
المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع األول 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com













نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الثاني

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الثالث

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الرابع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الخـامـس 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الـسـادس 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



ع األسـبـوع الساب

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع الثامن

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



ع األسـبـوع التاس

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع العاشر

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

















































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع العاشر

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

















































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الحادي عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com













































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثاني عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثالث عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com









نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الرابع عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الخامس عشر 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

السادس عشر 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

السابع عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com









نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثامن عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

التاسع عشر 
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com













نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع العشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الحادي والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثاني والعشرون
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com























نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثالث والعشرون
E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الرابع والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الخامس والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com





















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

السادس والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

السابع والعشرون

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com

































نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع 

الثامن والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com















نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع

التاسع والعشرون 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com











نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



المعهد التقني الموصل 

قسم المكائن والمعدات 

فرع التبريد والتكييف 

محاضرات في مادة الصيانة والتشغيل

المرحلة الثانية 

قاسم عباس عبد الكريم/المهندس : إعداد 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com



األسـبـوع األول 

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com













نـهـايـة األســبـوع

E-mail : Kasim.abdulkerim@yahoo.com
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