
  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  مصباح الثابت:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أميرة بنت مصباح بن سعد الثابتولّي(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  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 

  الحبيب  بن الجليدي طليق:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   إيناس بنت الحبيب بن الجلي طليقولّي(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  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 

  شكري الصيد:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   بن شكري بالهادي الصيدتهاني ولّي(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  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 

  بلقاسم زروق:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   خالد بن بلقاسم 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  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 

  المحسن بالرشاش:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   رياض بن المحسن بالرشاشولّي(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 

  علي شادي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   سالم بن علي 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  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 

  عبد  الحفيظ الجراي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   سوار بن عبد الحفيظ بن مسع 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  حاضر  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 

  ناجي الشويخي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   صهيب بن ناجي 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  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 

  سمير شندول:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   عبد الرحمان شندولولّي(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 

  خالد نوار:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   عصام بن خالد بن ساسي نوارولّي(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 

  دمحم الكرايني:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   غيث بن دمحم الكراينيولّي(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 

  عمارة بوزنيف:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   فاطمة بن عمارة بن الشيبان بوزنيفولّي(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  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 

  عبد العزيز لهيوي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   دالعزيز بن برشاش لهيويقصي بن عبولّي(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 

  مصطفى الجويلي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   دمحم أمين بن مصطفى بن سعد الجويليولّي(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 

  عمار بن سالمة:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   دمحم علي بن عمار بن عمر بن سالمةولّي(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 

  حسن كحيلة:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   مهند بن حسن كحيلةولّي(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 

  علي كرائني:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   هاني بن علي بن عبد هللا 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  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 

  ورغميسعد  ال:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   وداد بن سعد بن سالم الورغميولّي(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 

  الميلود محمودي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   وضاح بن الميلود بن الفاضل محموديولّي(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 

  ساسي الجراي:(ة)الى السيد

  3أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ايوليد بن ساسي بن ناجح الجرولّي(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

 


