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  متحف قصر المنيلجمعية أصدقاء 

Friends of Manial Palace MuseumFriends of Manial Palace MuseumFriends of Manial Palace MuseumFriends of Manial Palace Museum    

   القاهرة– ٦٣٣٩المشهرة برقم 
 

 

          Draft I  

Proposed program for the first half of 2010 
  

�	�� ا������ ����� ا�ول �� 
	م�  ٢٠١٠ ا��
  

  

   يناير٢٣السبت 

 
Saturday 23 January 

 

 امين مكرم عبيـد     /محاضرة للدكتور  صباحاً ٩,٣٠

 كمـال بـالمجلس      أحمد باشا  قاعةب
  :األعلى لآلثار موضوعها

  

  "تنصير أوروبا بواسطة المصريين"

  

  .تحرك األتوبيس     صباحا١١,٠٠ً
زيـارة الكنيسـة المعلقـة بصـحبة       ظهراً ١١,٣٠

جودت جبرة، المدير السـابق     /الدكتور
  .للمتحف القبطى

  

  . األورثوذكسالجريكزيارة كنيسة        ١٢,٣٠
  .غذاء فى مطعم قريب        ١,٣٠
   العودة لفندق الماريوت         ٢,٣٠

  

9.30 am Ahmed Pasha Kamal Hall – Supreme 

Council of Antiquities – Lecture by 

Dr.Amin Makram Ebeid on: 

“The Christianization of Europe by 

Egyptians.” 

 

11 a.m.   Board Coach. 

11.30a.m. Visit the suspended Chruch guided 

by Dr. Gawdat Gabra former 

director of the Coptic Museum. 

12.30 p.m. Visit the Greek Orthodox Church. 

1.30 p.m.  Lunch in nearby restaurant. 

2.30 p.m.  Return by coach to Marriott Hotel 

   فبراير٢٧ فبراير الى السبت ٢٤األربعاء 

 

وصول مساء الطيران الى شارم الشيخ وال  ٢٤
  .الى الفندق

  

 راس محمد بصحبة محمية  قضاء يوم فى ٢٥
  .مارى مجلى، خبيرة الطيور

  

  .  يوم حر٢٦
  

 نبق بصحبة محمية صباحاً قضاء يوم فى ٢٧
  .مارى مجلى

  .الى القاهرةبالطائرة مساء العودة      

Wednesday 24 February until Saturday 27 

February 

24    Evening flight to Sharm El Sheikh and 

check into hotel. 

25   Day at Ras Mohamed National Park 

accompanies by Mary Megally our bird 

expert. 

26       Free. 

27  am: Day at Nabak National Park 

accompanied by Mary Megally. 

           Pm: Flight back to Cairo. 
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   مارس٢٥ مارس الى الخميس ١٩الجمعة 

  .التفاصيل الحقاً. رحلة الى البحرين والكويت

  

   أبريل١٧السبت 
  . يوم فى سقارة بصحبة شهيرة سرى

  .الفرنسية:  اللغة.١٥العدد ال يزيد عن 

  
 موقف سيارات الجزيرة  صباحاً التحرك من٩,٣٠

  فندق الماريوت ل
آالن /تاذ األسبصحبة متحف امنهوتب زيارة    ١١

  .زيفى
  

يرافقنا األستاذ آالن زيفى لمشاهدة مدافن     ١٢

. االمبراطورية الجديدة المغلقة للجمهور

ومن المحتمل أن نرى مدفن ماى مرضعة 

توت عنح آمون وسفير رمسيس الثانى 

  .الذى وقع أول معاهدة سالم فى العالم

  

  . جميع الحاضرينيعده غذاءتناول   ١,٣٠

  

  .دة الى الماريوتالعو  ٢,٣٠

  

   مايو١٦ الى األحد ١٣الخميس 

  . الداخلة واحةرحلة الى
 ات دفع رباعىالتحرك بسيار: ١٣الخميس 

للصحراء البيضاء وقضاء الليل 
  .هناكبمخيم 

  

 

 

 

 

 

Friday 19 March to Thursday 25 March 

Trip to Bahrain and Kuwait. 

Details to follow. 

 

Saturday 17 April 

Day in Saqara accompanied by Shahira Sirry: 

Maximum number: 15   Language: French 

 

9.30am Departure from Marriott Hotel Gezira 

car park. 

11 a.m.   Visit Aditorium of Imhotep museum 

in the company of Prof. Alain 

Zivie. 

12 noon Prof. Alain Zivie will take us to see 

tombs of the New Empire which 

are closed to the public. They will 

probably include the tomb of May 

the milk mother of Tout Ankh 

Amoun and of the Ambassador of 

Ramses II who signed the world’s 

first peace treaty. 

 

1.30 pm  Picnic lunch which each one must 

bring. 

2.30 pm   Return by coach to the Marriott. 

 

Thursday 13 to Sunday 16 May 

Trip to Dakhla 

Thursday 13: Leave by 4x4 to white desert 

and camp for the night. 
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السفر الى واحة الداخلة واالقامة فى : ١٤الجمعة 
  .اإلكولودج

للبعثة اآلثار حفريات زيارة القصر و: ١٥السبت 
  .يةالفرنس

زيارة متحف واحة الخارجة والعودة : ١٦األحد 
 . بالطائرةالى القاهرة

يحتوى متحف الخارجة على مجموعة : ملحوظة
  .من متحف قصر المنيل

  

   يونيو١٩السبت 

 موقف سيارات صباحاً تحرك األوتوبيس من٩,٣٠
  .فندق الماريوتالجزيرة ل

صباحاً زيارة بيت األمة بصحبة عمر ١٠,٣٠
  .طلعت

 كمال بالمجلس  باشا صباحاً العودة لقاعة أحمد١١
األعلى لآلثار ومحاضرة يلقيها 

  .عمر طلعت
  

  . مشروباتظهر بعد ال١٢,٣٠
  

  . مساء العودة الى الماريوت١

  

  

 

 

 

 

Friday 14: Travel to Dakhla and check into 

Ecolodge. 

Saturday 15: Visit Al Qasr and French 

excavations. 

Sunday 16: Visit Kharga Museum and fly 

back to Cairo. 

N.B. Kharga Museum contains a collection 

from Manial Palace Museum. 

 

Saturday 19 June 

 

9.30 am  Coach leaves Marriot Gezira car 

park. 

 

10.30 am Visit Beit El Umma in the company 

of Amr Talat. 

11 am    Return to Ahmed Pasha Hall, SCA, 

Zamalek and lecture by Amr Talat 

in Arabic. 

 

12.30 pm  Refreshments. 

 

1 pm         Coach leaves for Marriot car park. 

 

 

  ىـن كامـحس
  قافيةاألنشطة الثرئيس لجنة 

 

 

Hassan Kamy 

Head of Events Committee 

 


