
 اسم المادة رابط المحاضرة على اليوتيوب

https://youtu.be/0QpyaT4zAug  مادة الرسم الهندسي للمرحلة االولى قسم ميكانيك القدرة 

https://youtu.be/LcgFoZIckUQ  درةمادة الرسم الهندسي للمرحلة االولى قسم ميكانيك الق 

https://youtu.be/1phSi-Fuu3I 

 روابط مادة صيانة السيارات المرحلة االولى فرع السيارات

https://youtu.be/BQ3iys0vn5k 

https://youtu.be/81DkgVrWhss  

https://youtu.be/qdvgz1Zn2bg  

https://youtu.be/0DmDangsylE  

 مادة ديناميك الحرارة الرحلة االولى اول سيارات

https://youtu.be/ZghJZaVmzl4  

https://youtu.be/3CjYbx-umW8 

https://youtu.be/kK4v656hhe8 

https://youtu.be/6WUCgqrVgos  

 محركات االحتراق الداخلي ثاني سيارات

https://youtu.be/s8bO5VcTv14  

https://youtu.be/3hA7lLnEyS0  

https://youtu.be/4knvMsOIOiw  

https://youtu.be/1ttMJXJgRAg 

https://youtu.be/AGOyB6JpOwc  

https://youtu.be/InlHKc1XnCE  

https://youtu.be/u-kk_vM5x5I  

https://youtu.be/QzQS8YyKr0A  

https://youtu.be/iONRinUPJd0  

 روابط محاضرات مادة ابدان سيارات ثاني سيارات

https://youtu.be/Y5k4jbKIxbk  

https://youtu.be/6oCA-7tUs6Y 

https://youtu.be/V6z8ECer--A  

https://youtu.be/g6AUsJYY5ew  

https://youtu.be/GOQk6OBkpH4  

https://youtu.be/TMoHmONytdU 

https://youtu.be/0QpyaT4zAug
https://youtu.be/LcgFoZIckUQ
https://youtu.be/1phSi-Fuu3I
https://youtu.be/BQ3iys0vn5k
https://youtu.be/81DkgVrWhss
https://youtu.be/qdvgz1Zn2bg
https://youtu.be/0DmDangsylE
https://youtu.be/ZghJZaVmzl4
https://youtu.be/3CjYbx-umW8
https://youtu.be/kK4v656hhe8
https://youtu.be/6WUCgqrVgos
https://youtu.be/s8bO5VcTv14
https://youtu.be/3hA7lLnEyS0
https://youtu.be/4knvMsOIOiw
https://youtu.be/1ttMJXJgRAg
https://youtu.be/AGOyB6JpOwc
https://youtu.be/InlHKc1XnCE
https://youtu.be/u-kk_vM5x5I
https://youtu.be/QzQS8YyKr0A
https://youtu.be/iONRinUPJd0
https://youtu.be/Y5k4jbKIxbk
https://youtu.be/6oCA-7tUs6Y
https://youtu.be/V6z8ECer--A
https://youtu.be/g6AUsJYY5ew
https://youtu.be/GOQk6OBkpH4
https://youtu.be/TMoHmONytdU


 اسم المادة رابط المحاضرة على اليوتيوب

https://youtu.be/BvfVPzENdfQ  

 محاضرات رسم صناعي ثاني سيارات

https://youtu.be/ClpkF0g1gX8  

https://youtu.be/XgGows8sF7k  

https://youtu.be/8iFDoJ1AXZA  

https://youtu.be/SCxrgwmN_mM  

https://youtu.be/U4orDwm-X2Y 

https://youtu.be/JuiSCJ8zvMw 

https://youtu.be/jN7BXVi3v44 

 مادة تقنيات الكهرباء اول تبريد
https://youtu.be/6u_ugOPcgns  

https://youtu.be/DCjWM-pKNDI 

https://youtu.be/R0eAoCc0CIs  

https://youtu.be/mH95cVgHqeY  

 اجهزة ومنظومات السيطرة ثاني تبريد

https://youtu.be/f2NK8i4a1F0 

https://youtu.be/C5a4hG-Ljuc 

https://youtu.be/0WexNgcDK4g  

https://youtu.be/TswyEgG27QY  

https://youtu.be/dp9oewQZLLs  

https://youtu.be/BbtCaJ0WctU 

https://youtu.be/cNg9V0hU0ks  

https://youtu.be/EqXo6CDymAE  المحاضرة االولى رياضيات اول سيارات 

https://youtu.be/uLSFGCY6nK8  المحاضرة االولى ميكانيك هندسي نظري اول سيارات 

https://youtu.be/HciTGMtCnqo   ثاني تبريد  ٢٠٣٠/  ١٢/ ١٣لمحاضرو منطومات التبريد في 

https://www.youtube.com/channel/UC

bKnwZh9Hy6Wnw2Q8Jivm8Q  

رابط  قناة مادتي تقنيات الكهرباء مرحلة األولى تبريد واجهزة 

مدرس المادة عبدهلل عبد ومنظومات السيطرة المرحلة الثانية تبريد 

 الوهاب الفخري
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 اسم المادة رابط المحاضرة على اليوتيوب

 على اليوتيوبروابط قنوات قسم ميكانيك القدرة 

https://www.youtube.com/channel/UC

E6m1WLAYuxMj7y58Z0QKng    

والرسم الهندسي  رابط قناة اليوتيوب لمادتي صيانة السيارات

 للمرحلة االولى سيارات مدرس المادة محمد حسن علي

https://youtube.com/channel/UCWZEi

_PzwiX1_C7HKIWbi-g 

 رابط قناة اليوتيوب لمادة صيانة تبريد وتكييف عملي ثاني تبريد

https://youtube.com/channel/UCxQnJ

UdV5X3VYa0YAW_AZxQ  

 رابط قناة الرياضيات اول تبريد

https://www.youtube.com/channel/UC

E6m1WLAYuxMj7y58Z0QKng   

رابط قناة اليوتيوب لمادتي صيانة السيارات والرسم الهندسي 

 للمرحلة االولى سيارات مدرس المادة محمد حسن علي

https://youtube.com/channel/UCwY2c

86mnZY3dJC-TXA6QAg  

 رابط قناة اليوتيوب لمادة صيانة سيارات مرحلة الثانيه 

https://youtube.com/channel/UCad3y3

NWSF63HnBKF7by1Zw  

 دة ابدان عملي مرحله ثانيهرابط قناة اليوتيوب لما

https://youtube.com/channel/UCHl6yq

5FPawEBIVYPTwpZ4Q  

 رابط قناة مختبر انتقال حرارة ثاني تبريد 

https://www.youtube.com/channel/UC

gzAADzx3qFwHydcN8Tu2Ng  

رابط قناة اليوتيوب لمادتي الرسم الصناعي وابدان السيارات : 

 للمرحلة الثانية سيارات : مدرس المادة  نزار احمد خليل

https://youtube.com/channel/UCbTaU

oGDHEmOBeKq4KQE-8Q 

رابط مختبر كهربائية السيارات ثاني سيارات مدرس المادة ايمن 

 مظفر

https://www.youtube.com/channel/UC

Mo1e6086ylyAA37yHTuzbw  

 ة منظومات التبريد / نظري ثاني تريد مدرس المادة اياد داودماد

https://youtube.com/channel/UCnhfvb

1mIjqqC5jprJwTcGw  

قناة الحاسوب النظري للمرحلة االولى  للفرعين التبريد 

 والسيارات

https://youtube.com/channel/UCG5yd

mahZ1EXK7btBco45Nw 

قناة مادة الرياضيات والميكانيك الهندسي النظري المرحلة االولى 

 سيارات مدرسة المادة صولة طه الوتار

https://youtube.com/channel/UCbTaU

oGDHEmOBeKq4KQE-8Q 

 رابط مختبر كهربائية السيارات المرحلة الثانية سيارات
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https://studio.youtube.com/channel/U

CxuRiMkQOwsVi12xOwrlE_w/editin

g/images  

Qasim Abbass Abdulkareem رابط قناة صيانة وتشغيل

 اجهزة التبريد المرحلة الثانية تبريد

https://www.youtube.com/channel/UC

Mo1e6086ylyAA37yHTuzbw  

مادة منظومات التبريد / نظري المرلة الثانية تبريد مدرس المادة 

 اياد داود

https://youtube.com/channel/UCMrm

pqWzowpSJ9gTQj1tu3w  

 -مادة تكييف الهواء  / نظري المرحلة الثانية / فرع التبريد

https://www.youtube.com/channel/UC

E2o7kVr7fpZWHLHcnhQLXg/featur

ed  

 رابط قناة مادة معامل الميكانيك اول تبريد

https://m.youtube.com/channel/UCEzs

U1eskIdHT01xlDPsKZg  

 )تبريد+سيارات( الثانية حاسوب عملي المرحلة المادة:

https://www.youtube.com/channel/UC

jgPUrvTjnjktcYt_AhzcQw  

رابط قناة اليوتيوب )لمادة ديناميك الحرارة نظري / المرحلة 

 األولى سيارات( و )مادة( االحتراق الداخلي 

https://youtube.com/channel/UCD9Pp

oVr-ymmKYfcaGzhk4g  

 المادة اساسيات الحاسوب عملي المرحلة االولى /تبريد وسيارات

https://youtube.com/channel/UCImXI

pUnr1jK-BzJDWnJlHw  

 مادة صيانة المحركات المرحلة األولى / عملي / سيارات

https://youtube.com/channel/UCZzgCf

dGBNyQdQkUQf-ml0w  

 رابط القناه لماده ادارة وسالمة مهنيه /المرحله الثانيه/تبريد

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLrApM0Q3H-

8E97_9FvuC3pvbgag4uLywp  

المرحلة :  األولى  فرع :     -نظري   -المادة : ديناميك الحرارة 

 التبريد

https://youtube.com/channel/UCRbA

OHj2HdsFXpI6prv-Q2A  

المرحلة الثانية ) تبريد وسيارات (  -مادة تطبيقات الحاسبة 

 مدرس المادة : بسام عباس علي.

https://youtube.com/channel/UCSoUP

WZJZarDOzYDeES_3dA  

مادة اللغة االنكليزية للمرحلتين اول وثاني وللفرعين التبريد و 

 السيارات مدرس المادة :ياسر نجم عبدهللا 
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https://youtube.com/channel/UC7x2Da

S3gK9eOjBxqdkFp0w  

مادة مبادئ التبريد والتكييف المرحلة االولى مدرس المادة. 

 مصطفى وعدهللا حمدهلل

https://youtube.com/channel/UCJW7c

CKw2CVQiMsGgupeE6A  

قناة اليوتيوب لمادة انتقال الحرارة/ الجانب النظري/ مدرس المادة 

 انمار محمود احمد

https://youtube.com/channel/UCUtco8

USUjEsiStBfz24sAQ  

 محركات احتراق داخلي
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