
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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إضاءات عىل الربنامج البحري

نحن منتلك الخربات واملقومات لنكون رشيك تكامل أنظمة 
التدريب املفضل لديكم لتطوير حلول تدريب واختبار 

مهامت بحرية عاملية املستوى.

قصص نجاحنا

مركز التدريب البحري يف دولة اإلمارات 
)NTC(

تــم التعاقــد مع رشكة CAE كرشيك تكامل لألنظمة التدريبية 
إلنشــاء مركز تدريب بحري شامل )NTC( ألسطول دولة 

اإلمارات. وســتقدم رشكة CAE مجموعة من مجموعات التدريب 
عىل أســاس املحاكاة املتكاملة للسفن، باإلضافة إىل محطات 
استشــعار الطائرات البحرية التي متّكن من تدريب األفراد، 

والفرق، وكامل أطقم الســفن، والعمليات الجامعية / املشرتكة، 
وعمليات مراكز التدريب.

نظام التدريب عىل الحرب البحرية التابع 
لسالح البحرية السويدي

يعتــر نظام التدريب عىل الحرب البحرية )NWTS( نظام 
محاكاة شــامل يتضمن برمجيات ومعدات املحاكاة، ومشغالت 

األلعاب البحرية، ومحطات تشــغيل املدربني التي تستخدم 
لتدريب وتعليم بحارة وضباط ســالح البحرية السويدي عىل 

التكتيــكات واإلجراءات والعقيدة البحرية. يعمل النظام يف مركز 
الحرب البحرية الســويدية يف كارلسكرونا، مبقاطعة بليكينج 

السويدية.

برنامج تحديث فئة هاليفاكس يف كندا

مبوجــب عقــد من الباطن مع رشكة لوكهيد مارتن كندا، توفر 
رشكة CAE الدعم التشــغييل مثل الحرب اإللكرتونية، والعوامل 

البرشية، وتكامل األنظمة البرشية، ودعم هندســة األنظمة 
 CAE لرنامــج تحديث فئة هاليفاكس يف كندا. كام تقدم

هندســة األنظمة وتطوير الرمجيات وهندسة املعدات والشبكات 
واالختبارات والدعم أثناء الخدمة.

املدرب التكتييك عىل رسعة العمل 
)ASTT( لصالح سالح البحرية الهندي

نظــام املدرب التكتييك عىل رسعة العمل )ASTT( من رشكة 
CAE هو نظام محاكاة شــامل يستهدف إجراء تدريب واقعي 

عىل العمليات البحرية. يســتخدم سالح البحرية الهندي 
هــذا النظام التدريبي لتدريب أفراد البحرية عىل التكتيكات 
والتقنيــات واإلجراءات املختلفة. ويعتر نظام التدريب بيئة 

محاكاة مرنة متعددة التهديدات تســتخدم للتدريب عىل الحرب 
التكتيكية املضادة للغواصات، والحرب املضادة للوســائل الجوية 

)مبا يف ذلك الدفاعات املضاد للصواريخ(، والحرب الســطحية، 
وحــرب األلغام، والحروب الرمائية، واالتصاالت، والحرب 

اإللكرتونية )EW( واتصاالت البيانات.
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من هو مزود خدمة التدريب 
املتمرس الذي يساعد القوات 

البحرية عىل تحقيق االستخدام 
األمثل والفعال ملؤسساتهم 

التدريبية؟

نحن

يتم تقديم خدمات CAE بواسطة محرتفني ذوي خربة، وكثري 
منهم من أفراد البحرية من ذوي الخربة واملعرفة املتعمقة 

بالعمليات البحرية.

الخدمات التي نقدمها
وبصفتها مزود تكامل أنظمة تدريب، تقدم CAE مجموعة شــاملة من خدمات التدريب لتقليل الطلب عىل البحارة واملســاعدة يف 

تحســني وتعزيز عمر أنظمتكم التدريبية.

قامت رشكة CAE بتوفري هندسة األنظمة للبحريات لدعم األنظمة التشغيلية ألكرث من 
35 عاماً.

بعض خدمات التدريب نقدم الخدمات االستشارية نقدم

Í الدعم أثناء الخدمة

Í لوجستيات االستدامة

Í توفري املدرب

Í مركز التدريب وإدارة املرافق

Í إدارة التقادم وإدخال التكنولوجيا

Í العوامل البرشية

Í إدارة الرامج / املشاريع

Í هندسة القدرات

Í التحليل والتصميم والتجريب

Í هندســة األنظمة والتكامل، مبا يف ذلك تكامل أنظمة الطرف الثالث

رشكة CAE رشيككم 
املفضل املوثوق 

للتدريب التي تساعدكم 
يف التجهيز ملهامتكم 

التشغيلية.
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التدريب عىل العمليات البحرية

تقــدم CAE مجموعة متكاملة من خدمات التدريب، من 
تدريــب األفراد املتخصصني والفريق إىل التدريب الجامعي ألطقم 

الســفينة بأكملها. إن القدرة عىل التدريب يف مجموعة من 
بيئات الســفن متّكن األفراد والفرق أن يكونوا يف أعىل مســتويات 

الجهوزية التشــغيلية. يضمن التدريب الفردي تأهيل جميع 
البحارة وإملامهم باألنظمة الخاصة بالســفن املطلوب تشغيلها أو 
صيانتهــا. يضمــن تدريب الفريق عدم وجود أي رابط ضعيف يف 
السلســلة ويوفر اإلملام بأنظمة الســفن قبل االنضامم إىل السفن 

أو كجزء من التدريب التنشــيطي.

يشــمل تدريب الفريق التدريب الجامعي ألطقم السفينة 
بأكملها، مبا يف ذلك

Í فريق الجرس

Í مركــز املعلومات القتالية / غرفة العمليات

Í التحكم يف املاكينات

Í فرق الســيطرة عىل األرضار / قسم القاعدة

 CAE كــام تتيح حلول التدريب املتكاملة املقدمة من رشكة
التدريب الجامعي وأداء املهامت للعديد من الســفن أو املنصات 

مبا يف ذلك األصول الجوية والســطحية والبيئية.

توفر CAE حلول تدريبية ملجموعة من عمليات تطوير الســفن، 
مبا يف ذلك

Í إعادة التموين يف البحر

Í إطالق الزوارق واستعادتها

Í عمليات الطريان من ســطح السفن

Í السيطرة عىل األرضار

Í  )UAV / USV( إطالق املركبات الجوية والســطحية غري املأهولة 

واسرتدادها وتشغيلها

Í التعرف عىل السفن

التدريب الفردي

تدريب أطقم السفينة 
بأكملها

تدريب الفريق

التدريب عىل الصيانة

يف ظل ازدياد تعقيد أنظمة الســفن وخفض عدد أطقمها 
البرشية، ازدادت أهمية التدريب عىل الصيانة الفعالة وســهلة 
االســتخدام، مبا يف ذلك إجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحية.

 CAE ميكــن تصميــم حلول التدريب عىل الصيانة املقدمة من
لدعم أي صيانة خاصة باملعدات أو تقنيات الكشــف عن األخطاء 
 CAE بشــكل عام. يتم اســتخدام حلول التدريب عىل الصيانة من
من قبل كبار مصنعي املعدات األصلية والقوات املســلحة لضامن 

أقــى قدر من توافر املعدات واألداء.

ميكــن توفري حلول التدريب عىل الصيانة من أجل:

Í األسلحة وأجهزة االستشعار

Í نظم االتصاالت

Í اآلالت الرئيسية

Í وحدات الدفع وأنظمة التحكم

Í املعدات املساعدة

Í األصول الجوية عىل منت السفن

Í  عىل منت )UAV / USV( أصول املركبات الجوية والســطحية غري املأهولة 

السفن

أين ستجد حلول 
التدريب األكرث تكامالً 

عىل أعىل مستوى؟

هنا.
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من الذي يقدم الحلول 
لدعم التدريب عىل 

املهامت بهدف ضامن 
الجهوزية التشغيلية؟

نحن

توفر CAE حلوالً متكّن من استكامل عمليات التدريب 
ملجموعة متنوعة من سيناريوهات املهامت، ومنها الحرب 

البحرية فضالً عن مهامت اإلغاثة اإلنسانية واإلنقاذ يف حالة 
الكوارث.

تعزيز الجهوزية التشغيلية

التدريب ومهامت االختبار

 CAE متّكــن عمليــات املحاكاة عالية الدقة التي تقوم بها
والبيئــات االصطناعية الواقعية من إجراء عمليات التدريب 

ومهامت االختبار يف منطقة التشــغيل الفعلية مع عوامل التهديد 
واالتصاالت والعوامل البيئية التي تتكرر يف ســيناريوهات املهمة 

الفعلية. ميكن إجراء مهامت االختبار باســتخدام سفينة واحدة 
أو عدة ســفن وأصول. يتم إنشــاء قنوات االتصال وتبادل البيانات 

التكتيكية متاماً مثلام يحدث يف الوحدات الحية لدعم ســيناريو 
قيادة وتحكم متثييل بالكامل.

ميكن تطوير ســيناريوهات املهامت ملجموعة كاملة من العمليات 
يف وقت الحرب والســلم، وميكن تصميمها لتقديم مواقف معقدة 

بشــكل متزايد، وهي طريقة مثالية لدعم العمل الجامعي 
الجديد ألطقم الســفن، أو إعادة تدريب العمل، أو التدريب عىل 

املهامت التشغيلية.

تشــارك القوات البحرية بشكل متزايد يف مجموعة من 
الســيناريوهات غري الحربية التي تتطلب القيادة والتحكم بني 

أصــول متعددة، وكثرياً ما تكون من دول مختلفة.

تقدم CAE حلول التدريب البحرية 
الواقعية لدعم التدريب عىل القيادة 

والتحكم وإجراء مهامت االختبار.

سيناريوهات الحروب البحرية

Í )ASuW( الحرب املضادة ملخاطر الســطح

Í )AAW( الحرب املضادة للطائرات

Í )ASW( الحرب املضادة للغواصات

Í )AMphW( الحرب الرمائية

Í )AMW( الحرب املضادة لأللغام

Í املهامت غري الحربية

السيناريوهات غري الحربية
Í اإلغاثة اإلنســانية واإلغاثة من الكوارث

Í إجالء املوظفني

Í الحظر

Í مكافحة تهريب املخدرات واألنشــطة غري املرشوعة
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إن الريادة التكنولوجية لرشكة CAE وقدراتها التي أثبتت كفاءتها وخرباتها ورشاكتها 
الرئيسية تعزز مكانتنا وريادتنا كرشيك تكامل التدريب األكرث خربة للقوات البحرية يف 

العامل. نقدم حلول التدريب البحري املتكاملة املرنة والقياسية والقابلة للتطوير. باإلضافة 
إىل ذلك، نقدم خدمات التدريب الشامل والدعم أثناء الخدمة للمساعدة يف ضامن 

التشغيل الفعال لألنظمة البحرية وجهوزية األطقم البحرية.

من الذي ميتلك كافة املهارات 

والقدرات والرشاكات الالزمة 

ليكون رشيك تكامل أنظمة 

التدريب األكرث خربة للقوات 

البحرية يف العامل؟

نحن

حلول تكامل أنظمة التدريب
يلبــي نهــج تكامل أنظمة التدريب )TSI( من رشكة CAE الطيف 

الكامل الســتمرارية التدريب، بدءاً من التدريب األكادميي 
والتدريــب القائم عىل املحاكاة إىل بيئة حية-افرتاضية بناءة 

متكاملــة )iLVC( للتدريب واختبار املهامت. ويعتمد نهجنا يف 
تكامل أنظمة التدريب عىل تحليل احتياجات التدريب الشــاملة، 

والــذي يتــم بالتعاون مع عمالئنا، لضامن كفاءة أكر وتقليل 
التكاليــف وتلبية متطلبات التدريب والجهوزية.

 CAE ومن خالل 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 واســتخالص معلومات.

وبصفتهــا مزود تكامل أنظمة تدريب، تتمتع CAE بجميع 
املهــارات والخرات الالزمة لتوفري التدريب عىل العمليات 

واملهــامت البحريــة، مبا يف ذلك أنظمة التدريب التي ميكن ربطها 
بالشــبكة من أجل تدريب العمليات واملهامت املوزعة.

يعتمد تكامل أنظمة التدريب من رشكة 
CAE عىل تحليل احتياجات التدريب 

الشاملة.

تتضمن امليزات الرئيسية لحلول 
التدريب من CAE ما ييل

Í  مزيج محّســن من التدريب يف الفصول الدراســية والتدريب القائم 

عىل املحاكاة

Í القدرة عىل اســتكامل مهمة التدريب ألي سيناريو

Í االســتخدام األمثل للموارد بناًء عىل إعادة تهيئة النظام

Í خفــض عدد األطقم املخصصة إلجراء التدريب

Í أنظمة موزعة لتقليل الســفر ألغراض التدريب

Í  حلــول لجميــع ألنظمة القتال والدفع بغض النظر عن الرشكة املصنعة 

)OEM( للمعدات األصلية
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حلول تدريب طواقم 
املروحيات

رشيككم العاملي 

املفضل للتدريب


