الرتبيــــة العسكــــــرية
الرؤيا والرساله:
 -1دائما ً وأبدا تنبثق غايات وأهداف التربية العسكريه من استراتيجية الدوله ووزارة الدفاع
لتترجم كل من الرؤيا والرسالة وتعكس القيم التى انطوت عليها االستراتيجيه على ارض
الواقع.
 -2كلمحه لتجسيد (الرؤيا والرساله) ألجل تطوير ومستقبل التربيه العسكريه وفق أهداف
واضحه وأدوار تنفيذية تترجم الجوانب العمليه والنظريه لتلك االهداف البد ان تقوم جميع
الجهات المنوط بها تقديم أى نوع من الخدمه أو الدور المناط بواجبها على الوجه األكمل
كما ينبغى .
تعريف عام:
 -1تعريف التربية العسكريه بأنها خطه متكامله لتنمية ونشر الوعى التربوى العسكرى من
خالل برامج وأنشطه تهدف إلى تنشئه االجيال المستهدفه بالقدر الذى يجسد فيها روح
المسئوليه والتشبع بمبأدئ القوه والرجوله وحب الدفاع عن الوطن.
 -2العمل باالستراتيجيه التى تعمق أسس ومظاهر التربيه العسكريه بين الطلبه بصفه عامه
ووصوال إلى المراحل المتقدمه من االجيال وفق أهداف وبرامج مخططه لدعم العمليه
التربويه االكاديميه باستراتيجيه تربيه عسكرية تنطوى على غايات وأهداف عسكريه
تربويه أيضا تسهم فى جملتها إلى بناء أجيال قادره على تحمل المسئوليه.
 -3لتحقيق أهداف الدوله العليا أنشئت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بقرار من
رئيس الجمهوريه.

رقم ( )363لسنة  1161والقانون رقم ( ) 66لسنة  1193فى شأن التربيه العسكريــه
بمرحلتى التعليـــم الثانـــوى والعالى بأعتبار التربيه العسكريه ماده أساسيه من مواد
الدراسه بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى للدارسين المتمتعين بالجنسيه المصريه بغرض
تنشئه الشباب على البذل والعطاء والتضحيه والغذاء.

النشأه والتاريخ:
 -1ورد فى التاريخ نشأه التربية العسكرية تحت مسمى التجنيد االجبارى أو الخدمة
االلزامية قامت أول مـا قامـت فى عهـد الفراعنـه بدولة مصـر القديمـه هادفـة إلى التنشئة
العسكريـة حيـث كانـت التهديدات والحروب تعصف باالستقرار وإلجل تحقيق بعض
الطموحات التوسعية والمادية وغيرها .
 -2والقول الراجح يشير إلى أول من نظم وعمل على تطبيق وتنظيم( التجنيد اإللزامى) فى
شكل التربية العسكرية ذاك الوقت كان سيدنا على (رضى هللا عنه).
 -3ايا كانت النشأه األم للتربية العسكرية سواء اتفقت واختلفت اآلراء حول النشأه
الحقيقية والفعليه فهى قـد نشأت من فكـره وشـراره ثـم تطورت على مـر التاريـخ وعلـى
مختلـف الممارسـات التطبيقيـه واستراتيجيـات األمم لتصبـح علـم وإداره قائمـه بذاتهـا
ترمى فى محصلتهـا إلى إعداد الجيـال تربويـا وعسكريا.
 -6لو نظرنا للعالم حولنا نجد هناك الكثير من أوجه الشبه بين أراء الدول حول الطريقة
واالسلوب المتبعان فى تطبيق التربية العسكرية بل ومسبباتها التى أتت بعد النشأه مترجمة
ألهداف تراها تلك الدولة هامه وحيوية منها الوطنية ومنها التربويه وأخرى عسكرية.
 -3فرغم االختالف وتباين االهداف تظل المصلحة واحدة ومتشابهه فتربيه االجيال وإعدادها
إعداداً تربويا عسكريا عاما هو الهدف الهام الذى يسعى الغالبيه على تلبيه متطلباتة وتبقى
االهداف ذات الخصوصيه للبعض موضوع أخر ينظر اليه كل بمنظار يختلف عن األخر ولو
تشابهت االسباب والمسببات.
-6الظروف الحوليه االقليميه والدوليه احيانا قد أسهمت فى نشأه وتطوير العديد من أنظمه
( التجنيد اإللزامى -التربيه العسكريه ) فينظره إلى مترتبات الحروب المنصرمه فى ( فيتنام
) الكوريتين وفى االتحاد السوفيتى سابقا ً وكثير من االمثله الماضيه والمعاصره بما فى ذلك
دول الشرق االوسط نجد أن نوع التربيه العسكريه فرض ويفرض نفسه وان اختلفت
المسميات.

أهداف وطنيه تربويه:
 -1تنمية روح اال نتماء وحب الوطن
 -2غرس فضائل البساله والتضحيه
 -3تعميق الشعور بحب الوطن
 -6غرس مبأدى االلتزام بواجبات الوطن
 -3تنمية الفضائل والقيم الدينيه والخلفيه
 -6التربيه البدنيه والرياضيه
 -9تنشئه االعتماد على النفس وتحمل المسئوليه
 -8تعلم احترام االنظمه والقوانين
أهداف عسكريه :
 -1بقاء قاعدة عريضه من الكوادر الشبابيه المؤهله بالمعلومات والمهارات .
 -2غرس فضائل الجنديه وقوة التحمل والمسئوليه.
 -3إعداد كوادر داعمه العمال الدفاع و الدفاع المدنى .
 -6تشكيل احتياطى عام للقوات انظاميه.
 -3صقل المواهب واشباع الميول الداعمه لخلق جيل واعد لخدمة الوطن.
 -6االستعانه بالطالب الذين انهو التربيه العسكريه لتأمين األهداف الحيويه المدنيه داخل كل
محافظه بمساعدة االجهزه المختصه وتكوين لجان شعبيه أثناء الثورات والمظاهرات.
 -9تأدية مهام وطنيه أثناء الحرب يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
 -8تنمية الوعى األمنى والعسكرى لدى الطلبه بما يكفل تنشئه أجيال من الشباب تصلح
ألداء الخدمه العسكريه.
 -1تعليم الطالب بعض المواد العسكريه (االسلحه الصغيره -التقاليد العسكريه -التاريخ
العسكرى -الدفاع المدنى -الطبوغرافيا – أسلحة التدمير الشامل ومهمات الوقايه منها – فن
القتال -وعى أمنى – توعيه ووعى قومى – تعليم أولى ) .

