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  إدارة التربیة العسكریة
  

  التربیة العسكریة
  

 بشأن التربیة العسكریة للتعلیم العالي كونھا مادة أساسیة من المواد الدراسیة للدارسین ١٩٧٣ لسنة ٤٦صدر القانون رقم       
  . في حیاتنا بجمیع اتجاھاتھا المتمتعین بالجنسیة المصریة مما یؤكد لنا جمیعًا أھمیة الدور الذي یمكن أن تؤدیھ التربیة العسكریة

   التعاون– العلم –اإلیمان          :وشعار التربیة العسكریة 
  
 أھداف التربیة العسكریة: 

منھم سیكون كبار القادة والعلماء والمفكرین وأیضا المخلصین والشباب ھم حاضر مصرنا الحبیبة ومستقبلھا وعدتھا وذخیرتھا      
كان لزامًا علینا تنشئة الشباب وإعداده وتحضیره وتجھیزه علمیًا وعملیًا بكافة  أمة في طلیعة األمم والقدوة الحسنة وحتي تستمر

العلوم منھا العلم والثقافة العسكریة ومن ھذا المنطلق ولتنمیة الوعي العسكري لدي طلبة الجامعات بما یكفل تنشئة أجیال من الشباب 
  .وتأدیة المھام الوطنیة األخريتصلح لتلبیة نداء الواجب والشرف والوطن 

 النظام العام للتربیة العسكریة:   

  .تدریبیة ساعة ١٤٤ بواقع أسبوعینیتم تدریب الطلبة لمدة * 

 ).كاب(باریھیصرف الطالب زى للتدریب العسكرى ویعطى لھ مجانا عبارة عن بنطلون وقمیص و* 

 المواد التي یتم دراستھا خالل دورات التربیة العسكریة: 

 مادة تقالید وثقافة - مادة صبوغرفیا- مادة فن القتال- مادة دفاع مدني- مادة تاریخ عسكري- استقبال طلبة-تعلیم أوليمادة 
  . مادة التدریب الكیمیاوي- مادة وعي أمني ومعلومات- مادة رمایة وأسلحة صغیرة- مادة توعیة ووعي قومي- عسكریة

م إجراء اختبارات عملیة وتحریریة وشفویة للطالب في نھایة كل دورة ویقوم الطالب بإعداد بحث في نھایة الدورة ویت
والطالب الراسبون یعاد تسجیلھم في دورات أخري ودورة التربیة العسكریة مرة واحدة خالل فترة الدراسة الجامعیة بشرط 

 .ت األخرياجتیاز الطالب الدورة بنجاح والدورات لطالب االنتظام واالنتساب ومحولین من جمیع الجامعا

 ملحوظة ھامة جدًا للطالب: 

للحصول حیث أن دورة التربیة العسكریة شرط أساسي تأجیل الدورة قد یؤدي إلي تأخیر التقدم للتجنید ألداء الخدمة العسكریة     
  .علي شھادة التخرج والتي بدورھا شرط اساسي للتقدم إلي التجنید

ة التابع لھا وال یتم تسلیم شھادة التخرج لھ إال ومعھ إخالء طرف من إدارة ال یتم إخالء طرف الطالب بعد التخرج من الكلی* 
  .التربیة العسكریة

 .ولمزید من المعلومات واالستفسارات یرجي مراجعة إدارة التربیة العسكریة* 
  
 األوراق المطلوبة وكیفیة التقدیم للدورات ومواعید الدورات: 
 

 قبل إنعقاد الدورة بفترة )٤( اإلسكان الطالبي رقم بمقر المدن الجامعیةربیة العسكریة یقوم الطالب بالتقدیم إلي مكتب إدارة الت* 
  . صورة شخصیة وصورة الكارنیھ وصورة البطاقة الشخصیة٢ أیام مع إحضار عدد ١٠ال تقل عن 

 .ویتم تسجیل الطالب ومليء اإلستمارة الخاصة بذلك مع تحدید موعد الدورة لكل طالب* 
 .ات التربیة العسكریة دورات أساسیة خالل أجازة نصف العام وأجازة الصیفویتم إنعقاد دور* 
 .ویتم أیضا إنعقاد دورات إستثنائیة خالل الدراسة* 
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  ویتم اإلعالن عن طریق شئون الطالب بالكلیات وعلي موقع الجامعة اإللكتروني
  

 الھیكل الوظیفي بإدارة التربیة العسكریة بجامعة الفیوم: 
  مدیر إدارة التربیة العسكریة بجامعة الفیوم     عبد الفتاح المسیري مروان/ مقدم-١
  مسئول الشئون المالیة واإلداریة      محمد حســـین قطب. أ-٢
  مسئول شئون التعلیم والطالب      أحمد محمد السید حواس.  أ-٣

  
  
 


