكتييك تتسم بالقوة وسهولة 
االســتخدام، وهو ما يســمح للمدرب بالتحكم يف الجلسة، وتشغيل 

خطط التدريب، واملراقبة، واالختبار، والتســجيل لغرض تلخيص 
ما بعد التدريب.

متثيل العامل الواقعي

إن اســتخدام البيئات االصطناعية يخلق تجربة تدريبية واقعية 
ومســتحوذة، مع زيادة الكفاءة، وتوفري التكاليف، والسالمة 

واألمن، والتأهب للمهمة.



تتضمن مجموعتنا الشاملة من خدمات التدريب والدعم ما ييل:

إدارة مراكز التدريب واملرافق 	

توفري املُدرب 	

الدعم أثناء الخدمة 	

خدمات االستدامة 	

إدخال تكنولوجيا إدارة التقادم 	

كام نقدم خدمات استشــارية مثل:

العوامل البرشية 	

إدارة املرشوع/الربنامج 	

القدرات الهندسية 	

التحليل والتصميم والتجارب 	

هندســة األنظمة ودمجها، مبا يف ذلك تكامل األنظمة من جهة خارجية 	
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خدماتنا

تقــدم رشكة يس اية يئ خدمات دعــم التدريب لعمالئنا حول 
العــامل منــذ أكر من 70 عاًما. فلدينا أكرب ســاحة تدريب يف 

هــذا املجال؛ حيــث يوجد ما يقرب من 9000 موظف يف أكر 
مــن 160 موقًعــا حول العامل. كــام يتمتع فريق الخرباء لدينا 

باملعرفــة واملهارات الالزمــة لتقديم خدمات التدريب والدعم 
أثنــاء الخدمة إىل وحدة املقاتلني واملدربني للمســاعدة يف ضامن 

اســتعدادهم الجيد لتشــغيل هذه األنظمة بالغة التطور.

خربة مشهود بها

تقــدم رشكــة يس اية يئ حلوالً للدعم أثناء الخدمة مثل هندســة 
األنظمــة والدعم اللوجســتي املتكامل وترقيات برامج الطريان 
للقــوات الجويــة امللكية الكنديــة كجزء من برنامج الطائرات 

املقاتلــة يس إف18- ألكــر من 30 عاًما. وقد حصلت رشكة يس 
اية يئ عىل شــهادة تكامل منوذج نضوج املقدرة )CMMI( من 

املســتوى الخامس لفريقها الذي قدم الدعم ألســطول الطائرات 
طراز يس إف18-، وهو ما يُعد أعىل مســتوى ممكن من 

الجودة بالنســبة لهندســة الربمجيات، ورشكة يس اية يئ هي 
واحــدة من املنظامت القليلــة يف كندا الحاصلة عىل االعتامد 
من املســتوى الخامــس. فرشكة يس اية يئ هي رشيك حقيقي 

يزود عمالئنا بقدرات نظام األســلحة واملهام املُحّســنة والجاهزة 
لالستخدام دامئًا.

رشيك موثوق به للمســاعدة يف خفض 

الطلب عىل األفراد العســكريني حتى 

يتمكنــوا من الركيز عىل مهمتهم



مـن يقود الطريق يف مجال منتجات 
التدريب وخدمات التدريب لطاقم 

الطائرات املقاتلة وطائرات التدريب؟

نحن نفعلها

ال توجد رشكة أخرى أكرث خربة وتركيزاً عىل تقديم حلول 
التدريب للمساعدة يف تدريب القوات العسكرية يف جميع 

أنحاء العامل.
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حلول التدريب الجاهزة

املساعدة يف تدريب سالح الجو املليك الكندي )RCAF( وقوات التحالف

تُعد رشكة يس اية يئ هي املتعّهد الرئييس املســؤول عن برنامج 
الناتــو للتدريب عىل الطريان يف كندا الذي يُخّرج طيارين 

عســكريني مؤهلني للقوات الجوية امللكية الكندية والقوات 
املتحالفة معها. وكان هذا أحد الربامج األوىل التي ســاعدت يس 

اية يئ عىل توســيع خربتها وقدراتها األساســية من التدريب القائم 
عىل املحاكاة ليشــمل التدريب املبارش للطيارين العسكريني يف 

املســتقبل، علاًم بأننا نقدم حاليًا التدريب املبارش عىل الطريان يف 
مواقع متعددة حول العامل.

يعمــل برنامــج الناتو للتدريب عىل الطريان يف كندا منذ عام 
2000، ويضــم أكــر من 200 موظف من موظفي رشكة يس اية 
يئ لدعــم الربنامــج الذي ُصمم وأدير بالتعاون مع حكومة كندا. 

ويجمــع برنامــج الناتو للتدريب عىل الطريان يف كندا بني التدريب 
األســايس واملتقدم والتدريب الرائد عىل الطائرات املقاتلة كجزء 
من برنامج التدريب الرائد والشــامل. هذا وتدير رشكة يس اية 
يئ مرافــق قاعــدة برنامج الناتو للتدريب عىل الطريان يف كندا، 
كام تقدم التدريب عىل أنظمة املحاكاة والفصول الدراســية يف 

املدارس امليدانية، وتدعم التدريب املبارش الذي يشــمل هذا 
النظام التدريبي املتكامل عاملي املســتوى.

تتضمــن خربة رشكة يس اية يئ وكفاءاته ما ييل:

تدريب الطريان املبارش 	

دعم عمليات الطريان 	

التدريب األكادميي عىل أرض الواقع 	

إدارة املوقع 	

التدريب باملحاكاة 	

تطوير الربامج التعليمية 	

إدارة الربنامج 	

وباإلضافــة إىل التدريب يف الفصول الدراســية، والتدريب عىل 
القائم عىل الحاســوب، والتدريب باملحــاكاة، يقدم برنامج الناتو 

للتدريــب عىل الطريان يف كنــدا التدريب عىل الطريان املبارش 
عىل منت أســطول من طائرات التدريب من طراز "بيتشــكرافت 
يت6-" )يس يت- 156 هارفــرد( وطائــرات التدريب املقاتلة من 

طراز "يب إيه إي سيســتمز هوك" )يس يت- 156 هوك(. كام 
تتحمل رشكة يس اية يئ املســؤولية عن الصيانة والتشــغيل 
الكاملــني للطائرات يف إطار برنامــج صالحية الطريان التابع 

لــوزارة الدفاع الوطنــي الكندية. وإىل جانب القوات الجوية 
امللكية الكندية، يُرســل رشكاء وحلفاء آخرون يف حلف شــامل 

األطلــيس طيارين من الطالب واملدربــني من خالل برنامج الناتو 
للتدريــب عىل الطريان يف كندا.
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 من  يسـتطيع توفري ودعم التدريب
 عـىل الطريان املبارش لطياري املقاتالت

من الجيل التايل؟

نحن

تقدم القوى العاملة املتفانية واملتخصصة برشكة يس اية يئ 
خدمات التدريب والدعم أثناء الخدمة بوصفه جزًءا من 

 .)NFTC( برنامج الناتو للتدريب عىل الطريان يف كندا



تكامل نُظم التدريب
تتــوىل رشكــة يس اية يئ تصميم وتطوير بعض أنظمة التدريب 

األكــر تطوراً يف العامل للطائرات املقاتلة من الجيل الرابع 
والخامــس، وهي رشكة رائدة يف توفري حلول التدريب لطائرات 

التدريــب املقاتلة. ويف ظل وجود مجموعة خدمات التدريب 
ومنتجات املحاكاة األكر شــمواًل، تتمتع رشكة يس اية يئ مبؤهالت 

فريــدة للتعامل مع التدريب القائم عىل محاكاة الطائرات 
املقاتلــة وطائرات التدريب واحتياجات مهام العرض التدريبي 

لقــوات الدفاع الحالية. كام أن قدرات التكامل بني أنظمة 
التدريــب )TSI( التــي أثبتت كفاءتها لدى رشكة يس اية يئ إىل 
جانــب خربتها وتجربتها يف برامج الطائرات املقاتلة وطائرات 

التدريب تضمن وجود مؤسســة تدريب فّعالة وجديرة بالثقة، 
مام يُعزز إىل حٍد كبري من اســتعداد الطيارين يف مهمتهم.

يتنــاول نهــج التكامل بني أنظمة التدريب لدى رشكة يس اية يئ 
مجموعة كاملة لسلســلة التدريب املستمر، بدًءا من التدريب 

األكادميــي والتدريب القائم عىل املحاكاة وصواًل إىل البيئات 
الفعليــة االفراضية والبناءة للتدريب والتمرين عىل املهامت.

يســتند نهجنا يف التكامل بني أنظمة التدريب إىل تحليل 
احتياجــات التدريب الرائد يف مجال التدريب لضامن تحقيق 

أعىل مســتوى من الكفاءة وخفض التكاليف مع تلبية متطلبات 
التدريب واالستعداد له.

يتطلب تشغيل الطائرات املقاتلة 

وطائرات التدريب املعقدة تدريًبا 

رائًدا متعدد املجاالت

تقدم رشكة يس اية يئ حلول تدريبية متكاملة مبســاعدة  
شــبكتنا العاملية من الرشكاء يف الصناعة:

حلول مركز التدريب املتكامل 	

 توفري املدربني للمســاعدة عىل تأهيل األفراد العســكريني حتى ميكنهم  	

الركيز عىل املتطلبات التشغيلية

إدارة الربنامج 	

الدعم أثناء الخدمة ولوجســتيات االستدامة 	

إدارة التقادم لتقليل وقت تعطل النظام وضامن تحســني النظام 	

هندسة القدرات والعوامل البرشية 	

التحليل والتصميم والتجريب 	

هندسة النظم وتكاملها 	

 تقديم التدريب يف الفصول الدراســية، وبرامج املحاكاة، والتدريب املبارش 	

دعم االختبار والتقييم 	

خدمات الطريان للطواقم الجوية. 	
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تلعب الطائرات املقاتلة وطائرات التدريب أدوارا متنوعة، مبا يف ذلك مهام التدريب 
متعددة األدوار، مثل مهام الجو-جو، والجو-أرض، واملهام املتخصصة، علاًم بأن الطائرات 

املقاتلة حالًيا لها تكوينات ديناميكية شديدة التعقيد، فضالً عن أنظمة الطريان املتكاملة، 
وأنظمة الحاسب اآليل للمهام، وأنظمة االستشعار املتطورة وأنظمة األسلحة، وغري ذلك 

من السامت املتقدمة. لذا، فإن السامت الفنية املتخصصة واالستعامالت التشغيلية واسعة 
النطاق لهذه الطائرات تفرض متطلبات فريدة عىل تدريب الطيارين.

من يُدرب طيارين أكرث من أي 

رشكة أخرى؟

نحن نفعلها



 حلول تدريب الطائرات املقاتلة

وطائرات التدريب

رشيكك التدريبي 

األفضل يف جميع 

أنحاء العامل


