
  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  فتحي قشاط:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أروى بنت الفتحي بن بلقاسم قشاطولّي(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
    حاضر  غائب  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 

  فرحات الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أسيل بنت فرحات 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  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 

  جعفر كحيلة:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   آالء بن جعفر بن سالم 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
    حاضر  حاضر  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 

  مسعود خالد:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أمال بن مسعود خالدولّي(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  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 شويخي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   أمل بنت محسن 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  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 

  أحمد الحايك:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   بثينة بنت أحمد بن عبد الل الحايكولّي(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
    حاضر  غائب  حاضر  غائب  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 

  ردمحم بن نوار نوا:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   تيسيربنت دمحم بن نوار نوا 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  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 

  ساسي الورغمي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   جعفر بن ساسي 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  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 

  خليفة بالرقاب:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   رانية بنت خليفة بن الصادق بالرقابولّي(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
    حاضر  غائب  حاضر  غائب  اضرح  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 بن علي بلوز:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   رحاب بنت دمحم بلوزولّي(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
    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 

  فرج بالطيب:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   سامي بن فرج بالطيبولّي(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  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 زروق:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   فى زروقسميربن مصطولّي(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  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 يحي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   شروق بنت الحبيب بن سعيد 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  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 

  المبروك يحي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   عالء بن المبروك 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  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 

  م كرديسال:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   غفران بن سالم 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
    حاضر  غائب  حاضر  غائب  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 

  الفتحي عبيد:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   فاتن بن الفتحي بن الهادي عبيدولّي(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
    حاضر  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 

  الطاهر بن سعيد شويخي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   فرح بن الطاهر بن سعيد 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
    حاضر  حاضر  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 

  عمارة بوزنيف:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   فرحات عمارة 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  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 

  جمال الصيد:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   نور الهدى بن جمال صيدولّي(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
    حاضر  غائب  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 

  سالم كردي:(ة)الى السيد

  4أ9بالقسم: (ة)المرّسم   ن سالم كردييوسف بولّي(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  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 


