
  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  مصباح الشويخي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   إدريس بن مصباح بن إحمد الشويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  مسعود فريفيطة:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أسامة بن مسعود فريفيطةولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  دمحم الشويخي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   الطيب بن دمحم بن سالم الشويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  صالح الشويخي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   إلياس بن صالح بن ضو شويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  حاضر  حاضر  اضرح  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  البشيربن الجليدي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   اميمة بنت البشير بن الجلي بوقديمةولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  لسعد جويلي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أمينة بنت لسعد بن حسين جويليولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  سعيد يحي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   رفاء بنت سعيد بن مصطفى يحيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  دمحم زروق:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   روان بن زروق بن دمحم زروقولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عبد السالم بن الهوش كريد:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ريدسامية بن عبد السالم كولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  حاضر  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  فرحات لعويب:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   شيماء بنت فرحات بن عمار العويبولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  حاضر  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عمار الصيد:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   صفاء بن عمار بن مصطفى الصيدولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  منجي بقص:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ضحى بنت منجي بن عمار بقصولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  المنصف الكرايني:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ضياء بن المنصف كرائنيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عمار كردي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   طاهربن عمار كرديولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  المنصف قباع:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   عاطف بن المنصف بن امبارك قباعولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  السبتي جاء باA:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   عزة بنت السبتي بن صالح جاب هللاولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  حاضر  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  المبروك كراب:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   دمحم بن المبروك بن دمحم كرابولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  حاضر  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  طاهر شادي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   منال بن الطاهر بن ابراهيم شاديولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  حاضر  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عمار طليق:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ر بن علي الطليقمنى بنت عماولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  حاضر  غائب  حاضر  حاضر  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  الهادي بن ضو بوعبيدي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   منير بن الهاد ي بن ضو بوعبيديولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  حاضر  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  جالل قباع:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   نور الدين بن جالل بن سعد قباعولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  ائبغ  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  الطاهر الجراي:(ة)الى السيد

  2أ9بالقسم: (ة)المرّسم   يوسف بن الطاهر بن الناجح الجرايولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/02/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

مكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل يؤسفنا اعال
  مبرّرات.دون  )1في الجدول(الفترة المذكورة 

وايمانا منّا بأهمية  دور الولي في تأطير أبنائنا التالميذ ومساعدتهم على تجاوز 
بها المؤسسات التربوية فان االدارة وفي اطار  هذه الفترة الصعبة التي تمرّ

سعيها على ان تتواصل الدروس بصفة عادية تطلب من سيادتكم توجيه 
  منظوريكم الى االلتحاق بمقاعد الدراسة في أقرب اآلجال .

   وشكرا 

  02/02/2019  01/02/2019  31/01/2019  30/01/2019  29/01/2019  28/01/2019  اليوم
  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  غائب  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 


