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  2017صنع القرار التعاوني للمطار: التجربة الحقيقية للمطارات 

  2017ابريل  21إلى  19من 
 ، المملكة المتحدة متروبوللندن هلتون 

  *البرنامج

  2017أبريل  19اليوم األول: 

  المشاكل الحقيقية : A-CDM الجوانب التقنية

 

 كلمة ترحيب، مقدمات، كسر الحواجز، المناقشات التجريبية

 الحصة األولى: العمليات المتقدمة لمدرجات المطار، س/ج 

 التعريفات العملية 

 دراسة الحاالت 

 

 استراحة قهوة 

  للمطار، س/ج  ةاالستيعابيالحصة الثانية: الطاقة 

 المفاهيم الرئيسية 

  الدوافع الرئيسية 

  التحديات 

 دراسة الحاالت 

 
   بوفيه غداء

 

  س/ج ةاالستيعابي وإدارة الطاقةالحصة الثالثة: تقييم ، 

 المفاهيم الرئيسية 

  الطائرات واإلنتاجية لمدرج ةاالستيعابيلطاقة 

 تقييم الطاقة االستيعابية 

 االستيعاب/ مشاكل طاقة  االزدحام  

 دراسة الحاالت  

 
 استراحة قهوة

 

 ،  س/جA-CDM مفهوم الشبكة و فوائد تطبيق الحصة الرابعة:

 الشبكة األوروبية 

 مدير الشبكة 

  دراسة الحاالت  

 

 ، س/ج A-CDMالحصة الخامسة: مقدمات

 العامة ل إلجراءاتاA-CDMأشرطة فيديو ، 

 المتطلبات الوظيفية والمواصفات 

 االدوار والمسؤوليات  

 مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 

  و ضيوف من مطار لندن A-CDMمع المزودين ل حفل استقبال            

 

  2017أبريل  20اليوم الثاني: 

 تطبيق دراسة الحاالت

 الحصة األولى: مناشدة االختالفات العالمية، س/ج

  شانجي ةسنغافوردراسة حالة مطار  

 د روس مطار ليون 

 تحديات ADAC تطبيقل A-CDM   

 

  ، س/جA-CDM  1الحصة الثانية: تطبيق دراسات حاالت
 قصص نجاح المطارات اإلسبانية 

 دراسة حالةENAV  
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 استراحة قهوة

  

 الحصة الثالثة: تطبيق دراسات حاالتA-CDM  2 س/ج ، 

  مشروعA-CDM  في مطار أمستردام سكيبول: الدروس المستفادة 

  بعد تنفيذA-CDM لمطار بروكسي: ماذا بعد؟ دراسة حالة 

 

 استراحة قهوة           

 

  الرابعة: تطبيق دراسات حاالتالحصةA-CDM  3 س/ج ، 

 دراسة حالة مطار ميونيخ 

 تطبيقA-CDM  كوبنهاغنفي مطار 

 
  بوفيه غداء

 

 الحصة الخامسة: مناقشة في الفصل حول نظام الدعم التكنولوجي A-CDM : حلول معينة من  الداخليةالتنمية /

  س/ج الزبائن،

  الوقت  استثمارتبادل اآلراء/ النقاش حول الحلول لتبادل البيانات التشغيلية مع أصحاب المصلحة للمطار. و هل ينبغي التركيز على

لتطوير حل مصمم في تكنولوجيا المعلومات التي تستجيب للمشاكل المتعلقة بالمطار و الخصوصيات، او هل الحل الجاهز من 

   ي المشروع بوتيرة معقولة؟مفضل للمضي قدما ف  A-CDMطرف

 

 العمليات المستقبلية(، س/ج A-TNR، ,APOK ,SERARالحصة السادسة: الخطوات التالية )

  مخاطر التنفيذ 

 تنفيد CDM   في المطارات 

 تنفيد CDM   في الممارسات اإلدارية 

 خطة وإدماج عمليات المطار 

 مجموع إدارة المطار (TAM) 

 إدارة معلومات الطيران (AIM) كأساس ل CDM  

    

 استراحة قهوة        

 

 أداء جاح: ادارة الحصة السابعة: تدابير للن A-CDM ألصحاب المصلحة، س/ج 

 تقاسم وجمع البيانات التشغيلية ل خالل المعلم السادس عشر 

 قياس األداء التشغيلي لألطراف المعنية الفردية 

 تقييم أداء إجراءات A-CDM  (االنضمامإجراءات والخاصة بك )دقة البيانات، الكمال، توقيت 

 

 2017أبريل  21اليوم الثالث: 

 A-CDM خبرة عملية

 

 جولة عملية A-CDM  

 جولة لمركز عمليات مطار لندن(APOC)، س/ج 

 تقديم المركز APOC 

  وحفل الوداعتناول الغداء 

 وصور المجموعةالشهادات 

 الرحيل
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 2017التعاوني للمطار: التجربة الحقيقية للمطارات صنع القرار 

 

 الدورة التدريبية ألفضل الممارسات المتميزة وإقامة الشبكات

 

 2017ابريل  21إلى  19من 

 ، المملكة المتحدةمتروبوللندن هلتون 

 مصمم ل

 

 العاملين في شركات الطيران والمطارات 

  مديري عمليات شركات الطيران والمطارات 

  خدمات المالحة الجويةمقدمي 

 ضباط برج مراقبة الحركة الجوية 

 سلطات الطيران المدني 

 مديري الخدمات األرضية والموظفين التشغيلين 

 
 األحداث الخاصة

 
  زيارة لمركز لندنA-CDM 

  وضيوف متحدثونأبرز الخبراء 

  لاستقبال إلقامة الشبكات مع الموردين A-CDM لندن مدينةومطارات إضافة إلى شركات طيران 

  وعروض فيديوالسيناريوهات الحية، المناقشات التجريبية  

 الضيافة الحصرية  

 توزيع الشهادات للتطور المهني المستمر 

 

 

 يستفيد منها

 عاملي شركات الطيران: 

 وقت أقصر لتحرك الطائرات، وقت أقصر قبل الدخول لمدرج المطار، ال إنتظارأمام البوابات المشغولة 

  ،نسبة الضجيج واالنبعاثات تخفيضخفض مدة اشتغال المحرك أثناء التحرك في األرض، التوفير في استهالك الوقود 

 تخفيض التأخيرات 

  بنفس األسطول ةاالستيعابيزيادة الطاقة 

 تحسين جودة الخدمات و رضا الركاب 

 

 عاملي المطارات: 

 تحسين االلتزام بالمواعيد 

  استعمال البوابات و المواقفتحسين تخطيط و إدارة 

  في طريق تدريج الطائرات االزدحامتقليص 

 )خفض األثر البيئي )الضوضاء واالنبعاثات 

 ارتفاع جودة الخدمة لتخدم صورة الشركة و رضا الزبناء

 

 

 مقدمي خدمات المالحة الجوية: 

  ةاالستيعابيتحسين تخطيط مدرج المطار و الطاقة 

 دقة توقعات لتوقيت اإلقالع أكثر  
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 حسابات أكثر دقة للطلب في الشبكة  

 استخدام أمثل لموارد مدرجات المطار 

 انخفاض االزدحام في األرض 

 حركة المرور أكثر قابلية للتنبؤ بين البوابات ومدرج المطار  

 للحصول على فترات ةاالستيعابيالتدفق والطاقة  ةتعزيز إدارATFM  أفضل 

  الفترات تخصيص، تحسين االمتثال وتقليل ضياع. 

 

 مقدمي خدمات المناولة األرضية: 

 

  الوصول دقة أوقاترفع 

 رفع دقة التخطيط والرفع من فعالية استعمال الموارد. 

 تحسين القدرة على التنبؤ لعملية إعادة الهيكلة الطائرة 

  التكاليف التشغيلية أفضل لتخفيضالتخطيط و استعمال الموارد على نحو 

  مع شركات الطيران والمطارات االتفاقياتتحقيق أقصى قدر من االلتزام للخدمة على مستوى 

 تحسين رضا الزبناء 

 

 مدراء الشبكة: 

 

  للمطار ةاالستيعابياستخدام أمثل للمجال الجوي والقدرة 

  بالمواقيت االلتزامتحسينATFM  

 تقليص ضياع المواقيت 

 

 الزبناء  

 

  ضياع رحالت الربطانخفاض في التأخير وتقليل 

  االنتعاش سيكون أسرعاالضطراباتبعد ، 

 .أيضا للوافدين، يمكن أن يتم تسليم معلومات أكثر دقة ألنظمة عرض معلومات الطيران ومكاتب الخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قابل للتغيير بناء على تقدير المنظمين 2017برنامج  *

  making/-decision-http://www.gtiaviationtraining.co.uk/courses/collaborativeاآلتيللمزيد من المعلومات، المرجو زيارة الموقع 

 

http://www.gtiaviationtraining.co.uk/courses/collaborative-decision-making/

