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 المهارات التسلسل

 2004الموصل عام -احد مؤسسي قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات في الكلية التقنية الهندسية 1

المشاركة في أعادة تصميم مدخل المعهد التقني في الموصل وتحسين انسيابية المرور عند الدخول والخروج من  2
 2000البوابة الرئيسة للمعهد عام 
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 الموصل-الكلية التقنية الهندسية
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 2004-2003مقابل للعام الدراسي 
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