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Mukdad Qaess Hussain Ali Course 

Instructor 

mukdadqaess@yahoo.com E-mail 

Discrete structure Title 

Yearly Course 

Coordinator  

 Course 

Objective 

 Course 

Description 

 Textbook 

Final 

Exam 

Project Quizzes Laboratory Term 

Tests 
Course 

Assessments 
 50%  5 %   20% 

 General Notes 

 

 

 

  Diyala of University University: 

College: College of Education For Pure 

Science 

Department: Department of computer 

science 

Stage: first 

Lecturer name: Mukdad Qaess 

Hussain 

Academic Status: Assistant Lectural 

Qualification:Master  

Place of work: university of 

Diyala/college of education for pure 

science pure/department of 
computer science  

Republic of Iraq 

The Ministry Of 

Higher Education 

& Scientific Research 
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 انتذريسيت نهمادةاستمارة انجاز انخطت 
 مقداد قيس حسين علي االسم 

 mukdadqaess@yahoo.com البريذ االلكتروني

 هياكم متقطعت اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 اهذاف المادة

 
 

التفاصيل االساسيت 

 للمادة

 

 

 الكتب المنهجيت

 
 

 المصادر الخارجيت

 
 

الفصل  تقذيراث الفصل

 الذراسي

االمتحاناث  المختبر

 اليىميت

 االمتحان النهائي المشروع

02%  5%  52% 

 معلىماث اضافيت

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة:جامعة ديالى

 اسم الكلية: كلية التربيه للعلوم الصرفه 

 اسم القسم: قسم الحاسبات

 االولىالمرحلة: 

 اسم المحاضر الثالثي: مقداد قيس حسين

 العلمي: مدرس مساعد اللقب

 المؤهل العلمي: ماجستير

جامعة ديالى /كلية التربيه   مكان العمل: :

 لحاسباتاالصرفه /قسم للعلوم 
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 استمارة انخطت انتذريسيت نهمادة
 انمالحظاث انمادة انعمهيت انمادة اننظريت انتاريخ االسبوع

   نظريت انمجموعاث  1

   انمجموعاثنظريت   0

   نظريت انمجموعاث  3

   انمنطق  4

   انمنطق  5

   انعالقاث  6

   االمتحان االول  7

   انعالقاث  8

   انذوال  9

   انذوال  12

   انذوال  11

   انمصفوفاث  10

   انمصفوفاث  13

   انمصفوفاث  14

   انمصفوفاث  15

   االمتحان الثاني  16

 انتكاثر في انحيواناث   نصـــــف انســـــــــنتعطهـــــــت 

   انمصفوفاث  17

   انمصفوفاث  18

   انمصفوفاث  19

   االستقراء انرياضي  02

   االمتحان الثالث  01

   االستقراء انرياضي  00

   نظريت االعذاد  03

   نظريت االعذاد  04

   نظريت االعذاد  05

   نظريت انبياناث  06

   نظريت انبياناث  07

   نظريت انسمر  08

   نظريت انسمر  09

   نظريت انسمر  32

   نظريت انحهقاث  31

   االمتحان الرابع  30

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة:جامعة ديالى

 اسم الكلية: كلية التربيه للعلوم الصرفه 

 اسم القسم: قسم الحاسبات

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي: مقداد قيس حسين

 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 ماجستيرالمؤهل العلمي: 

مكان العمل: :  جامعة ديالى /كلية التربيه للعلوم 
 الصرفه /قسم الحاسبات



 وقيع العميذتىقيع األستار

  بسم  هللا انرحمن انرحيم                     
 

  

  

 

 

 

Course Weekly outline 

notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered Data w
eek

 

  Set theory  1 

   Set theory  2 

  Set theory  3 

  logic  4 

  logic  5 

  relation  6 

  First examination  7 

  relation  8 

  function  9 

  function  10 

  function  11 

  matrices  12 

  matrices  13 

  matrices  14 

  matrices  15 

  second examination  16 

Half-year break 

  matrices  17 

  matrices  18 

  matrices  19 

  Mathematical 

induction 

 20 

  Third  examination  21 

  Mathematical 

induction 

 22 

  Number theory  23 

  Number theory  24 

  Number theory  25 

  Graph theory  26 

  Graph theory  27 

  Group theory  28 

  Group theory   

  Group theory  29 

  Ring theory  30 

  fourth  examination  31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                               

        Dean signature: 

  Diyala of University University: 

College: College of Education For Pure Science 

Department: Department of computer science 

Stage:first 

Lecturer name: Mukdad Qaess Hussain Ali  

Academic Status: Assistant Lectural 

Qualification:Master  

Place of work: university of Diyala/college of education 

for pure science pure/department of computer science 

computer  
 

Republic of Iraq               

The ministry of higher       

Education & scientific 

Research  


