امل�ؤمتر الدويل الأول للدرا�سات القبطية

احلياة يف م�رص
خالل الع�رص القبطي
الربنامج

الثالثاء  21سبتمبر 2010
(المسرح الصغير)
10.00 – 8.30
10.30 – 10.00
11.00 – 10.30

التسجيل
الجلسة االفتتاحية
المتحدث الرئيسي ،Jacques van der Vliet :الدراسات القبطية وأمهيتها
بالنسبة ملصر والعامل
افتتاح معرض موقع علم المصريات (أ.د /عبد الحليم نور الدين)  +استراحة
شاي

الجلسة األولى
11.50 – 11.30
12.10 – 11.50
12.30 – 12.10

الرئيس :أحمد زغلول

 Peter Grossmannاكتشافات جديدة يف مدينة أنتينوبوليس
 Darlene L. Brooks Hedstromاحلياة يف منشوبية قبطية يف وادي النطرون
منة اهلل الدري الزراعة الديرية ومنتجاهتا :منظور أثري

12.50 – 12.30

محمد حسام الدين إسماعيل عمارة الكنائس واألديرة يف العصر اإلسالمي

11.30 – 11.00

1.10 – 12.50
1.30 – 1.10

مجدي البدري أحمد  /أيمن محمد الدمراني حفائر اجمللس األعلى لآلثار:
اكتشاف دير األنبا موسى
أسئلة

3.00 – 1.30

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

الجلسة الثانية
3.20 – 3.00
3.40 – 3.20
4.00 – 3.40
4.20 – 4.00

الرئيس :عبد اهلل كامل موسى
شذا جمال الدين مناظر أبوكريفا يف دير السريان :حوار بني ثقافتني
تداوس أفامينا فخاريات أبو مينا :جزء من الرتاث
نيفين عبد الجواد حماريب القديس مرقص املقدسة يف اإلسكندرية والقاهرة
عاطف عبد الدايم عبد الحي خمتارات من التحف الفنية القبطية مبتاحف اململكة
املتحدة دراسة أثرية فنية
أسئلة

7.00 – 4.40

جولة بمكتبة اإلسكندرية – متحف آثار مكتبة اإلسكندرية (التجمع أمام
مدخل المكتبة الرئيسي)

4.40 – 4.20
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الثالثاء  21سبتمبر 2010
(قاعة الوفود)
الجلسة األولى
11.50 – 11.30

الرئيسJacques van der Vliet :

12.10 – 11.50

 Pauline Allenرسائل بطاركة اإلسكندرية االحتفالية :أدلة على التاريخ
االجتماعي يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني
 Andreas Ellwardtمن القبطية إىل العربية :ما يسمى وصية الرب وف ًقا
ملخطوطة برج العرب رقم 22
 Dominique Bénazethاحلياة يف الدير من خالل دراسة إلحدى كنائس بلدة
باويط (بني القرنني الثامن والعاشر)
أوفيليا الفرعوني نص قبطي ينشر ألول مرة :جمادلة بني رئيس األساقفة وأحد
امللحدين

1.30 – 1.10

أسئلة

3.00 – 1.30

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

الجلسة الثانية
3.20 – 3.00
3.40 – 3.20

الرئيسPauline Allen :

4.00 – 3.40

ماهر عيسى شقافات قبطية غري منشورة من متحف احلضارة يف القاهرة
هند صالح الدين صميدة لوحتان إجنيليتان من املتحف القبطي بالقاهرة

4.40 – 4.20

أسئلة

7.00 – 4.40

جولة بمكتبة اإلسكندرية – متحف آثار مكتبة اإلسكندرية (التجمع أمام
مدخل المكتبة الرئيسي)

12.30 – 12.10
12.50 – 12.30
1.10 – 12.50

4.20 – 4.00

يوحنا نسيم يوسف بعض مالمح احلياة اليومية وف ًقا للنصوص القبطية

عبد الحليم نور الدين القبطية :مرحلة من مراحل اللغة املصرية القدمية
 Jacques van der Vlietأسقف ومريدوه  ...أسقف مدينة قفط :بسنيت
(632-569م) وشبكة عالقاته االجتماعية
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الثالثاء  21سبتمبر 2010
(قاعة المحاضرات)
الجلسة األولى
11.50 – 11.30

الرئيس :عبد الحليم نور الدين
لؤي محمود سعيد استخدام رمزية الصليب بني القبائل املسلمة يف الصحراء املصرية
الليبية
سهير أحمد من هو ساكسو؟
شروق عاشور ميت دمسيس -دقهلية -كنيسة الشهيد مارجرجس كأهم املزارات
الدينية ،دراسة أثرية فنية
أيمن محمود املراسالت بني املعلم غايل وبابا روما وموقف األقباط منها من واقع
أرشيف الفاتيكان
 Ioannis K. Grossmannفيلوبونوي يف حمرايب القديس سايرس والقديس يوحنا
الشايف ىف مينوتيس
أسئلة

3.00 – 1.30

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

الجلسة الثانية
3.20 – 3.00

الرئيس :ممدوح الدماطي
سمية حسن محمد احلنايا يف الفن القبطي

3.40 – 3.20

شيرين صادق الجندي منظر لقاء سيدنا إبراهيم مبَْلكي صادق ملك الرب والسالم
بدير األنبا أنطونيوس بالبحر األمحر( :دراسة مقارنة)

4.00 – 3.40
4.20 – 4.00

القمص ماكسيموس األنطوني الرسومات اجلدارية القبطية واحلفاظ عليها
هدى عبد اهلل قنديل  /نشوى محمد طلعت اآلثار القبطية يف مدينة أمخيم ومقوماهتا
التارخيية واألثرية

4.40 – 4.20

أسئلة

7.00 – 4.40

جولة بمكتبة اإلسكندرية – متحف آثار مكتبة اإلسكندرية (التجمع أمام
مدخل المكتبة الرئيسي)

12.10 – 11.50
12.30 – 12.10
12.50 – 12.30
1.10 – 12.50
1.30 – 1.10
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األربعاء  22سبتمبر 2010
(المسرح الصغير)

10.10 – 9.50
10.30 – 10.10
10.50 – 10.30
11.10 – 10.50
11.30 – 11.10

الرئيس :محمد عبد الغني
ميرفت ثابت صليب كنائس منطقة الفسطاط :كنيسة السيدة العذراء الدمشرية
وكنيسة األنبا شنودة وكنيسة أبو سيفني
سامح حبشي أديرة برية أالساس
 Johanna Siglالنول يف عمارة مساكن الرهبان من مصر القبطية
فرج اهلل أحمد يوسف دير احملرق بأسيوط ،دراسة أثرية فنية
مجدي فكري مستوطنة ديرية يف وادي امللكات
أسئلة

الجلسة األولى
9.50 – 9.30

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00
12.40 – 12.20

الرئيس :ميرفت ثابت صليب
وزير وزير عبد الوهاب أدوات تزين من منطقة دير البنات بالفيوم
سماح عبد الرحمن  /سمر كمال  /أسماء بهجت جمموعة أثرية متعددة الثقافات
من املتحف القبطي بالقاهرة
عادل زيادة كنيسة الدير األبيض بسوهاج ،فن معماري بني املصري القدمي والقبطي

1.20 – 1.00

عبد الجواد عبد الفتاح اكتشافات اآلثار القبطية حبفائر طريق الكباش باألقصر

1.40 – 1.20

أسئلة

3.30 – 1.40

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

1.00 – 12.40
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30

الرئيس :مفيدة الوشاحى
عزت زكي قادوس الرمزية واهلوية الدينية يف الفن القبطي

4.50 – 4.30

أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد الرمز والرمزية املسيحية على الفسيفساء يف مصر

5.10 – 4.50

 Gillian Pykeاحلياة يف الدير مبساكن املقابر الشمالية يف العمارنة :منظور
حمدود
أسئلة

6.30 – 5.30

محاضرة الدكتور يوحنا نسيم الدراسة يف اإلسكندرية يف أواخر القرن اخلامس  -على
حسب ما جاء يف السرية السريانية لساويرس األنطاكي

4.10 – 3.50
4.30 – 4.10

5.30 – 5.10

صبحي عاشور بعض األعمال النحتية الغري منشورة من العصور البيزنطية األوىل
ناجح عمر علي األصول املصرية يف بعض الفنون الصغرى القبطية
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األربعاء  22سبتمبر 2010
(قاعة الوفود)
الجلسة األولى
9.50 – 9.30
10.10 – 9.50
10.30 – 10.10
10.50 – 10.30
11.10 – 10.50

الرئيس :مصطفى العبادي
محمود إبراهيم السعدني كاهن يوناين يؤبِّن اإلسكندر األكرب يف القرن الثالث
امليالدي ،قراءة حضارية
مفيدة الوشاحي مشاهد من احلياة اليومية يف الفن القبطي حىت القرن السادس
امليالدي
أحمد أمين هل كان هناك جمتمع قبطي يف اليونان؟ قراءة يف نص “اوليا چليب”
نها عبد العال سالم ( )O. Col. Inv. 55إيصال حتصيل ضرائب يوناين من
مصر الرومانية
شيرين علي نشر شقافة يونانية غري منشورة من املتحف املصري

11.30 – 11.10

أسئلة

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00

الرئيس :محمد عبد الهادي
عبد الرحمن محمد السروجي عالج وصيانة أيقونة مذهبة منفذة بأسلوب التمربا
متحف السويس -مصرمحمد كمال خالف دراسة تلف وصيانة مواد بناء كنيسة األنبا صرابامون األثرية
مبدينة البتانون – حمافظة املنوفية
عبده الدربي آلية احلفاظ على الرتاث القبطي القائم على املعابد املصرية القدمية ويف
حميطاهتا
ميشيل صبري  /عبده الدربي عوامل ومظاهر تلف األيقونات القبطية ومقرتحات
العالج تطبي ًقا على منوذج خمتار
أسئلة

3.30 – 1.40

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

12.40 – 12.20
1.00 – 12.40
1.20 – 1.00
1.40 – 1.20
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30
4.10 – 3.50
4.30 – 4.10
4.50 – 4.30
5.10 – 4.50
5.30 – 5.10

الرئيسAndreas Ellwardt :

 Ewa D. Zakrzewskaملاذا كتب املصريني باللغة القبطية؟ ظهور القبطية كلغة
أدبية
عادل سيداروس من القبطية للعربية يف األدب املسيحي املصري
أسماء إبراهيم أحمد شاهدا قرب رقم  367 ،366مبتحف مدرسة السالم بأسيوط
ميرال محمود كامل  /رضا بيومي حسن الربدية القبطية رقم  ،377متحف السالم
بأسيوط
جرجس إبراهيم يوسف أمساء املدن والقرى املصرية يف العصر القبطي ،املعاين
واملدلوالت
أسئلة
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األربعاء  22سبتمبر 2010
(قاعة المحاضرات)

10.30 – 10.10
10.50 – 10.30
11.10 – 10.50
11.30 – 11.10

الرئيس :يوحنا نسيم يوسف
محمود سعيد عمران التاريخ اللوزياكي يف الرهبانية املصرية للقديس املؤرخ بالديوس
(431-263م؟) دراسة تارخيية نقدية
حسن بدوي البيزنطية وما بعد البيزنطية يف مصر بعد الفتح العريب :استمرارية أم
انقطاع؟
 Mlada Mikulicovaساويرس األمشوين :العقيدة النيقية بالعرب
أحمد منصور الطباعة القبطية يف مصر :تاريخ نشأهتا (1883 – 1860م)
عزت حبيب صليب الرتاث القبطي ..حماولة لتحديد املفاهيم
أسئلة

الجلسة األولى
9.50 – 9.30

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00

الرئيس :زبيدة عطا

10.10 – 9.50

12.40 – 12.20
1.00 – 12.40
1.20 – 1.00
1.40 – 1.20
3.30 – 1.40

 Gabriele Ziethenالسكن اجلميل :إسهام للتاريخ االقتصادي واالجتماعي يف
مصر ومنطقة البحر األمحر يف العصر القدمي املتأخر
السيد جاد شهادات الوثنية املصرية يف عهد اإلمرباطور ديكيوس بني عقيدة اضطهاد
املسيحية ونظرية إحياء الوثنية
محمد عبد الودود تاريخ رعاية األديرة املسيحية والكنائس من الفرتة اإلسالمية األوىل
حىت آخر العصر الفاطمي يف مصر
رحاب أحمد عبد الرشيد اإلسكندرية وتاريخ الكنيسة يف ضوء كتاب :تاريخ
الكنيسة للمؤرخ يوسيبيوس القيصري
أسئلة
غذاء (لحاملي الدعوات فقط)
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30
4.10 – 3.50
4.30 – 4.10
4.50 – 4.30
5.10 – 4.50

الرئيس :محمود السعدنى
األنبا مارتيروس تاريخ بطاركة الكرسي السكندري لألنبا يوساب أسقف فوة
زبيدة محمد عطا مالمح الشخصية املصرية يف العصر القبطي
أمين مكرم عبيد تأثري األقباط على احلضارة
نبيلة ميخائيل يوسف العالج باملوسيقى يف احلضارة القبطية
عبد اهلل كامل موسى  /محمد أحمد أحمد عوض كنائس منطقة مصر القدمية
األثرية بني الواقع واملأمول يف ضوء العوامل الرتاثية والرتميمية والبيئية والسياحية

5.30 – 5.10

أسئلة
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الخميس  23سبتمبر 2010
(المسرح الصغير)
9.30 – 6.00

زيارة دير مار مينا (للمتحدثين فقط)

الجلسة األولى
9.50 – 9.30
10.10 – 9.50

الرئيسPeter Grossmann :

10.30 – 10.10
10.50 – 10.30
11.10 – 10.50
11.30 – 11.10

نيللي رمزي التجهيزات الدفاعية يف العمارة القبطية
نيللي رمزي  /أحمد سليمان تفرد العمارة النوبية :أوجه التشابه واالختالف
والتعدد بني العمارة النوبية والقبطية
أحمد عوض منقباد من خالل احلفائر األثرية من القرن اخلامس امليالدي إىل القرن
السابع امليالدي
راجح زاهر كنائس النوبة السفلى (من القرن الثامن للقرن الثامن عشر امليالدي)
محمد السيد حمدي الكنيسة البطرسية بالقاهرة ،دراسة معمارية فنية
أسئلة

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00
12.40 – 12.20

الرئيس :سعيد مغاورى
خالد عبده دراسة تارخيية للمالبس الدينية يف الكنيسة القبطية يف مصر
محمد فياض دور املعماريني األقباط يف إنشاءات املسلمني احلضارية ،عصر الدولة
األموية يف مصر
عاطف نجيب مطرانيات أسوان والنوبة املصرية وأساقفها (القرن  4إىل  14امليالدي)

1.20 – 1.00

ماجد الراهب كتابات آباء مدرسة اإلسكندرية وأسس احلياة االجتماعية

1.40 – 1.20

أسئلة

3.30 – 1.40

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

1.00 – 12.40
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30

الرئيس :خالد عزب
محمد جابر المغربي مصر والقسطنطينية يف الربديات اليونانية من القرن اخلامس
للقرن السابع امليالدي

4.10 – 3.50

أيمن محمود مسألة ترميم دير األقباط باإلسكندرية يف القرن الثامن عشر يف ضوء
وثيقيت فتوى شرعيتني

4.30 – 4.10

وليد فليفل التواصل احلضاري بني جند املسلمني واألقباط يف موسم االرتباع

4.50 – 4.30

أسئلة

5.30 – 4.50

المتحدث الرئيسي ،Stephen Emmel :مستقبل الدراسات القبطية في
مصر  -مناقشة
الجلسة الختامية

6.00 – 5.30
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الخميس  23سبتمبر 2010
(قاعة الوفود)
9.30 – 6.00

زيارة دير مار مينا (للمتحدثين فقط)

الجلسة األولى
9.50 – 9.30

الرئيس :مجدى فكرى

10.10 – 9.50
10.30 – 10.10
10.50 – 10.30
11.10 – 10.50
11.30 – 11.10

 Amanda–Alice Maraveliaالعناصر الفلكية والكوزموغرافية يف :Scalae
مقارنة بينهم وبني مثيالهتم يف مصر القدمية .أثر علم الفلك على احلياة يف الفرتة
القبطية
راندا بليغ الطب القبطي بني الدين والسحر والطب التقليدي
منى حليم يعقوب الزراعة والفالح يف العصر القبطي ما بني القرنني الثالث والتاسع
امليالديني
كاميليا مكرم جرجس األطباء يف مصر ما بني القرنني السادس والثالث عشر من
خالل املخطوطات
مسلم شلتوت توجه اآلثار القبطية القدمية إىل قوس الشمس
أسئلة

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00
12.40 – 12.20
1.00 – 12.40

الرئيس :عزت قادوس
صبحي شنودة الفن القبطي يف احلياة الدينية
سعيد مغاوري أبرز احلرف والصناعات القبطية يف نصوص الربديات العربية
إيفيلين جورج صليب صناعة واستعمال األواين وزخرفتها يف العصر القبطي

1.20 – 1.00
1.40 – 1.20

بولين تودري أسعد الكائنات احلية األربعة ورمسهم عرب العصور
أسئلة

3.30 – 1.40

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30
4.10 – 3.50

الرئيس :سمية حسن
مديرا ملدرسة اإلسكندرية الالهوتية
فايز نجيب اسكندر دور ديدميوس الضرير ً
أليس اسكندر االحتفاالت الشعبية بأعياد القديسني

4.30 – 4.10

شكري يوسف كيرلس نشاط شنودة األمخيمي يف خدمة اجملتمع املدين يف عصره

4.50 – 4.30

أسئلة
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الخميس  23سبتمبر 2010
(قاعة المحاضرات)
9.30 – 6.00

زيارة دير مار مينا (للمتحدثين فقط)

الجلسة األولى
9.50 – 9.30

الرئيس :عادل فريد طوبيا

10.10 – 9.50
10.30 – 10.10

محمد عبد الهادي دراسة تقنيات الفخار وأسباب التلف وطرق العالج والصيانة
 Helen Persson/Elizabeth-Anne Haldaneأحباث يف النسيج املصري
وحفظه يف متحف فيكتوريا وألربت
أحمد سالم  /بدوي إسماعيل  /منى فؤاد دراسة الرتكيب البنائي للرسوم اجلدارية
القبطية متعددة الطبقات بدير قبة اهلواء بأسوان

10.50 – 10.30
11.10 – 10.50

فهيمة النحاس مقرتح لتطوير موقع مدينة ماريا البيزنطية
ميشيل صبري متوشلح أشهر مصوري األيقونات يف مصر

12.00 – 11.30

استراحة شاي

الجلسة الثانية
12.20 – 12.00
12.40 – 12.20

الرئيس :األنبا مارتيروس
الراهب يسطس األورشليمي عادات األقباط يف األراضي املقدسة
الراهب أنجيلوس النقلوني األمثال والعادات عند األقباط يف الصعيد

1.40 – 1.20

أسئلة

3.30 – 1.40

غذاء (لحاملي الدعوات فقط)

11.30 – 11.10

1.00 – 12.40
1.20 – 1.00

أسئلة

الراهب بيجول السرياني التعليم عند األقباط
صبحي شنودة الفن القبطي يف اجملتمع الريفي املصري واحلياة اليومية
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الجلسة الثالثة
3.50 – 3.30
4.10 – 3.50

الرئيس :راندا بليغ

 Magdalena Kuhnاملوسيقى القبطية يف األديرة واملدن والقرى

هاني حنا  /إيريني سمير األخشاب ومقتنيات وأشغال اخلشب يف احلياة اليومية
وىف الرتاث القبطي

4.30 – 4.10

هاني حنا  /إيريني سمير اآلثار القبطية اخلشبية املنفذة بأسلوب اخلرط ،دراسة
تارخيية وأثرية وفنية وتقنية

4.50 – 4.30

أسئلة
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