
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Class : Prep.  1 A,B,C 

Trip : Pyramid of Djoser  

Sakkara country club Hotel 
Date : 7/3/2020 

 The bus will leave school at 8:30am, and will return at 6:00pm. 

 The trip will be under the supervision of class teachers. 

 Trip could be cancelled due to any unexpected circumstances. 

 Students are to be delivered to their parents in the school premises on the  

      specified returning time. In case Parent is late, student will be left with the 

      school security employee. 

 For further inquiries, please contact Mr. Hany Agaiby through school  telephone 

extension Number (106 )   
         Social worker                         Director Deputy   for Activities  

                          

Mona Michel                Hany Agaiby 

                     Director Deputy for Prep.& Sec.                    College Director 

                     

                           Amany Samir                                   Hala Toma       

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

 Dear Parent, 

Please send back this slip to the school cashier. 
(    ) Yes,    I allow my son/ daughter to participate in the school's trip. 

(    )  No,    I DON'T allow my son/ daughter to participate in the school's trip. 

Student's name           : .............................                    class : ........................ 

Signature of parent : ............................ 

 

 
 

 



 
 هرم سقارة

 سوف نقضى فى حدود ساعة فى زيارة هرم سقارة ثم نتوجه الى فندق سقارة كانترى كلوب . 

 27ُبني خالل القرن  .مصرالقديمة في  ممفيسشمال غرب مدينة  سقارةهو معلم آثري بجبانة 
وكان المهندس والطبيب أمحتب هو المهندس  .إمحوتب؛ بناه له وزيره  زوسرق.م لدفن الفرعون 

  .يطه من هياكل االحتفاليةاألساسي للمجموعة الجنائزية الواسعة في فناء الهرم وما يح

ُبنيت فوق بعضها البعض ، شيء يمثل تطوراً هائالً في  مصاطبيتكون أول هرم مصري من ست 
 62العهد الذي كان يكتفي بمصطبة واحدة . يبلغ إرتفاع هرم زوسر المدرج تصميم القبور في ذلك 

قدم(، وكان ُمغطى  410 ×قدم  358م ) 125 ×م  109قدم( ، مع وجود قاعدة بمساحة  203)متر 
على الرغم من أن  [3]ُيعتبر الهرم المدرج أول بنية حجرية وقتها، .بالحجر الجيرى األبيض المصقول

  .يبدو أنه سبق بناء الهرم جسر المديرالحوش المعروفة باسم 

وأثر على بنية الهرم وأدى إلى سقوط أجزاء من مجموعة الجنائزية  1992تأثر الهرم بزلزال وقع عام 

  .وكان اقدم هرم في التاريخ

 سقارة كانترى كلوب

مساًء وسط  5صباحا حتى  10نجوم، تقدم برنامجا يشمل يوما كامال من  3قرية ملحق بها فندق 
 .الخضراء المساحات

 
يمكن ممارسة العديد من األنشطة الترفيهية األخرى التي توفرها القرية مثل ركوب الخيل والتنس 

 . وبلياردو وحرب االلوان وكرة القدم 

 
 : الساعة الثانية ظهرا وجبة الغذاء
 : سيت منيو

 .+ بطاطس محمرة + سوتيه + سلطة + عيش + زجاجة مياه لكل طالب  بانيه
 : صيامى

 مكرونة اسباجتى + بطاطس محمرة + سوتيه + سلطة + عيش + زجاجة مياه لكل طالب .

 يوجد كافيتريا بالمكان لشراء اى احتياجات من مياه او عصائر او سندوتشات عند الحاجة .
 

 : ملحوظة

 . فى حالة الصيام ارجو ابالغ مشرف الرحلة 
 ارجو احضار لبس الPE .فى الشنطة الستعماله فى سقارة كانترى كلوب 

 
 

 اتمنى لكم رحلة سعيدة          
 االخصائية االجتماعية           

 

 منى ميشيل              
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