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 تشادكلية التربية 
 الرياضياتثانياً : قسم 

 

اسم المقرر 
 بالعربي

رمز  اسم المقرر باالنجليزي
 المقرر

عدد 
 الوحدات

نوع 
 المقرر

 اجباري/اختياري

 اجبارية نظري Mathématique Générale MT110 6 اسم المقرر

 اجبارية نظري Géométrie Analytique MT111 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Algèbre Linéaire MT112 4 اسم المقرر

 Principes de statistique et de اسم المقرر

probabilité 

MG114 5 اجبارية نظري 

 Principe d'informatique et de اسم المقرر

programmation 

MG120 4 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Langue Arabe MG101 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Etude Coranique MG102 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Culture politique MG103 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Psychologie Générale MG104 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Langue Anglaise MG105 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Introduction à la pédagogie MG106 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Mathématique Générale II MT220 6 اسم المقرر

 Fondements de اسم المقرر

Mathématique 

MT221 4 اجبارية نظري 

 Équations différentielles اسم المقرر

ordinaires 

MT222 6 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Mécanique MT223 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Géométrie de l'espace MT224 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Mathématique scolaire I MT224 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Psychopédagogie MG210 2 اسم المقرر

 Fondements de اسم المقرر

programmation 

MG211 4 اجبارية نظري 

 Méthodes générales اسم المقرر

d'enseignement 

MG212 2 اجبارية نظري 

 Méthodologie de recherche اسم المقرر

scientifique 

MG213 4 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Analyse réelle I MT330 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Analyse composée I MT331 6 اسم المقرر

 اجبارية نظري Algèbre pure I MT332 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Analyse méthodique MT333 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Mécanique II MT334 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Statistique mathématique MT245 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Mathématique scolaire II MG246 4 اسم المقرر

 Assistance et orientation اسم المقرر

pédagogique 

MG335 2 اجبارية نظري 

 Pédagogie générale et اسم المقرر

application spéciale 

MG331 4 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Psychologie de la croissance MG322 2 اسم المقرر

 اجبارية نظري Didactique MG334 4 اسم المقرر
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 ,Equations différentielles اسم المقرر

partielles et intégral 

MT440 6 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Analyse réelle II MT441 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Analyse composée II MT442 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Algèbre pure II MT443 4 اسم المقرر

 اجبارية نظري Analyse numérique MT445 4 اسم المقرر

 Mathématique pédagogique اسم المقرر

III 

MT455 4 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Projet de sortie MG499 4 اسم المقرر

المقرراسم   Mesure et Evaluation MG430 4 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Pédagogie pratique MG442 4 اسم المقرر

 


