
  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عمر بقص:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   إبتهال بن عمر بقصولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  نبيل بن حميدة:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   أحمد ريان بن نبيل بن حميدةولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 الذيب:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   أسماء بن منجي بن عبد سالم الذيبولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  لكرائنيمصطفى ا:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   أسماء بن مصطفى الكرائنيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  دمحم الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   أشرف بن دمحم بن سالم الشويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 الحامدي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   أماني بن سالم الحامديولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   إنعام  بنت دمحم بن أحمد الشويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  لطفي بن البشير العلوي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   آية بنت لطفي بن بشير العلويولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 جنات:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   بشار بن علي بن دمحم جناتولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  زايد بن كرائن:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   بالل  بن زايد بن زايد بن كراينولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  الحسين الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   بلقيس بن حسين بن علي الشويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  عبد هللا بن مسعود بالرشاش:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   جهاد بن عبد هللا بن مسعود بالرشاشولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  ساسي اللهيوي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   حمزة بن ساسي اللهيويولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  بد النبيالحبيب ع:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   رنيم بنت الحبيب عبد النبيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  نور الدين بن خالد:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   سامي بن نور الدين خالدولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  دمحم بن خليفة فرج:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   سيف الدين بن دمحم بن فرج فرجولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  بلقاسم بن مبروك شواط:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   فادي بن بلقاسم بن مبروك شواطولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   فجري بن الحبيب بن سعيد يحيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عمر بوزبيدة:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   مالك بن عمر بن دمحم بوزبيدةولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  عبد الحميد شويخي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   مالك بن عبد الحميد بن ساس شويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  -عمار حربوب:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   برو حربوبنصر الدين بن عمار بن مولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 رحومة:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   نضال بن دمحم رحومةولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 بن حسن الجراي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   نور الهدى الجرايولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  لمهدي الصيدا:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   نور الهدى بن مهدي الصيدولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  عثمان بن علي شويخي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   هدايات بنت عثمان بن علي شويخيولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  ساسي اللهيوي:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   وفاء بنت ساسي اللهيويولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  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 

  فتحي لشهب:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   يوسف بن فتحي بن مبروك لشهبولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  عبد هللا بن دمحم لملوم:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   مبروكة بنت عبد هللا بن مح لملومولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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 

  نور الدين الصيد:(ة)الى السيد

  4أ7بالقسم: (ة)المرّسم   خالد بن نور الدين الصيدولّي(ة) التلميذ(ة) :

  

  02/20/2019الى  28/01/2019خالل الفترة الممتدة من   غياب منظوركم عن الدراسةالموضوع: 

  تحية تربوية وبعد،

يؤسفنا اعالمكم ان منظوركم المذكور أعاله قد انقطع عن الدراسة خالل 
  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  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 


