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 المرصد العسكري
 February 2020 29| |الثالث العدد ||  الشأن العسكري املصريتطورات حلل يورصد ي شهري تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 . أسباب حضور السيسي لجنازة حسني مبارك  
 ؟ أم أكذوبة   يف الجيش املصري حقيقة تصن  
 . ر متتالية للجيش املصري ئ األوضاع العسكرية يف سيناء.. خسا  
 الذي افتتحه السيسي.   الحربي"   300عن مصنع "   ا ماذ    
 لقوات حفتر. سئولة عن دخول السالح  أسماء القيادات املصرية امل  
 ب غياب وزير الدفاع عن جنازة حسني مبارك. أسبا  
 . ة أفريقية مشتركة املصري بتشكيل قوة عسكري   قتراح أسباب ال  
 . املخابرات تدير خطة "تطوير" التلفزيون الرسمي  

 هذا العدد:  يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد العسكري

أوضاع الجيش  يرصد ويحلل
وتطورات البنية والتركيب، 

والتدريب، والتسليح 
 والعالقات املدنية العسكرية.

 إعداد
 محمود جمال 

 

ن، "خدمـات إعالمية، ومضـامي
وتقـارير رصـدية ومعلومـاتية 

  "وتحليلية، وطبع ونشر الكتب

 

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 أوًل: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية 

 أسباب حضور السيسي لجنازة حسني مبارك:-1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51622772
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 :حقيقة أم أكذوبة تصنيف الجيش املصري-2

  

.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp


5 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 February 2020 29  ||العدد الثالث 

 

 

 

 

 

 

الرابط، الدفاع العربي، روسيا تتفاوض مع مصر لتسليح الميسترال المصرية

الرابط ، محمود جمال، المعهد المصري للدراسات،مصر: مؤسسات العسكر االقتصادية والطريق نحو الهيمنة

الرابط، ترجمة الجزيرة نت، باألرقام.. تركيا قوة عسكرية دولية صاعدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2018/12/23/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-2018/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/10/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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شهور “الـ الجيش ينفذ قبل مهلة و ".السيسي كلف بالقضاء على اإلرهاب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/2/9/1259710/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-3-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-
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 :ر متتالية للجيش املصريوضاع العسكرية يف سيناء.. خسااأل-3

الرابط مؤرخين، ، المجوعة اكذوبة التصنيف الدولي للقوات المسلحة المصرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1200-2017-03-13-12-50-23
https://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1200-2017-03-13-12-50-23
https://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1200-2017-03-13-12-50-23
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/11/مقتل-ضابط-برتبة-عميد-ومرافقه-بتفجير-في-شمال-سيناء-المصرية
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 نتهاكات بحق املجندينال-4

 الحربي": 300عن مصنع " اماذ-5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1242349/وفاة-مجند-بالجيش-المصري-تفتح-ملف-الانتهاكات-للمجندين
https://arabi21.com/story/1242349/وفاة-مجند-بالجيش-المصري-تفتح-ملف-الانتهاكات-للمجندين
https://arabi21.com/story/1242349/وفاة-مجند-بالجيش-المصري-تفتح-ملف-الانتهاكات-للمجندين
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000344/1/الرئيس-السيسي-يفتتح-مشروعات-جديدة-في--الإنتاج-الحربي-..-اليوم
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000344/1/الرئيس-السيسي-يفتتح-مشروعات-جديدة-في--الإنتاج-الحربي-..-اليوم
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 عسكرة الدولة:ثانيًا:  
 :الرسمياملخابرات تدير خطة "تطوير" التلفزيون 

 مؤسسة العسكرية:الخارجية لل: العالقات لثًاثا

 عن دخول السالح الي حفتر:  ةأسماء القيادات املصرية املسئول-1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9/
http://mubasher.aljazeera.net/news/مصر-المخابرات-تدير-خطة-تطوير-التلفزيون-الرسمي-والبداية-بمحمد-رمضان
https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/644682582932993/
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
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 مصر وباكستان:-2

 العرب: زة املخابراتالسيسي يستقبل رؤساء أجه-3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004452/1/وزير-الدفاع-يغادر-إلى-باكستان-في-زيارة-رسمية-على-رأس-وفد-عسكري-رفيع-المستوى
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004452/1/وزير-الدفاع-يغادر-إلى-باكستان-في-زيارة-رسمية-على-رأس-وفد-عسكري-رفيع-المستوى
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004452/1/وزير-الدفاع-يغادر-إلى-باكستان-في-زيارة-رسمية-على-رأس-وفد-عسكري-رفيع-المستوى
http://gate.ahram.org.eg/News/2375641.aspx
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 :«G5اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس »-4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996220/1/مصر-تستضيف-اجتماع-رؤساء-أركان-دول-تجمع-الساحل-الخمس--G5-
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 مصر والسنغال:-5

 مصر وبيال روسيا:-6

 :حدث باسم الحوثيين للمونيتور: هذه رسالتنا إلى مصرتامل-7

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1533376-مونيتور-عن-المقترح-المصري-بتأسيس-قوة-إفريقية-مشتركة--هل-الهدف-تركيا؟
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1533376-مونيتور-عن-المقترح-المصري-بتأسيس-قوة-إفريقية-مشتركة--هل-الهدف-تركيا؟
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1533376-مونيتور-عن-المقترح-المصري-بتأسيس-قوة-إفريقية-مشتركة--هل-الهدف-تركيا؟
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000017/1/الفريق-أول-محمد-زكى-يلتقى-وزير-القوات-المسلحة-بجمهورية-السنغال
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001086/1/-العصار--ووزير-القوات-المسلحة-بالسنغال-يبحثان-مجالات-التعاون-المشترك
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001086/1/-العصار--ووزير-القوات-المسلحة-بالسنغال-يبحثان-مجالات-التعاون-المشترك
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001086/1/-العصار--ووزير-القوات-المسلحة-بالسنغال-يبحثان-مجالات-التعاون-المشترك
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/العصار-يستقبل-وزير-الصناعات-العسكرية-البيلاروسى-لبحث-التعاون-المشترك/4637488
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/العصار-يستقبل-وزير-الصناعات-العسكرية-البيلاروسى-لبحث-التعاون-المشترك/4637488
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/العصار-يستقبل-وزير-الصناعات-العسكرية-البيلاروسى-لبحث-التعاون-المشترك/4637488
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/release-egyptian-fishermen-coincides-flights-yemeni-patients.html
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 :إسرائيل تنشر طواقم دبابات نسائية ىلع الحدود مع األردن ومصر-8

   : التسليح:رابعًا
 :مصر توّقع عقد إنتاج الطائرات املسيرة القتالية محليًا مع بيالروسيا-1

 :مصر تطلب التعاقد ىلع فرقاطتين فريم بيرجامينى-2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sdarabia.com/2020/02/رسمياً-مصر-توقّع-عقد-إنتاج-الطائرات-ال/
https://defense-arab.com/vb/threads/140322/page-8
http://mubasher.aljazeera.net/news/إسرائيل-تنشر-طواقم-دبابات-نسائية-على-الحدود-مع-الأردن-ومصر
http://mubasher.aljazeera.net/news/إسرائيل-تنشر-طواقم-دبابات-نسائية-على-الحدود-مع-الأردن-ومصر
http://mubasher.aljazeera.net/news/إسرائيل-تنشر-طواقم-دبابات-نسائية-على-الحدود-مع-الأردن-ومصر
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 :قتالطائرة  مقدم من شركة ليوناردو ملصر لشراءعرض اإليطالي -3

 :MEKO-A200طات فرقا-4

 :صور ملركبة القتال املدرعة املصرية "سينا"-5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2372873.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372873.aspx
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 :ST-100املدرعة -6

   : التدريبات العسكرية:خامسًا
 :لجيش الثاني امليدانيبااملرحلة الرئيسية ملشروع تكتيكي -1

 فرنسي بالبحر املتوسط: – تدريب بحري مصري-2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1086746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/
http://gate.ahram.org.eg/News/2367139.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2372903.aspx
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 نسي مشترك:فر –تدريب جوي مصري -3

 فرنسية بالبحر األحمر:  –تدريبات مصرية -4

 اقتصاد املؤسسة العسكرية سادسًا: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3001236/1/القوات-الجوية-المصرية-والفرنسية-تنفذان-تدريبا-عابرا-بمشاركة--شارل-ديجول-
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/القوات-البحرية-المصرية-والفرنسية-تنفذان-تدريبا-بحريا-عابرا-بالبحر-الأحمر/4638261
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992861/1/تفاصيل-اتفاقية-التعاون-بين-صندوق-مصر-السيادي-وجهاز-الخدمة-الوطنية
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 : القرارات العسكرية: سابعًا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2996555/1/-العصار--و-فؤاد--يناقشان-مع-شركة-سعودية-تنفيذ-مشروع-لتحويل-المخلفات-إلى-طاقة
http://gate.ahram.org.eg/News/2371055.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/2/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%89/4643077
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003679/1/-العصار--و-شاكر--و-توفيق--يبحثون-موضوعات-التعاون-مع-الجابون
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003679/1/-العصار--و-شاكر--و-توفيق--يبحثون-موضوعات-التعاون-مع-الجابون
http://gate.ahram.org.eg/News/2366651.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366651.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2366651.aspx
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 : اللقاءات والزيارات: ثامنًا
 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/الإعلان-عن-قبول-دفعة-جديدة-من-خريجى-الجامعات-المصرية-بالكلية/4638287
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/الإعلان-عن-قبول-دفعة-جديدة-من-خريجى-الجامعات-المصرية-بالكلية/4638287
https://www.youm7.com/story/2020/2/19/الإعلان-عن-قبول-دفعة-جديدة-من-خريجى-الجامعات-المصرية-بالكلية/4638287
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/6/1719368/بالفيديو-رئيس-الأركان-يتفقد-عدد-ا-من-الأكمنة-والارتكازات-الأمنية-بشمال-سيناء
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022020&id=f8506901-7b10-4d34-845d-24594171acbf
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39156
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3001791/1/الفريق-أول-محمد-زكى-وزير-الدفاع-يكرم-قادة-القوات-المسلحة-المحالين-للتقاعد-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000029/1/صور--السيسي-يتقدم-الجنازة-العسكرية-للفريق-أحمد-نصر-قائد-القوات-الجوية-الأسبق
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   : الفاعليات العسكرية:تاسعًا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3003794/1/السيسي-يوجه-بسرعة-الانتهاء-من-مشروعات-تطوير-الطرق-والكباري-بالقاهرة-الكبرى
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2992845/1/القوات-المسلحة-تستضيف-طلبة-معهد-معاوني-الأمن-لتنفيذ-%22تعايش%22-مع-ضباط-الصف
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1467967
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993396/1/سفير-البحرين-يزور-جناح-المملكة-بمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب
http://gate.ahram.org.eg/News/2366435.aspx
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2993467/1/القوات-المسلحة-تنظم-اختبارات-لاختيار-المتميزين-في-الاتصالات-من-المجندين-والضباط-الاحتياط
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39155
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39159
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39161
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39160
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3000965/1/-المعادى-العسكري--تستضيف-خبير-عالمي-في-المخ-والأعصاب-مارس-القادم
https://www.youm7.com/story/2020/2/21/القوات-المسلحة-تنظم-الندوة-التثقيفية-الرابعة-في-وزارة-التربية-والتعليم/4640801
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