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تقدم شركة Airborne Systems مجموعة من البرامج 
التدريبية الشاملة المصممة لبناء قدرات اإلمداد الجوي 

واألنشطة المنقولة جًوا للوحدات العسكرية حول 
العالم. ويتاح التدريب للقافزين العسكريين، ومدربي 
القافزين، واألطقم الجوية لجميع مستويات القدرات 

ومتطلبات المهام. 

مؤسستنا التدريبية
 Airborne Systems تقع المؤسسة التدريبية لشركة

في إيلوي، أريزونا، وهي مفتوحة على مدرج الطيران 
الموجود في مطار بلدية إيلوي. وتستخدم المؤسسة 

 Skydive التدريبية المصادر المتوفرة لدى مركز
Arizona، وهو أكبر مركز في العالم للقفز المظلي الحر 
 Skydive لعمليات القفز العسكرية والمدنية. ويقوم مركز

Arizona بتشغيل أسطول من الطائرات المعتمدة لدى 
وزارة الدفاع األمريكية، ويتم تنفيذ العمليات في مناطق 
اإلنزال التي تعاينها القوات الجوية األمريكية. وبإمكان 

مناطق اإلنزال هذه دعم عمليات السقوط الحر العسكرية 
)MFF(، أو عمليات المظالت لألفراد بالحبل االستاتيكي، 

أو عمليات اإلنزال إلعادة التجهيز في مهام اإلمداد 
الجوي الدقيق الُموجه  )GPADS(، أو عمليات اإلنزال 

إلعادة تجهيز األحمال الباليستية، أو عمليات إنزال 
 GPADS نظام MFF المجموعات التي يتبع فيها مظليو

كجزء من إمكانية التسلل.

مة أو المرنة الدورات التدريبية المنظَّ
يمكن للعمالء اختيار التدريب من قائمة من الدورات 

التدريبية القياسية )مدرجة أدناه( أو يمكنهم مواءمة حزمة 
تدريبات بما يفي بمتطلباتهم الخاصة. ويمكن تنظيم 

فعاليات التدريب للتركيز على تعلُّم كيفية تشغيل جزء 
معين من المعدات، أو تطوير إجراءات التشغيل على 
مستوى الوحدات، أو الحفاظ على المهارة. وبالتنسيق 

 Airborne مع متطلبات العميل، يمكن أيًضا لشركة
Systems دعم خصائص المهام الكاملة، مما يتيح 

لوحدة العمليات تنفيذ عملية التسلل ثم تنفيذ المهمة على 
األرض. كما يمكن لشركة Airborne Systems تقديم 

التدريب الفعال في بيئة آمنة، ابتداًء من المستوى الفردي 
للمهارات إلى التدريب على المستوى الجماعي.

باإلضافة إلى تنفيذ التدريب في مؤسستنا في إيلوي، 
يمكن لشركة Airborne Systems إرسال فريق تدريب 

متنقل )MTT( إلى موقع العميل لتقديم التدريبات في 
الموقع. فالتدريب في المحطة المحلية يتيح للمستخدم 

االستفادة من الطائرات الداخلية، وآليات الدعم، 
ومناطق التدريب.

 برامج التدريبات 
على األنشطة المنقولة جًوا
الدورات التدريبية لالستعداد للمهام ذات الصلة باألنشطة المنقولة جًوا

مدربون معتمدون
يتمتع مدربو شركة Airborne Systems بسنوات من 
الخبرة في التدريب العسكري، كما أنهم معتمدون لدى 

مؤسسة FAA/ USPA. ويتم إجراء تقييم ونقد فرديين 
بعد كل قفزة، مع مراجعة بالفيديو ألداء المتدربين. ويتم 

التدريب بأساليب تتبع إجراءات التدريبات العسكرية 
القياسية، ويتم اختبار جميع المتدربين بشكل رسمي أثناء 
التدريب لضمان إتقانهم ألعمال وأنشطة التدريب. وبعد 

انتهاء الدورات التدريبية، يتم منح المتدربين شهادات 
ج و/أو شهادات إتقان لتوثيق إنجازاتهم.  تخرُّ

باإلضافة إلى تقديم التدريب على المعدات الجديدة، يمكن 
د بشكل دوري  أيًضا إجراء التدريبات في مواعيد ُتحدَّ

للحفاظ على مستويات إتقان استخدام المعدات وصيانتها، 
وتدريب األفراد الجدد، وإخطار العمالء بتطور 

منتجاتنا وقدراتها. 



sales@airborne-sys.com

Airborne Systems North America 
California

West Warner Avenue 3701
Santa Ana, CA 92704, USA

هاتف 714.662.1400  .1+  • فاكس 714.662.1586  .1+ 

Airborne Systems North America 
أنظمة الفضاء واإلنقاذ

West Segerstrom Avenue 3000
Santa Ana, CA 92704, USA

هاتف 714.868.3700  .1+  • فاكس 714.668.0446  .1+ 

Airborne Systems North America 
New Jersey

North Magnolia Avenue 5800
Pennsauken, NJ 08109, USA

هاتف 1.856.663.1275+  • فاكس 1.856.663.8146+ 

تقديم الدورات التدريبية على األنشطة المنقولة جًوا*

)T-11 /  SF-10 / MC-6( العمليات التي تتم بالحبل االستاتيكي
الدورة التدريبية لمشغل مظالت القوات  •

الدورة التدريبية لمدرب المظليين بالحبل االستاتيكي  •
الدورة التدريبية لمجهز أحبال مظالت القوات  •

)MFF( عمليات السقوط الحر العسكرية
الدورات التدريبية األساسية لعمليات السقوط الحر العسكرية  •

الدورة التدريبية للتحكم في المظلة  n

الدورة التدريبية للمحافظة على توازن الجسم في نفق الهواء الرأسي  n

الدورات التدريبية المتوسطة لعمليات السقوط الحر العسكرية  •
الدورة التدريبية على نظارة الرؤية الليلية  n

GPADS/ HALO/ HAHO الدورة التدريبية على أنظمة  n

الدورة التدريبية لمشغل أكسجين مظالت  n

الدورات التدريبية المتقدمة لعمليات السقوط الحر العسكرية  •
GPADS الدورة التدريبية إلنزال المجموعات مع استخدام نظام  n

الدورة التدريبية لتخطيط المهام  n

الدورة التدريبية لمدربي القافزين على عمليات السقوط الحر العسكرية  •

GPADS الدورة التدريبية لتجهيزة أنظمة الهواء المضغوط وأنظمة  •

الدورات التدريبة لإلمداد الجوي / اإلنزال الجوي
الدورة التدريبية لألطقم الجوية  •

GPADS الدورة التدريبية لمجهز نظام  •

الدورات التدريبية للصيانة
الدورة التدريبية إلصالح المظالت وصيانتها  •

الدورة التدريبية لصيانة وحدات أكسجين المظليين  •

:Airborne Systems مزايا المنشآت التدريبية لشركة
دعم الطائرات في الموقع من خالل أحد أكبر مشغلي الطائرات   •

 .DoD المعتمدين لدى وزارة الدفاع
أكثر من 350 يوم لطقس القفز في السنة  •

منشأة على مساحة 4200 قدم مربع تتيح تجهيز اثني عشر قافًزا   •
في نفس الوقت، مع دعم الفصول التي يصل حجم أفرادها إلى 

24 قافًزا و 8 مجهزين

GPADS منطقة هبوط مخصصة لعمليات إنزال أنظمة  •

القدرة على تنفيذ القفزات من ارتفاعات شاهقة تصل إلى 25,000 قدم.  •

*  يمكن مواءمة جميع دوراتنا التدريبية بما يتناسب مع االحتياجات الخاصة للعميل. للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية مواءمة كل دورة 
.sales@hdtglobal.com تدريبية بما يتناسب مع احتياجات مهمتك، يرجى االتصال بفريقنا أو إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان


