
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Class : Prep.  2 A,B,C 

Trip : Salah El Din Al Ayouby Citadel 

Diamond boat - Maadi 
Date : 9/3/2020 

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

 



 قلعة صالح الدين

كان السلطان الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب أول من فكر ببناء القلعة  ، وهى تقع فى حى "القلعة" ، 

لعة صالح الدين األيوبى بالقاهرة من أفخم القالع الحربية التى شيدت فى العصور الوسطى فموقعها وتعتبر ق

إستراتيجي ، وله أهمية دفاعية ألنه يسيطر على مدينتى القاهرة والفسطاط ،وقد شهدت أسوارها أحداثا 

محمد ، وحتى تولى   على مصرالحملة الفرنسية وزمن  المملوكيةو العصور األيوبيةتاريخية مختلفة خالل 

 حكم مصر. على باشا 

   متحف الشرطة

 جناح األزياء العسكرية

 صورتان لريا وسكينة اللتان كانتا تكونان  
 عصابة لخطف السيدات وقتلهن        

 المتحف الحربى –قصر الحرم 

يقع هذا القصر داخل القسم العسكرى وقد أمر بإنشاء هذا القصر محمد 
 .م 1826على باشا وذلك فى سنة  

 جناح األزياء العسكرية :

ويشتمل على التطور التاريخي لألزياء العسكرية للجيش المصري منذ 
العصر الفرعوني وحتى العصر اإلسالمي وعصر محمد على باش حتى 

 العصر الحديث.

 قـــاعة المدفعية :

وتوضح التطور التاريخي للمدفعية منذ نشأتها األولى ومراحل تطورها  

 حتى عصر محمد على باشا والعصر الحديث

 

 الباخرة دايموند

 نجوم  5اجمل رحلة على النيل مع الباخرة دايموند 
فنون  -تنورة شو - -باند شرقى و غربى    مع رحلة الغداء النيلية

 استعراضيةشعبية و 
 نجوم 5أجمل رحله علي النيل مع الباخرة * دايموند بوت 

 وجبة الغذاء : الساعة الثانية ظهرا

 : 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              

 
 

http://www.cairocitadel.gov.eg/egypt_in_ayubid_A.html
http://www.cairocitadel.gov.eg/egypt_in_mamluk_A.html
http://www.cairocitadel.gov.eg/egypt_in_frensh_A.html
http://www.cairocitadel.gov.eg/egypt_in_mohali_A.html
http://www.cairocitadel.gov.eg/egypt_in_mohali_A.html

