الوحدات التؼليوية الوساػدة
قسن الؼلوم األهنية
أوالً :األجنحة التابؼة لقسن الؼلوم األهنية :
الووقغ التنظيوي :
َزتجط لظى انؼهىو األيُُخ ثزئُض انذراطبد انؼظكزَخ .
الوجلس الؼلوي الؼسكري:
َتجغ انمظى يجهض ػهًٍ َتكىٌ يٍ َخجخ يٍ أػضبء هُئخ انتذرَض فٍ كبفخ
انتخصصبد األيُُخ وَُظز فٍ تطىَز انًىاد وتؤهُم أػضبء هُئخ انتذرَض يٍ
أطبطٍُُ ويظبػذٍَ ويتؼبوٍَُ .
األجنحة التؼليوية التابؼة للقسن :
( )1جناح الورور:
وَمىو انجُبح ثتؼزَف انطبنت يٍ خالل انىطبئم اإلَضبحُخ انتؼهًُُخ انًتىفزح يٍ
انُىاحٍ انتُظًُُخ واإلرشبداد انًزورَخ نًجبالد انًزور انًختهفخ ولذ سود ثجزايج
حبطىثُخ َظتفبد يُهب فٍ إػبدح تكىٍَ انحبدث انًزورٌ .

( )2جناح الوساحة األهنية :
وَهذف انجُبح إنً تذرَت انطبنت ػهً انطزق انؼهًُخ نمزاءح انخزائط انطجىغزافُخ
 GBSوكذنك
واطتخذايهب إضبفخ إنً تؼزَف انطبنت ثبنُظبو انكىٍَ نتحذَذ انًىالغ
َظى انًؼهىيبد انجغزافُخ جٍ أٌ إص .

( )3جناح اإلتصاالت وتقنية الوؼلوهات :
وَهذف انجُبح إنً تؼزَف انطبنت ػهً أجهشح اإلتصبالد وتمُُخ انًؼهىيبد
انًظتخذيخ فٍ انمطبػبد األيُُخ وتذرَجهى ػهً إطتخذايهب ثبنطزق انصحُحخ.

( )4جناح الدفاع الودني :
َهذف انجُبح إنً تؼزَف انطبنت ػهً األجهشح وانًؼذاد انًظتخذيخ فٍ أػًبل انذفبع
انًذٍَ وتذرَجهى ػهً إطتخذايهب إضبفخ إنً تذرَجهى ػهً حزَك يفتؼم وكُفُخ انتؼبيم
يؼهب .

( )5جناح حفظ النظام :
وَهذف إنً تؼزَف وتذرَت انطبنت ػهً األجهشح انًظتخذيخ فٍ لىي األيٍ ويكبفحخ
انشغت ويكبفحخ اإلرهبة ويكبفحخ انًخذراد وانؼًهُبد انخبصخ وأيٍ انًُشآد
وانكشف ػٍ انًتفجزاد وانذوراد األيُُخ .

( )6جناح فحص األسلحة :
وَهذف إنً تؼزَف وتذرَت انطبنت ػهً يختهف األطهحخ انخفُفخ انًظتخذيخ فٍ
لطبػبد لىي األيٍ انذاخهُخ وتذرَجهى ػهً إطتخذايهب وصُبَتهب .

( )7جناح اإلسؼافات األولية :
وَهذف انمظى يٍ هذا انجُبح ثتؼزَف انطبنت وتذرَجه ػهً انطزق انصحُحخ فٍ
اإلطؼبفبد األونُخ وانتؼبيم يغ يختهف انحبالد اإلطؼبفُخ األونُخ نهًصبثٍُ .

هيادين التدريب التابؼة للقسن :
وَتجغ انمظى ػذح يُبدٍَ تذرَجُخ ًَبرص فُهب انطالة انجىاَت انتطجُمُخ نهًىاد األيُُخ
وهٍ :
يُذاٌ انًشبح  ,يُذاٌ انًهبراد انخبصخ  ,يُذاٌ انذفبع انًذٍَ  ,يُذاٌ انزيبَخ ,
يُذاٌ انذراجبد انُبرَخ .

