
 

 

 

The program of the seminar 

 

Orientalism, the Classics and Egypt (Third Meeting) 
 

The Reception of Ancient and Modern Egyptian Culture and Heritage, in 
Academia and Beyond 

 
 

Monday, 11 March 2019 

Bibliotheca Alexandrina, Main Entrance, Auditorium 

 

 

Lectures Time 
- Welcome Speech by the Head of the Library Sector 

- Introductory remarks 10:00–10:15 am 

What is Egyptian in Egyptian Classical Scholarship? 

Dr. Magda Elnowieemy, Professor of Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Alexandria 

University, Egypt 

10:15–11:00 am 

Decolonizing Heritage 

Dr. Monica Hanna, Professor of Archaeology and Cultural Heritage, the Arab Academy for 

Science, Technology and Maritime Transport, Aswan, Egypt 

11:00–11:45 am 

Short Break 11:45 am–12:15 pm 
Oh Faraó! Reception of Egypt in Brazilian Carnival 

Dr. Franziska Naether, Assistant Professor of Egyptology, University of Leipzig and  

Egyptian Museum - Georg Steindorff, Germany 

12:15–1:00 pm 

Long Break 1:00–2:30 pm 
Internal Orientalism: The Case of Ottoman and Kemalist Orientalism 

Dr. Hakem al-Rustom, Assistant Professor of Modern Armenian History, University of 

Michigan, USA 
2:30–3:15 pm 

Tony Harrison's The Trackers of Oxyrhynchus, as Post-Colonial Criticism 

Dr. Myrto Malouta, Assistant Professor of Greek Papyrology, Department of Archives, Library 

Science and Museology, Ionian University, Corfu, Greece 
3:15–4:00 pm 

Short Break 4:00–4:30 pm 
Archaeologists, Tourists and the Arabic Language in the Nineteenth Century 

Dr. Rachel Mairs, Associate Professor of Classical and Near Eastern Studies, University of 

Reading, UK 

4:30–5:15 pm 

Group discussion and concluding remarks 5:15–6:00 pm 



 

 

 ندوةبرنامج 
 (اللقاء الثالث)االستشراق والدراسات الكالسيكية مصر و 

 الثقافة والرتاث املصري قدميًا وحديثًا يف اجملتمع األكادميي وما سواه يتلق  
 

 2019مارس  11ثنين، اال يوم
   بمكتبة اإلسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة األوديتوريوم

 

 

 
 
 
 

 
 

 المحاضرات الوقت

ص10‚15 –ص10‚00  
 اإلسكندرية، مصر.؛ رئيس قطاع المكتبات، مكتبة الدكتور أمجد الجوهريكلمة  -
 مقدمة بسيطة مع بعض المالحظات -

 ؟المصريةالدراسات الكالسيكية ما هو المصري في  ص11‚00 – ص10‚15
 ، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مصرالتينيةاذ الدراسات اليونانية والأست ؛مييعالدكتورة ماجدة النو 

 االستعمارتحرير التراث الثقافي من  ص11‚45 –ص11‚00
 مصر أسوان، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اآلثار والرتاث احلضاري املصري، أستاذ ؛الدكتورة مونيكا حنا 

 استراحة قصيرة م12‚15 -ص 11‚45

 الكرنفال البرازيليفرعون! صورة مصر في  م1‚00 – م12‚15
 جورج شتيندورف، أملانيا - اليبزيغ واملتحف املصري ةجامع ،علم املصريات ؛ أستاذ مساعدالدكتورة فرانسيسكا ناتري

 استراحة طويلة م2‚30 –م 1‚00

 االستشراق الداخلي: حالة االستشراق العثماني والكمالي م3‚15 – م2‚30
 ميشيغان، الواليات املتحدة األمريكية ةجامع ،احلديث األرميينأستاذ مساعد التاريخ  ؛الرستم حكيمالدكتور 

 كنقد ما بعد االستعمار،«)أوكسيرنخس( األثر في قصاصو» هاريسون توني مسرحية م4‚00 – م3‚15
 اليونان، جامعة أيونيااملتاحف، بقسم احملفوظات وعلوم املكتبات و أستاذ مساعد علم الربديات اليونانية  ؛الدكتورة مرتو مالوتا

 استراحة قصيرة م4‚30–م 4‚00

 واللغة العربية في القرن التاسع عشر ائحونعلماء اآلثار والس م5‚15 – م4‚30
 ريدينغ، اململكة املتحدة ةجامع ،د ى والدراسات الكالسيكيةأستاذ دراسات الشرق األ ؛الدكتورة ريتشل مريز

 مناقشة جماعية ومالحظات ختامية وتوصيات م6‚00 – م5‚15


