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International Conference
The Coptic Educational Systems and Institutions 

(11th Century - Present)
Cairo, February 17-19, 2022

The French Institute for Oriental Archaeology (IFAO), in cooperation with center of Coptic 
studies at faculty of Arts, Alexandria University, organize an international conference on “The 
Coptic educational systems and institutions (11th century-present), February 17-19, 2022, at 
the IFAO in Cairo. The Three days conference will take place between 17 an 19 february 2022 
at St. Mark Foundation for Coptic Heritage and the IFAO.

Organizing Committee:
• Prof. Magdi Guirguis (Kafr El-Sheikh University - French Institute of Oriental Archaeology)
• Prof.  Rasha Farouk (Alexandria University)
• Dr. Ibrahim Sawiris (Sohag University - Saint Mark Foundation)
• Dr. George Youssef (Alexandria University)

About the conference
When it comes to the history of education among Copts in the Arab era, there are two 

important phases. The first phase is the period extending from the late Tenth century to 
the middle of the Fourteenth century, which witnessed the flooding of writings in most 
of religious, legal, theological, and liturgical aspects. At the same time, many philosophical 
and ideological debates and discussions had been trigged. This momentum could indicate 
reasonable environment for teaching and learning, which most of its features, methods, and 
institutes, are not yet known. The second phase is the period beginning from the middle of 
the Nineteenth century onward, with initiatives of educational projects and the establishment 
of schools for civilians and clergy as well. On the other side, the Western missionaries founded 
schools and educational institutions across the country.

Whe should also notice that the period from the middle of the Fourteenth century to 
the middle of the Nineteenth century, and especially the Ottoman period (1517-1805), is 
completely neglected, and has been stigmatized as a period of backwardness, darkness and 
ignorance.

Moreover, by restricting Coptic education to religious matters in the medieval and 
premodern history, and to confessional schools in modern history, other important aspects 
has been severely ignored, such as the financial, calculating, and topographical knowledge. 
The Copts were also applying to achieve their functions in financial and administrative 
affairs. They had also certain engineering experiences required to achieve the land surveying. 
Thus, it is very important to explore and focus on these fields, and the ways of transferring 
these knowledge. This point may allow a wide scope to study important aspects of Egyptian 
history. Hence, this approach is a way to study aspects of Coptic history in their broader 
contexts, or vice versa, to study important aspects of Egyptian history from the point of view 
of professional and administrative knowledge.

On the other hand, there is a scattered information about the traditional educational 
institutions of the Copts, especially the schools attached to the churches. In comparison 
to the abundance of information about these institutions on the Islamic side, whether 
chronicles, biographies, or thousands of legal documents, especially waqf endowment 
documents, the sources are silent about these institutions on the Coptic side.



PROGRAMME
Day 1: Thursday, February 17, 2022

Venue:  St. Mark Foundation for Coptic Heritage, Abbassyia, Cairo

9:00- 9:20: Registration
9:20- 9:30: Opening speech: 
_____________________________

First session: Coptic education during the Ottoman period
(9:30- 11:00) - Chair: Nelly Hanna

9:30- 10:00:  Alastair Hamilton (Emeritus Professor, the Warburg Institute, UK)
   “European views of Coptic education (1500-1900)” (in English)

10:00- 10: 30:  Fr. Basilios S. Hanna (Coptic Orthodox Theological College, Anba Ruies) 
  “The patriarch’s scribe and/or children teacher” (in Arabic) 

10:30- 11:00:  Magdi Guirguis (Kafrelsheikh University, IFAO)
  “Coptic educational institutions in the Ottoman era: Sources and   
  inquiries” (in Arabic)
11:00- 11:30:  coffee break
_____________________________

Second session: Non-religious knowledge
(11:30- 13:00) - Chair: Mohamed Afifi

11:30- 12:00:  Sabry Eladl (Misr International University) 
  “Coptic surveyors: The transfer of engineering and survey knowledge  
  during the 19th century” (in Arabic)

12:00- 12:30:  Ayman Mohammed (Suez Canal University)
   «Muallam Serguis Ghlai: New shift of the financial administration in  
  Mohamed Ali Era” (in Arabic)

12:30- 13:00:  Emad Ibrahim (Luxor University) 
  “Coptic scribes: Education and administration in 19-20th centuries”
  (in Arabic)
13:00- 14:00:   Lunch
_____________________________
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Third session: Chartable Associations and Education
(14:00-15:30) - Chair: Samir Morcos

14:00- 14:30:  Annalaura Turiano,  IREMAM, Aix-en-Provence
  “Gam’iyyat al-Sa‘îd: Charitable activism, education and social   
  development in Upper Egypt (1940s-1970s)” (in English)

14:30- 15:00:  Doaa Baheyeldin, Bibliotheca Alexandrina
  “Altawfiq society: Reviving the educational reform movement” 
  (in Arabic)

15:00- 15:30:  Abir Kamara (Cairo University) 
  “Coptic Girls schools: Founding and development” (in Arabic)
15:30- 16:00:  Coffee break
_____________________________ 

Fourth session: Different discourses
(16:00- 17:30) - Chair: Farida Makkar

16:00- 16:30:  David Aziz (University of East Anglia UK) &, Fr.  Peter Farrington (the  
  Diocese of the Midlands, UK):
  “The instructor being practical: Socialization and Discipleship in the  
  design of modern church teaching” (in English)

16:30- 17:00:  Mina Ibrahim (University of Giessen, Germany): 
  «Bars, Casinos, and Porn Sites: In the Shadows of the Coptic Education  
  Institutions” (in English)

17:00- 17:30:   Christine Chaillot (independent writer, Switzerland): 
  «The Education in the Ethiopian Orthodox Täwahedo Church affiliated  
  to the Coptic Church until 1959” (in English)
_____________________________
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Day 2: Friday February 18, 2022
Venue: IFAO

Round table: Mapping Coptic educational institutions
Moderators: Magdi Guirguis& Ibrahim Saweros

Panel A (9:30- 11:00)
9:30- 10:00:  Martina George & Gerges Ibrahim: Overview of the current map 
10:00-10:30:  Fr. Basilios S. Hanna, Coptic Orthodox Theological College (Anba Ruies)
10:30-11:00:  Fr. Arsany Al-Muharraqy, Coptic Orthodox Theological College 
  (Dayr al-Muharraq)
11:00- 11:30:  Coffee break
_____________________________

Panel B (11:30-13:00)
11:30- 12:00:  Fr. Melad Shehata Al-Franciscany, The Franciscan Center for Coptic Studies
12:00- 12:30:  Eid Salah, Evangelical Church.
12:30- 13:00:  Adly Anis, Faculty of Theology, Holy Sophia University
13:00- 14:00:  Lunch
_____________________________

Panel C (14:00- 15:30)
14:00- 14:30:  Fr. Peter Wagih, Pope Shenouda Institute for Liturgical Studies , Akhmîm.
14:30- 15:00: Fr. Athanasius George Fahmy, Tyrannus Orthodox Theological Seminary
15:00-15:30:  Ishaq Ibrahim Agban, Institute for Coptic Studies
15:30- 16:00:  Coffee break
_____________________________

Panel D (16:00- 17:30)
16:00- 16:30:  Magdi Lateef Al-Sanadi, Copticad Institute
16:30- 17:00:  Emad Maurice, Panarion Center for Patristic Heritage
17:00- 17:30:  Fady Ghattas, Alexandria School for Christian Studies

  _____________________________
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Day 3: Saturday February 19, 2022
Venue: IFAO

Fifth session: Sunday school movement
(9:30- 11:00) - Chair: Malak Labib

9:30- 10:00:  Anba Suriel (the Diocese of Los Angeles, USA):
  «Habib Girgis: Reformer of Religious and Theological Education in the  
  Coptic Orthodox Church” (in English)

10:00- 10:30:  Matijia Milicic (Radboud University, the Netherlands)
  “ ‘Sunday schools at home’: The role of popular magazines in   
  transmitting religious knowledge in the Coptic mahgar” (in English)

10:30- 11:00:  Leah Rumsey (Harvard University, USA)
  “Reading the Coptic Sunday School movement in a missionary archive:  
  The Willard Acheson papers” (in English)
11:00- 11:30:  Coffee break
_____________________________

Sixth session: Missionaries’ schools
(11:30-13:00) - Chair: Rasha Farouk

11:30- 12:00:  Randa Wagdi (Fayoum University)
  “Education in two school systems: Orthodox community and catholic  
  missionaries” (in Arabic)

12:00- 12:30:  Nihad Abdel-Basset (Bibliotheca Alexandrina)
  “Orthodox missionaries and its impact on Russian schools and   
  associations in Egypt in the second half of the 19th century” (in Arabic)

12:30-13:00:  Amy Fallas (UC Santa Barbara, USA)
  “Scriptural Battlegrounds: Protestant Missionaries, Coptic Education,  
  and the Friends of the Bible, 1908-1938” (in English)
13:00- 14:00:  Lunch
_____________________________
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Seventh session: Learning Coptic in Arabic
(14:00- 15:30) - Chair: Ibrahim Saweros

14:00- 14:30:  Ahmed Abdelhafez (Damietta University)
  “Arab writings for the study of Coptic language: The educational   
  methodology” (in Arabic)

14:30- 15:00:  Waffa Abdel Wahab (Fayoum University)
  «Samanudy’s scala (ladder) and the Arabic grammar schools in his  
  time” (in Arabic)

15:00- 15:30:  Ahmad Ghazy & Waleed Abdel Samie (Fayoum University)
  “Coptic katatib during Mohamed Ali family: An analytical study” (in  
  Arabic)
15:30- 16:00:  Coffee break

_____________________________

Eighth session: Different types of education
(16:00- 17:30) - Chair: Fr. Basilios Hanna

16:00- 16:30:  Fr. Kyrikos (Kellia)
  “The rule of Solitude houses at the Coptic Monasteries in the religious  
  and liturgical education” (in Arabic)

16:30- 17:00:  Fr. Bigoul Abdallah (Institute for Coptic Studies)
  “The schools of foreign communities in Zagazig” (in Arabic)

17:00- 17:30:  Isac Aziz (Ain Shams University)
  “American educational institution and Copts (1854-1948 AD)” 
  (in Arabic)

17:30- 18:00:  conclusion
_____________________________
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الجلسة السابعة: تعليم االقبطية باللغة العربية
رئيس الجلسة: إبراهيم ساويرس  15:30 -14:00

- أحمد عبد الحفيظ )جامعة دمياط(: الكتابات العربية في دراسة اللغة     
القبطية: المنهجية التعليمية، )بالعربية(.   

- وفاء عبد الوهاب )جامعة الفيوم(: ساللم السمنودي ومدارس النحو     
العربي في زمانه ، )بالعربية(.   

- أحمد عطية، وليد عبد السميع )جامعة الفيوم(: كتاتيب األقباط في عهد     
األسرة العلوية: قراءة تحليلية، )بالعربية(.   

استراحة قهوة  16:00-15:30
ــــــــــــــــ

الجلسة الثامنة: أنماط متنوعة من التعليم

رئيس الجلسة: القس باسيليوس صبحي  17:30-16:00
- الراهب كيرياكوس )دير األنبا مكاريوس، جبل القاللي(: بيوت الخلوة     

باألديرة القبطية وطرق انتقال التعليم الديني والطقسي للشباب،      
)بالعربية(.   

- القس بيجول عبد هللا )معهد الدراسات القبطية(: مدارس الجاليات     
األجنبية بالزقازيق، )بالعربية(.   

- اسحق عزيز فريج )جامعة عين شمس(: مؤسسات التعليم األمريكي     
واألقباط )1854-1958م(، )بالعربية(.   

الخاتمة  18:00-17:30

ــــــــــــــــ

٢٠٢٢ فبراير   ١٧-١٩ القاهرة   - الحاضر(  حتى  عشر-   الحادي  )القرن  القبط  عند  ومؤسساته  التعليم  الدولي   -٦-المؤتمر 



اليوم الثالث: 19 فبراير 2022م
المكان: المعهد الفرنسي العلمي لآلثار الشرقية، المنيرة

ــــــــــــــــ
الجلسة الخامسة: مدارس األحد

رئيس الجلسة: ملك لبيب  11:00 -9:30
- األنبا سولاير )إيبارشية لوس أنجلوس، الواليات المتحدة(: حبيب      

جرجس وإصالح التعليم الديني والالهوتي، )باالنجليزية(.   
- ماِتيا ميلتشيتش (جامعة نيميخن، هولندا): مدارس األحد في المنزل:     

دورلمجالت الشعبية في نقل المعارف الدينية بين أقباط المهجر،     
)باالنجليزية(.  

- ليئة رامسي )جامعة هارفارد، الواليات المتحدة(: قراءة في حركة مدارس     
األحد من خالل أرشيف بعثية تبشيرية: أوراق ويالرد اتشسون، )باالنجليزية(.   

استراحة قهوة  11:30 -11:00
ــــــــــــــــ

الجلسة السادسة: مدارس اإلرساليات
رئيس الجلسة: رشا فاروق  13:00 -11:30

- راندا وجدي )جامعة الفيوم(: التعليم ما بين مدارس الطائفة      
األرثوذوكسية ومدارس اإلرساليات الكاثوليكية، )بالعربية(.   

- نهاد عبد الباسط )مكتبة اإلسكندرية(: البعثات التبشيرية األرثوذكسية     
وانعكاسها على الجمعيات والمدارس الروسية في مصر في النصف الثاني     

من القرن التاسع عشر، )بالعربية(.   
- إيمي فاالس )جامعة كاليفورنيا، الواليات المتحدة(: معارك كتابية:     
اإلرساليات البروتستانتية  والتعليم القبطي وجمعية أصدقاء الكتاب      

المقدس، 1908-1938م ، )باالنجليزية(.   
غذاء  14:00 -13:00

ــــــــــــــــ

-٥ - 



اليوم الثاني 18 فبراير 2022
المكان: المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، المنيرة

ــــــــــــــــ
المائدة المستديرة: المؤسسات التعليمية القبطية المعاصرة

يدير الحوار: مجدي جرجس – إبراهيم ساويرس

الجلسة األولى )9:30 – 11:00(
مارتينا جورج – جرجس إبراهيم، نظرة عامة على المؤسسات التعليمية    10:00- 9:30

القبطية المعاصرة.   
القس باسيليوس صبحي حنا، الكلية اإلكليريكية للقبط األرثوذكس  10:30 -10:00

   )األنبا رويس(
الراهب أرساني المحرقي، الكلية اإلكليريكية للقبط األرثوذكس )الديرالمحرق(.  11:00 - 10:30

استراحة قهوة  11:30 - 11:00
ــــــــــــــــ

الجلسة الثانية )11:30 – 13:00(
األب ميالد شحاتة الفرنسيسكان، المركز الثقافي الفرنسيسكان للدراسات    12:00 - 11:30

القبطية.   
القس عيد صالح، الكنيسة اإلنجيلية.  12:30 - 12:00

عدلي أنيس، كلية الالهوت، جامعة هولي صوفيا.  13:00 - 12:30
الغذاء  1400 - 13:00

ــــــــــــــــ
الجلسة الثالثة )14:00 – 15:30(

القس بيتر وجيه، معهد األنبا شنودة للدراسات الليتورچية بأخميم.  14:30 - 14:00
القمص أثناسيوس جورج فهمي، مدرسة تيرانس للتعليم الالهوتي والوعظ.  15:00 - 14:30

اسحق إبراهيم عجبان، معهد الدراسات القبطية.  15:30 - 15:00
استراحة قهوة  16:00 - 15:30

ــــــــــــــــ
الجلسة الرابعة )16:00 – 30:1٧(

مجدي لطيف السندي، المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.  16:30 - 16:00
عماد موريس، مركز بناريون للتراث اآلبائي.  1٧:00 - 16:30

فادي غطاس، مؤسسة مدرسة اإلسكندرية للدراسات المسيحية..  1٧:30 - 1٧:00

٢٠٢٢ فبراير   ١٧-١٩ القاهرة   - الحاضر(  حتى  عشر-   الحادي  )القرن  القبط  عند  ومؤسساته  التعليم  الدولي   -٤-المؤتمر 



الجلسة الثالثة المؤسسات الخيرية والتعليم
رئيس الجلسة: سمير مرقس  15:30 -14:00

- أنا لورا توريانو )معهد دراسات العالم العربي واإلسالمي، فرنسا(:     
جمعية الصعيد: العمل الخيري والتعليم والتنمية االجتماعية في صعيد     

مصر )1940-1980م(، )باالنجليزية(.   
- دعاء بهي الدين )مكتبة اإلسكندرية(: جمعية التوفيق القبطية وإحياء     

حركة اإلصالح التعليمية، )بالعربية(.   
- عبير قمرة )جامعة القاهرة(: مدارس البنات القبطية: النشأة والتطور،     

)بالعربية(.   
استراحة قهوة  16:00-15:30

ــــــــــــــــ
الجلسة الرابعة: خطابات متنوعة

رئيس الجلسة: فريدة مقار  1٧:30-16:00
- ديفيد عزيز )جامعة شرق أنجليا، المملكة المتحدة( & األب بيتر      

فارينجتون )إيبارشية ميدالندز، المملكة المتحدة(: أن يكون المعلم عملياً:     
التنمية االجتماعية والتلمذة في إطار التعليم الحديث في الكنيسة،   

)باالنجليزية(.   
- مينا إبراهيم )جامعة جيسين، ألمانيا(: الحانات والكازينوهات والمواقع      

اإلباحية: في ظالل المؤسسات التعليمية القبطية، )باالنجليزية(.   
- كريستين شايو )باحثة مستقلة، سويسرا(: التعليم في كنيسة التوحيد     

اإلثيوبية حتى عام 1959م، )باالنجليزية(.   
ــــــــــــــــ

-٣ - 



البرنامج
اليوم األول: الخميس 1٧ فبراير 2022م

المكان: مؤسسة سان مارك للتراث القبطي، الكاتدرائية المرقسية العباسية 

التسجيل  9:20 -9:00
االفتتاح  9:30 -9:20

  
الجلسة األولى: التعليم القبطي في العصر العثماني

رئيس الجلسة: نللي حنا  11:00 -9:30
- الستير هاميلتون )واربورج، المملكة المتحدة(: رؤى الغربيين حول     

التعليم القبطي )1500-1900م(، )باالنجليزية(.   
- القس باسيليوس صبحي )الكلية اإلكليريكية، االنبا رويس(: ما بين     

كاتب القالية ومؤدب األطفال، )بالعربية(.   
- مجدي جرجس )جامعة كفر الشيخ، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية(:     
مؤسسات التعليم القبطية في العصر العثماني: المصادر واإلشكاليات،     

)بالعربية(.   
استراحة قهوة  11:30 -11:00

ــــــــــــــــ
الجلسة الثانية التعليم غير الديني

رئيس الجلسة: محمد عفيفي  13:00 -11:30
- صبري العدل )جامعة مصر الدولية(: المساحون األقباط: انتقال      
المعارف الهندسية والمساحية خالل القرن التاسع عشر، )بالعربية(.   

- أيمن محمد )جامعة قناة السويس(: المعلم سرجيوس غالي والتحول في     
اإلدارة المالية لمصر في عصر محمد علي، )بالعربية(.   

- عماد إبراهيم )جامعة األقصر(: الُكّتاب األقباط بين التعليم واإلدارة في     
القرنين التاسع عشر والعشرين، )بالعربية(.   

غذاء  14:00 -13:00
ــــــــــــــــ

٢٠٢٢ فبراير   ١٧-١٩ القاهرة   - الحاضر(  حتى  عشر-   الحادي  )القرن  القبط  عند  ومؤسساته  التعليم  الدولي   -٢-المؤتمر 



المؤتمر الدولي
التعليم ومؤسساته عند القبط

)القرن الحادي عشر-  حتى  الحاضر(

القبطية  الدراسات  معهد  مع  بالتعاون  بالقاهرة،  الشرقية  لآلثار  الفرنسي  المعهد  ينظم   
الحادي  )القرن  القبط  التعليم ومؤسساته عند  حول  دولياً  اإلسكندرية، مؤتمراً  اآلداب جامعة  بكلية 
عشر- حتى الحاضر(، بمقر مؤسسة سان مارك للتراث القبطي والمعهد الفرنسي للآلثار الشرقية 

بالقاهرة أيام 17 و 18 و 19 فبراير ٢0٢٢م.

اللجنة المنظمة:
أ.د. مجدي جرجس )جامعة كفر الشيخ - المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية(

أ.د. رشا فاروق )جامعة اإلسكندرية(
د. إبراهيم ساويرس )جامعة سوهاج - مؤسسة سان مارك(

د. جورج يوسف )جامعة اإلسكندرية(

نبذة عن المؤتمر:
عندما يرد ذكر التعليم عند القبط في العصر العربي ينصرف الذهن إلى فترتنين متمايزتين:   
األولى، هي الفترة الممتدة من أواخر القرن العاشر الميالدي وحتى منتصف القرن الرابع عشر، حيث 
شهدت ظهور المدونات والمؤلفات في شتى المجاالت الدينية والقانونية والالهوتية والطقسية، كما شهدت 
تلك الفترة أيضاً سجاالت ومناقشات فلسفية وعقائدية متنوعة. وهذا الزخم يشي بتوفر بيئة مناسبة للتعليم 
والتعلم، ال نعرف الكثير عن مؤسساتها ونظمها. الفترة الثانية التي تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر، 
حيث االهتمام بإنشاء المدارس لتعليم وتأهيل رجال الدين، إلى جوار مدارس عامة للبنين والبنات، وتأسيس 
البعثات التبشيرية الغربية لمدارس ومؤسسات تعليمية عبر القطر المصري. في حين أن الفترة الممتدة 
من منتصف القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر يغلفها الغموض، وتسقط من الحسبان، 

وبخاصة فترة الحكم العثماني )1517-1805م(، الذي وصم بالركود والجهل والتخلف.
على أن حصر التعليم القبطي في الشأن الديني قديماً، وفي المدارس الطائفية حديثاً، قد أغفل   
جوانب أخرى مهمة في تاريخ التعليم عند القبط. وبخاصة المعارف المالية والحسابية والطبوغرافية التي 
الضرائب...إلخ.  وتقدير  األراضي  الحسابات ومسح  المختلفة من  لوظائفهم  أداءهم  في  القبط  استخدمها 
وإلقاء الضوء على هذه المجاالت وطرق انتقال معارفها، قد يفتح المجال واسعاً لدراسة جوانب مهمة من 
التاريخ المصري. ومن ثم، يكون هذا المدخل طريقة لدراسة جوانب التاريخ القبطي في سياقاتها األوسع، 

أو بالعكس دراسة جوانب مهمة في التاريخ المصري من زاوية المعارف المهنية واإلدارية.
من ناحية أخرى، ترد معلومات متناثرة حول مؤسسات التعليم التقليدية عند القبط، وبخاصة   
الكتاتيب الملحقة بالكنائس. وفي مقارنتها بفيض المعلومات التي تحدثت عن هذه المؤسسات على الجانب 
اإلسالمي، سواء الحوليات أو كتب التراجم أو آالف الوثائق الشرعية وبخاصة وثائق الوقف، تصمت 
المصادر عن هذه المؤسسات في الجانب القبطي. كل هذه المجاالت وغيرها تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

٢٠٢٢ فبراير   ١٧-١٩ القاهرة   - الحاضر(  حتى  عشر-   الحادي  )القرن  القبط  عند  ومؤسساته  التعليم  الدولي   -١-المؤتمر 



يقام المؤتمر بدعم من: 



القبط عند  ومؤسساته  التعليم 

لبرنامج ا

 ١٧ -١٩  فبراير  ٢٠٢٢م
مؤسسة سان مارك للتراث القبطي،

والمعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية

)القرن الحادي عشر- حتى  الحاضر(

مؤتمر دولي


