الصفة

االسم







رئٌس جهة الدار البٌضاء -سطات
الدار البٌضاء
رئٌس المجلس العلمً
الجدٌدة-رئٌس المجلس اإلقلٌمً
الجدٌدة-مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
-لجهة الدار البٌضاء  -سطات



السٌد مصطفى الباكوري



السٌد عبد هللا شاكر



السٌد محمد الزاهٌدي



السٌد محمادٌن اسماعٌلً






السٌد عبد المجٌد بلفحل




عمٌد كلٌة العلوم
-الجدٌدة-



السٌد عبد العزٌز شفٌق




عمٌد الكلٌة متعددة التخصصات
-الجدٌدة-



السٌد عز الدٌن عازم



السٌد رفٌق عبد الناصر



السٌد عبد الفتاح عمار



السٌد خلٌل مخلص



السٌد إبراهٌم الرمضانً












مدٌر المدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة
 الجدٌدة-رئٌس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات
الجدٌدة-رئٌس الغرفة الفالحٌة
 لجهة الدار البٌضاء -سطاتمدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر
 الجدٌدة-مدٌر قطب بالجرف األصفر
 -الجدٌدة-



السٌد عبد النبً عزام



مدٌر المدرسة العلٌا لالعالمٌات وتدبٌر األعمالEZIMA -



السٌد رشٌد هالل



السٌدة بدٌعة التبٌاوي






نائب رئٌس الجامعة
الجدٌدة-نائبة رئٌس الجامعة
-الجدٌدة-



السٌد جمال بن ربٌعة




رئٌس المجلس البلدي
-الجدٌدة-



السٌد عبد الحكٌم حسن الدٌن



السٌدة بشرى التواتً






الكاتب العام للجامعة
 الجدٌدة-مراقبة الدولة لجامعة شعٌب الدكالً
الرباط



السٌد إبراهٌم قصراوي




الخازن المكلف باآلداءات
لدى جامعة شعٌب الدكالً -الجدٌدة-



السٌد حسن قرنفل




عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
-الجدٌدة-



السيد عادل فراج



السيد هشام السباعي



السيد وديع جاد هللا طاهري



السيد عبد المجيد بهيني



السٌد أحمد لكرد

















تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر
الجدٌدة-تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر
الجدٌدةتحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر
الجدٌدةتحت إشراف
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
-الجدٌدة-



السٌدة نجالء النجار




تحت إشراف
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة



-الجدٌدة-















تحت إشراف
عمٌد كلٌة العلوم
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد كلٌة العلوم
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد كلٌة العلوم
الجدٌدة-تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة
الجدٌدة-تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة
الجدٌدة-تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد الكلٌة متعددة التخصصات
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد الكلٌة متعددة التخصصات
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد الكلٌة متعددة التخصصات
الجدٌدة-مدٌر المركز الجهوي لالستثمار
-الجدٌدة-



السٌد إبراهٌم وجهاٌن



السٌد أحمد السٌاري



السٌد المولودي صبار



السٌد حسن واحمان



السٌد عبد الواحد الحجاجً



السٌد عبد الصمد البلوطً



السٌد طارق قصباوي



السٌد فوزي بوسدرا



السٌد الزاهري المصطفى



السٌد ربٌع روح السالم






السٌد فاروق المدنً




رئٌس غرفة الصناعة التقلٌدٌة
-الجدٌدة-



السٌدة صبرا المهناوي



رئاسة الجامعة



السٌد المهدي العروسً +



السٌد بوشعٌب المغفور



السٌد ٌوسف شرٌف



السٌد عبد المنعم بوزٌان



السٌد بلقاسم الراوي

















تحت إشراف
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد كلٌة العلوم
الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد الكلٌة متعددة التخصصات
الجدٌدة-تحت إشراف
مدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر
 الجدٌدة-تحت إشراف
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
-الجدٌدة-



السٌد عبد الحق صاحب الدٌن




منسق التكوٌن المستمر
رئاسة الجامعة



السٌد عبد العزٌز صاحب الدٌن





تحت إشراف
عمٌد كلٌة العلوم
-الجدٌدة-















