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جامعة سوهاج مصر 2008/
 .2مؤتمر وورشة العمل الدولية الثالثة في مجال الترميم ( ثوابت علم الترميم بين التأصيل
والرفض) جامعة المنيا مصر
3. International Conference “Coastal landscapes, mining activities
and preservation of cultural heritage , Milos Iland, Greece ,2014
4. 9th International Masonry Conference, University of Minho,
Guimarães, Portugal, 2014

أنشطة اخري:
 .1المشاركة فى ترميم مقتنيات متحف كلية اآلداب بجامعة سوهاج وتجهيزها للعرض
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