
  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  عبد السالم كردي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   أسامة بن عبد السالم بن عل 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  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 

  ضوبن دمحم مارس:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   إسراء بن ضو بن دمحم مارسولّي(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  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 

  نيمبروك بن دمحم كراي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   اسالم  بنت المبروك بن محم كراينولّي(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  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 الثابت:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   إسمهان بن خليفة بن صالح 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  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 

  العروسي الصيد:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   أماني بن العروسي بن  دمحم 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  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 

  كمال الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   أماني بن كمال بن مسعود 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  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 حمرون:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   آية بن ساسي بن دمحم حمرونولّي(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 

  مبارك نوار:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   إنصاف بن امبارك بن ضو 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  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 

  الطاهر شادي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   بشار بن الطاهر بن عبد الق 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  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 

  محسن برانيص:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   خليل بن محسن بن ضو برانيصولّي(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 

  جمال الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   رغدة  بنت جمال بن سعد 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  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 

  المبروك الحايك:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   رفيعة بنت مبروك 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
    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 

  علي شويخي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   رفيق بن علي بن ضو 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 

  صالح  اللهيوي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   رماح بن صالح بن برشاش اللهيويولّي(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  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

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   رملة بنت عمار بن علي الطليقولّي(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  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 

  كمال بن دمحم دبوبة:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   سليم بن كمال بن دمحم كمال دبوبةولّي(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 

  علي مارس:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   ضحى بن علي بن دمحم مارسولّي(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  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

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   عائشة بن عمار بن دمحم 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  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 كراب:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   فردوس بن دمحم بن عون 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  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  نصر فريفيطة:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   كريم بن نصر فريفيطة 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  بغائ  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 

  المختار الصيد:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   دمحم أمين بن المختار بن ع 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  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 

  علي الصيد:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   دمحم علي بن علي بن مبروك 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  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 قريبع:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   منتصر بن عمار بن صالح قريبعولّي(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 

  بلقاسم بن سالمة:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   مها بن بلقاسم 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  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 نوار:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   مهاب بن الحسين 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  بغائ  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 

  خالد كرائن:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   نور الهدى بن خالد كراين كرائنولّي(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  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 



  2019/ 02/ 02 بوغرارة في               وزارة التربية                                                      

  المندوبيّة الجهويّة للتربية بمدنين       

  المدرسة اإلعداديّة بوغرارة   

  ــــــدد27/2019عـــــــــــــ       

  االعدادية بوغرارةمن مدير المدرسة 

  منير  الشويخي:(ة)الى السيد

  4أ8بالقسم: (ة)المرّسم   وجدان بن منير بن سعيد مبا 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  حاضر  الحضور

  
  

  المديــــــــــــر

  الطاهر شويخي

 


