
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Class : Prep.  3 A,B,C 

Trip : Complex of Religions in Masr El Kadima 

Diamond boat - Maadi 
Date : 10/3/2020 

 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 : ............................ 

 
 
 



 مجمع االديان
 ) مصر القديمة (

  :هامة، تضم أثريةمنطقة مصر القديمة في 

 العذراء مريمالسيدة كنيسة ،كنيسة القديس شنودة،الكنيسة المعلقةكنيسة مارى جرجس الرومانى 
كنيسة الشهيد ،كنيسة الشهيد تادرس،كنيسة القديس أبو سرجة،كنيسة القديسة بربارة
 بابليون حصن،اليهودي ومعبد بن عزرا،جامع عمرو بن العاص،)مرقوريوس )أبو سيفين

حصن  )الرومانيبالمعلقة ألنها بنيت على برجين من األبراج القديمة للحصن  الكنيسة المعلقةوسميت 
ون في القرن الثاني الميالدي، والذي استطاع المسلم تراجان، ذلك الذي كان قد بناه اإلمبراطور (بابليون

  .مصرإسقاطه في محاربتهم للرومان وتعتبر المعلقة هي أقدم الكنائس التي ال تزال باقية في 

 حصن نابليون
هناك بعض األجزاء هو عبارة عن مجموعة من األحجار الفرعونية التي تم إتخاذها من بعض المعابد القديمة، و

 .الموجودة به والتي تم بناءها بالطوب األحمر
ويحتوي حصن نابليون على كنيسة القديسة بربارة وكنيسة القديس سرجيوس، ويقال أنه تم بناء هذه 

الكنيسة في المكان التي جلست فيه السيدة العذراء مريم والسيد المسيح  عندما جاءا إلى مصر، كما 
 .نيسة مار جرجس، والذي سميت بها إحدى محطات مترو األنفاق القريبة منهايحتوي أيضاً على ك

 لماذا بني حصن نابليون

تعددت الروايات حول األسباب التي دفعت إلى بناء حصن نابليون، ويعود تاريخ بناء الحصن في الرواية األولى 
األمبراطورية الرومانية بإحتالل  إلى النصف الثاني من القرن السادس قبل الميالد، وتحديداً بعد أن قامت

مصر، وذلك خالل عهد القيصر أغسطس، وتم استخدام منطقة بابل وحصنها في البداية لحماية الجزء 

 .الجنوبي لدلتا النيل، وتحديداً مدينة األسكندرية
حيث تصل عن بناء حصن جديد، ب ”تراجان“وفي بداية القرن الثاني بعد الميالد، أعلن االمبراطور الروماني 

فداناً، وحاول اختيار مكاناً استراتيجياً وعسكرياً لبناء هذا الحصن، وعلى آثرها  60مساحته إلى حوالي 

استطاع استخدام هذا الحصن لعدة سنوات الحقة كقاعدة رئيسية وعسكرية للحكم الروماني، واستعان به 
 .منطقة الجنوبية لنهر النيلاإلمبراطور الروماني آنذاك للتوسع ومد نفوذ اإلمبراطورية في ال

 

  الباخرة دايموند

 نجوم  5اجمل رحلة على النيل مع الباخرة دايموند 

 - -باند شرقى و غربى    مع رحلة الغداء النيلية
 فنون شعبية و استعراضية -تنورة شو

 أجمل رحله علي النيل مع الباخرة * دايموند بوت 

 (نجوم  5)
 الثانية ظهراوجبة الغذاء : الساعة 

 : سيت منيو

نصف دجاجة + بطاطس محمرة + سوتيه + سلطة 
 + عيش + زجاجة مياه لكل طالب .

 : صيامى

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

 ملحوظة :
 . فى حالة الصيام ارجو ابالغ مشرف الرحلة 

        

 اتمنى لكم رحلة سعيدة        
 االخصائية االجتماعية           

 
 منى ميشيل              

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 


