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4 •��اكت�سفوا طريقة 
جديدة للتكوين

•��جهاز املحاكاة االفرتا�صي مت ت�صميمه على املقا�س 
لتوفري تدريب يف ظروف افرتا�صية حتاكي الواقع،

•���صا�صة كروية ال�صكل قطرها 10 م، قمرة مقلوبة 
ذات اأ�صطوانات ت�صل اإىل 6 درجات من هام�س املرونة ، 

حقل روؤية من 240 درجة اأفقيا و 150 درجة عموديا، 

�صور ثالثية االأبعاد ذات دقة و و�صوح عاليني ، كل 

التدريب  املميزات نوفرها لكم خالل ح�ص�س  هذه 

اأجل اندماج كامل بكل االأحا�صي�س يف العامل  من 

االفرتا�صي ،

•��جتربة مهنية غنية، منطلق حقيقي نحو التحكم 
يف االآليات املينائية

تدربوا بني العاملني الواقعي والفرتا�سي

ا�صتعمال التكنولوجيا االأكرث تطورا يف هند�صة جهاز 

املحاكاة االفرتا�صي ملحاكاة الواقع يف اأدق تفا�صيله،

الأهداف  افرتا�صية  حوادث  حماكاة  على  القدرة 

تكوينية، مع تاأمني ال�صالمة اجل�صدية خالل التدريب، 

يف كل احلاالت واملناورات املفرت�صة.
املرجو االت�صال مبديرية معهد التكوين املينائي

1، زنقة توالن
20300 الدار البي�صاء - املغرب

الهاتف : 26 77 11 60 06 / 25 77 11 60 06 )212(

الفاك�س : 66 85 40 22 05 )212(  

الربيد االإلكرتوين : 

j_rizki@anp.org.ma
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عمليا  تكوينا  املينائي  التكوين  معهد  عليكم  يقرتح  املغرب،  يف  مرة  الأول 

على جهاز حماكاة �صمم على املقا�س خ�صي�صا للتدريب  واإتقان  ت�صغيل و 

قيادة املعدات املينائية بكل �صالمة واأمان، ويف بيئة افرتا�صية حتاكي الواقع. 

التكوين يتم وفق اأحدث املعايري الدولية املتعارف عليها يف هذا املجال.

1•  تكوين من 
     م�ستوى عال

3 •��    ا�ستفيدوا من برنامج 
     تكويني متكامل

ما هو معهد التكوين املينائي؟ 

التكوين  معهد  ظل   ،1984 �صنة  اإن�صائه  منذ 

يف  دائما  للموانئ،  الوطنية  للوكالة  التابع  املينائي، 

خدمة الفاعلني املينائيني املغاربة واالأفارقة. و بتوفره 

على جتهيزات ومرافق بيداغوجية ع�رصية قريبة من 

مثاليا  اإطارا  املعهد  ي�صكل  البي�صاء،  الدار  ميناء 

املتعلقة  املهن  خا�صة  املينائية،  املهن  يف  للتكوين 

بقيادة املعدات. كما اأن خرباوؤه يف التكوين وجتهيزاته 

ذات التكنولوجيا العالية وُجدت لت�صتجيب حلاجيات 

الزبائن االأكرث اإحلاحا وحر�صا على جودة التكوين.

�صورة حقيقية�صورة اإفرتا�صية

تدريب من م�ستوى عال مع �سمان ال�سالمة والأمن

التكوين على  يوفرها  التي  النوعية  االإ�صافة  تتجلى 

االأداء  يف  للموانئ  الوطنية  للوكالة  املحاكاة  جهاز 

العايل والقدرات التقنية الهائلة التي يتميز بها.

ميدان  يف  اخلرباء  اأكرب  يد  على  �ُصمم  الذي  فاجلهاز، 

ومعمق  متكامل  تكوين  امتالك  من  ُيّكن  املحاكاة، 

فكفاءته  واالأمن.  ال�صالمة  �رصوط  كافة  �صمان  مع 

حماكاة  على  الكبرية  وقدرته  العالية  التكنولوجية 

الواقع يف اأدق التفا�صيل متنحه الريادة يف هذا املجال، 

ذو  و  متميزا  تكوينيا  م�صتوى  يوفر  يجعله  ما  وهو 

مردودية عالية.

خدمات  فاأ�صعار  امل�صمونة،  النتائج  اإىل  اإ�صافة 

تعترب  املعهد  يقدمها  التي  اجلهاز  على  التدريب 

تناف�صية مقارنة باالأ�صعار املعمول بها دوليا. 

املعدات  ميدان  عليها يف  متعارف  تكوينية  و  علمية  مرجعيات  اإىل  ي�صتند  •���تدريب 
املينائية متكن من حماكاة �صتة رافعات خمتلفة ملالءمة التكوين مع االأجهزة

   و املعدات التي يتوفر عليها الزبون:

- رافعة ج�رصية للحاويات

- رافعة ج�رصية للمعادن

- �صتافة حاويات 

    RTG رافعة ذات عجالت  مطاطية -

- رافعة ر�صيف على ال�صكة

- رافعة ر�صيف ذات عجالت مطاطية   

•����تكويٌن موجه جلل قائدي املعدات املينائية
 �صواء كنتم مبتدئني اأو ممار�صني يف امليدان اأو ترغبون فقط يف اإعادة التاأهيل و حت�صني 

قدراتكم القيادية يف �صنف اآخر من املعدات، لديكم االآن فر�صة مواتية بني اأيديكم 

للقيام بذلك.

2 •��ا�ستفيدوا من تكوين 
على مراحل

يتالءم  برنامج  اأجل حتديد  من  حلاجياتكم  حتليال    .1
ملوؤهالتكم  وفقا  املحددة  واالأهداف  م�صتواكم  مع 

وكفاءتكم،

2. تكوينا نظريا داخل القاعة، 
افرتا�صيا  عاملا  يج�صد  حماكاة  جهاز  على  تدريبا   .3

يحاكي الواقع متاما،

4. تطبيقا عمليا للقيادة على معداتكم احلقيقية

ا�ستفيدوا من و�سيلة تقييم عالية الأداء

حاجياته  لتلبية  متدرب  لكل  �صخ�صية  •��متابعة 
اخلا�صة مع ت�صليمه �صهادة عند نهاية التدريب،

التقييم،  اختبارات  على  يعتمد  تدريجي  •��تعليم 
لتقييم  منتظمة  ومتابعة  تقارير  مع  مبوازاة 

الكفاءات 

عايل  التلقائي  للتقييم  و  التعليم  لتدبري  •��نظام 
)Learning Management System( االأداء


