
 الهيكل التنظيمى للقوات البريه

 موضوع من اعداد كريم سعدي

 

 جنود  3: طقم

 جنود  01: الجماعة

 (جندي 31)جماعات  3: الفصيلة

  )جندي 01)فصائل  3: السرية

  )جندي 071)سرايا  3: الكتيبة

  )جندي 001)كتائب  3: اللواء

  )جندي 0331)لواءات  3: الفرقة

  )جندي 7001)فرق  3: الفيلق

  )جندي 03501)فيلقين : الجيش

في كثير من األحوال ما تقل اوتزيد هذة االعداد فغالبا ما تتكون الكتائب من اربع سرايا وقد يصل عدد الكتائب 

ن نطاق الجيوش قي لواء مشاة إلى سبع كتائب وقد تصل عدد االلوية قي الفرقة إلى اربع الوية وقد يدخل ضم

بعض الوحدات المقلة التي ال تتبع لواء اوفرقة وتخضع لقيادة الجيش مباشرة وغالبا ما تكون هذة الوحدات 

كما أنة يوجد تنظيمات أخرى لبعض القوات مثل . وحدات إدارية مثل مستودعات الوقود اومستودعات المركبات

أيضا . ل قوات حيث تتكون هذة القوات من مجموعاتقوات الصاعقة التي ال تخضع لطيقة التقسيم العادية ل

 القوات البحرية ال تخضع لهذا التنظيم



 أفرع القوات المسلحه المصريه

 -:تنقسم إلى أربع أفرع رئيسية

 قيادة الدفاع الجوي المصري .1

 ة المصريةالقوات الجوي .2

 القوات البحرية المصرية .3

 والقوات البرية المصرية .4

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وزارة الدفاع

هي القيادة العليا للقوات المسلحة وتندرج تحتها األفرع الرئيسية للقوات المسلحة مثل القوات الجوية والقوات 

وكذلك أيضا األسلحة المتنوعة للقوات البرية مثل المشاة والمدرعات البحرية وقوات الدفاع الجوى، 

 .والمهندسين العسكريين والمدفعية

_____________________________________________________________________ 

 القاده فى القوات المسلحه

 سلحة رئيس الجمهوريةالقائد األعلى للقوات الم 

 القائد العام للقوات المسلحة 

 رئيس أركان حرب القوات المسلحة 

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 الرتب العسكريه فى الجيش المصرى

 المشير يعلق سيفين و نسر و غصن زيتون  .1

 فريق أول يعلق سيفين ونجمتين ونسر  .2

 فربق يعلق سيفين و نجمة و نسر  .3

 لواء يعاق سيفين و نسر  .4

 عميد يعلق نسر و ثالث نجوم  .5

 عقيد يعلق نسر و نجمتان  .6

 مقدم يعلق نسر و نجمة  .7

 رائد بعلق نسر  .8

 نقيب يعلق ثالث نجوم  .9

 مالزم اول يعلق نجمتان  .11

 مالزم يعلق نجمة واحدة  .11

 مساعد أول يعلق حديدة مستطيلة علي الكتافة  .12

 مساعد يعلق كتافة ليس عليها أي شيء  .13

 رقيب أول يعلق أربعة شرائط علي ذراعه  .14

   رقيب يعلق ثالثة شرائط علي ذراعه .15

 عريف يعلق شريطتين علي ذراعه  .16

 جندى ال يعلق أى شئ .17



ال يسمح بوجود أكثر من   القوات مالحظه المشير يعلق سيفين و نسر و غصن زيتون وهى أعلى رتبه فى 

 واحد

 ضباط في الجيش 3إلى  0ربق أول يعلق سيفين و نجمتين و نسر ويحصل عليها كحد أدنى من ف

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 الكليات العسكريه

  الوطن  -الشرف  -الكلية الحربية المصرية شعارها الواجب 

   الكلية البحرية المصرية شعارها الواجب ـ الشرف ـ الوطن 

   المجد  -التضحية  -الكلية الجوية المصرية شعارها اإليمان 

  كلية الدفاع الجوي شعارها إيمان ـ عزم ـ مجد 

   العمل  -العلم  -الكلية الفنية العسكرية شعارها اإليمان 

   المعهد الفني شعاره 

   المعهد الفني للتمريض لالناث 

   (االكاديمية الحربية)الضباط الجامعيون المتخصصون 

  كلية الضباط االحتياط 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 الدرجات العلمية في الجيش

  

لعسكرية من رتبة نقيب فاعلي يمكن أثناء الخدمة الحصول علي فرقة أركان حرب وهي ماجيستير في العلوم ا

 من كلية القادة واالركان

يمكن أثناء الخدمة الحصول علي الدكتوراة في العلوم العسكرية من اكاديمية ناصر العسكرية العليا من رتبة 

 .عقيد فاعلي على أن يكون حاصال علي فرقة أركان حرب

  

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 الزى العسكرى

يختلف الزي العسكري من سالح ألخر ومن تخصص ألخر ويتم عن طريق الزي العسكري معرفة نوع القوات 

أو من الشارات العسكرية ( غطاء الرأس)والتخصص ويتم معرفة ذلك سواء من لون الزي أو من لون الباريه

 .ة علي الصدرالموضوع

 القوات الجوية-:أوال 

 -مهندسين  -جويين  -طيارين )الزي باللون االزرق صيفاً وشتاًء ضباط وصف ضباط بجميع التخصصات 

كغطاء للرأس و هي لها شكل إنسيابي يشبه المركب " الفروقية"و يتميز زي القوات الجوية باستخدام  -(فنيين

 .ي اللون األزرقذ" القايش "، و كذلك استخدام الحزام 



 القوات البحرية

بحريين أو مهندسين   الزي باللون األبيض صيفاً واألسود شتاًء ضباط وصف ضباط بجميع التخصصات سواء

 فنيين  أو

 باقي األسلحة 

 .الزي باللون الكاكى صيفاً، والزيتى شتاًء ضباط وصف ضباط بجميع التخصصات

  

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 دور القوات المسلحه وقت الحرب

  .حماية حدود الدولة .1

 حماية الشرعية الدستورية .2

 أما دورها وقت السلم

  .الحفاظ علي االستعداد القتالي .1

  .الحفاظ علي الكفاءة القتالية .2

 .المشاركة في رفع المستوى االقتصادي .3

 

 

 
 القوات المسلحه

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228417&fbid=141703589208213&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026


 
 القوات الجويه

 
 القوات البحريه

 
 الدفاع الجوى

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228420&fbid=141703712541534&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228421&fbid=141703755874863&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228422&fbid=141703782541527&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026


 
 رتبة المشير

 
 فريق أول

 
 فريق

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228423&fbid=141703852541520&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228424&fbid=141703892541516&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228425&fbid=141703939208178&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026


 
 عميد

 
 عقيد

 
 مقدم

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228428&fbid=141704169208155&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228429&fbid=141704179208154&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228430&fbid=141704212541484&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026


 
 رائد

 
 نقيب

 
 مالزم أول

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228431&fbid=141704275874811&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228432&fbid=141704339208138&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228433&fbid=141704362541469&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026


 
 مالزم

 تحت االختباريحصل عليها طلبة الكليات العسكريه من يوم التخرج ويسمى مالزم 

 
 مساعد أول

 
 مساعد

 
 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=228434&fbid=141704455874793&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228436&fbid=141704649208107&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228439&fbid=141704719208100&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026
http://www.facebook.com/photo.php?pid=228442&fbid=141704782541427&op=1&view=all&subj=133053410076094&aid=-1&auser=0&oid=133053410076094&id=100001057180026

