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 محة عامة 
 

كة  العقيدة  تصميم و تطوير مركز    CAEتقود شر
العنرص األول   باعتبارهالبحرية و التدريب القتالي 
ي منظومة تدريب بحري 

متصلة عن طريق ف 
 شبكات موزعة. 

 
ي منطقة الطويلة مع خط ويقع

ط  المركز ف 
ي دولة اإلمارات 

مستقبلية لربطه بمواقع موزعة ف 
المركز المصمم خصيصا   ويضم العربية المتحدة.  

مجموعة من أجنحة التدريب المبنية عىل محاكاة 
متكاملة للسفن، إضافة إل محطات استشعار  
للطائرات البحرية، و سيتيح التدريب الفردي و  

فريق السفينة الكامل و   و تدريبات الجماعي 
ك عىل المهجماعي و المش التدريب ال    ماتتر

 

 

 
 
 
 

 حل متكامل للتدريب البحري
 

لبحري الشامل و المتكامل سيوفر مركز التدريب ا
ة اإلماراتية وسائل فعالة من حيث  للقوات البحري

التكلفة إلنتاج طواقم بحرية جاهزة للمهام من  
حال   CAEو تسلم   . نيةالناحية التكتيكية و التق

 الحتياجاتكامال، بعد إجراء تقييم متكامل 
 . التدريب

 
وساعدة نتائج تحليل االحتياجات عىل تحديد  
مخططات و هيكلية مرفق التدريب إضافة إل  

مما أثمر عن نظام تدريب   . ريبتصميم بيئات التد
مية ببيئات ى الدورات التعليشامل يربط محتو 

نشأة و إدارة الدورات  التدريب و تصميم الم
 يبية. التدر 
 

أجهزة  متازة من و يضم المركز العرصي مجموعة م
المحاكاة ووحدات التحكم القابلة إلعادة التهيئة  
ي تحاكي أنواع السفن المختلفة و مجموعة من  

التر
فرعية.  بما يشمل  أنظمة السفن و األنظمة ال

أنظمة إدارة القتال و أجهزة االستشعار و أنظمة 
ب  األسلحة.  و تربط أجنحة المحاكات لتوفتر تدري
جماعي و متعدد السفن عىل تصميم السفينة 

ككل. و ينتج عن ذلك نظام تدريب بحري متكامل  
تماما لمساعدة عمالئنا عىل تحقيق أعىل  
التمرين  مستويات الجودة من حيث التدريب و 

 عىل المهمات.  

 
 

 وزعةتدريب عىل المهمات الم
 

  ومات القتاليةحل محاكاة مركز المعل 

  محاكاة الجس نظام 

 نظام محاكاة غرفة التحكم باآلالت 

   قبل إلعادة  قتاليةحل محاكاة مركز معلومات
 يئة الته

 طات تشغيل المدربير  مح 

 مجيات التعليمية  التر

  إدارة متكاملة للتدريب 
 

 عىل المهمات الموزعةتدريب 
 

  امج إدارة التر 

  ي
 إدارة المبان 

  الدعم أثناء الخدمة 

 



 

 ئد األهم الفوا
 

ي الشامل 
سيقدم مركز التدريب البحري اإلمارانر

للقوات البحرية اإلماراتية الفوائد     CAEمن 
 التالية: 

 
 

  ومتكاملر مركز تدريب بحري متطو 

  عىل التخطيط   والتدريب دعم للمهمات
 التمرين و استخالص المعلومات وقدرات

 الك  بيئة تعليمية متكاملة لتحسير  استه
 رد  الموا

   تعزيز القدرات المحلية عتر نقل المعرفة
 والمهارات

  زيادة جاهزية االسطول و القدرات
 التشغيلية 

  مرن يمكن توسعته لدعم التدريب و  حل
ك عىل المهام مع قوات   التمرين المشتر

 مثل الجيش و القوات الجوية أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متمرس ريقف
 

كة  ي تصميم و تطوير و تقديم حلول التدريب ال CAEثبتت شر
تها ف  بحري عالمية المستوى  ختر

ي بالكامل و  التدريب الفردي و الجماعي  للقوات البحرية حول العالم.  و نساعد عىل دعم
و السفت 
ك و التحالف و التمرينات عىل المهمات، و تشمل األمثلة عىل ذلك:   التدريب المشتر

 

  تدريب شامل يتضمن  نظام  – نظام التدريب عىل الحرب البحرية لسالح البحرية السويدي
ي  ، و محطات برمجيات و معدات المحاكاة، و مشغالت األلعاب البحرية

تشغيل المدربير  التر
تستخدم لتدريب و تعليم بحارة و ضباط سالح البحرية السويدي عىل التكتيكات و  

 اإلجراءات و العقيدة البحرية. 

 ية، و توفتر تكامل  سفينة سطح كندية بالتع كة لوكهيد مارتن لهندسة العوامل البسر اقد لسر
ي ا 
كتر  عىل أنظمة القتال ف 

 لسفينةألنظمة التدريب مع التر

  وع تحديث فئية هاليفاكس لدى البحرية الملكية الكند ية بموجب عقد دعم هندسي لمسر
كة لوكهيد مارتن بما يشمل تطوير برامج نظام إدارة القتال  و أنظمة   CMS-330 مع شر

و  سالح البحرية الهندي التدريب المرتبطة بهك المدرب التكتيكي عىل شعة العمل لصالح 
ية القطرية  القوات البحرية األمتر

  .نظام األلعاب الحربية )بوسيدون( لصالح سالح البحرية الهندي 

 مجيات التشغيلية البحرية بموجب عقد مع أنظمة ال  للبحرية الملكية الكندية   MDAتر

  ي الحركة للبحرية الهندية
 محاكي التحكم ف 

  .برنامج "بوريا" لمحاكاة التحكم بغرفة المحرك لصالح سالح البحرية الهندي 

 كة اكاة جس م محظاتصميم و تصنيع ن ،  Xbecسفينة القتال الساحلية األمريكية. و سلمته شر
ك بير  ال وع المشتر كة  CAEمسر  Pinnacle Solutionsو شر

  كة   توفتر نظام تدريب  Xbecبحري متكامل للجيش األمريكي و سلمته شر

 من الفئة "أ" و "ب" للقوات البحرية   لجس السفينة تصميم و تصنيع نظام المحاكاة
 Xbecالمرصية، و سلمته بواسطة 

 
 

كة  ي توفتر التدريب لألطقم الخلفية لطائسنوات عديدة من الخ  CAEكما تمتلك شر
ة ف  ت  راتر

ي الحرب المضادة للغواصات، و الحرب  
ي تعمل ف 

الدوريات البحرية ثابتة األجنحة و المروحية التر
ة، و القوات الجوية الملكية للبحرية األمريكيطحية، و أدوار البحث و اإلنقاذ المضادة للسفن الس 

يطا يةالكندية، و البحرية الملك  و األلمانية.  اإليطاليةبحرية و ال نيةالتر
 
 
 

 


