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 طلب احلصول عىل معلومات  عىل    عنارص اجلواب 

طار    املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات   31.13  رق  القانون يف ا 

 

عاقة الس ياسات العمومية اليت تقوم هبا الوزارة : الطلب  وضوع م  ✓  وخصوصا اليت تتعلق ابلتعلي لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

 ؛ 2020 - 2016: املطلوبة   لمعلومات ل  زي الزمن احل  ✓

 . MSDSEF/7/2020: طلب رق ال ✓
 

 

الاختصااتعمل وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة   ىل  العمومية والربامج املتعلقة ت املوكوةل لها عىل تنس يق الس ياسات  صاستنادا ا 

عاقة. ويف هذا ال طار يمت العمل عىل تزنيل  الزتامات هتم جمال واذلي يتضمن ، 2021- 2017الربانمج احلكويم    ابلهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 

، ولس امي يف جمال تقوية  احملور الرابع املتعلق بتعزيز التمنية البرشية والامتسك الاجامتعي واجملايل، فقد جاء يف  ذوي ال عاقةالهنوض حبقوق الأشخاص  

 القطاعات احلكومية عىل تزنيلها. خمتلف الوزارة و ، مجموعة من التدابري اليت تعمل أأنظمة الرعاية الاجامتعية ودمع الأرسة والطفوةل

 

اختصاصات   مضن  يدخل  عاقة  ا  وضعية  يف  الأشخاص  وتعلي  وتكوين  تربية  بأأن  التذكري  يتعني  أأخرى  هجة  املهن  من  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة 

العايل لل صلح  والتعلي  الاسرتاتيجية  الرؤية  بتزنيل  تقوم  واليت  وكذا  2015-2030،  رق  ،  ال طار  والتعلي    51.17القانون  الرتبية  مبنظومة  املتعلق 

امل توفري  خلل  من  واملواطنني،  املواطنات  من  الفئة  لهذه  جودة  وذي  فعال  تعلي  يف  احلق  نفاذ  عىل  تعمل  واليت  العلمي،  والبحث  قاعد  والتكوين 

 لفضاءات امللمئة لس تقبال هذه الرشحية من التلميذ والطلبة. البيداغوجية الاكفية، واملناجه، واملوارد البرشية املكونة، والبنيات وا

 يف جمال الرتبية ادلاجمة.  2020و  2016بني  أأجنزته الوزارة يف الفرتة املمتدة ما تش متل هذه الورقة عىل ما

 

 2014بحث الوطن الثاين حول انتشار ال عاقة ابملغرب  ال  .1
 

 . 2016نرش نتاجئه س نة  ، ومت  2014أأجنزت الوزارة البحث الوطن يف  

عاقة يف املغرب   % 6,8 املعدل الوطن لنتشار ال 

عاقة يف املغرب     672. 264 .2 عدد الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة   من مجموع عدد الأرس.   % 24,5 أأرسة واحدة من بني أأربع أأرس يف املغرب معنية ابل 

ىل معيقة جدا   ة نس ب ✓ عاقة من خفيفة ا   متدرس الأطفال يف وضعية ا 

عاقة  الفئة العمرية   نس بة المتدرس  درجة ال 

ىل   6من   ىل معيقة جدا   خفيفة  من  س نة   17ا    %55,1 ا 

عاقة   مديرية الهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 
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 %85,7 خفيفة 

 

عاقة  ✓  أأنواع املؤسسات لرتبية وتعلي الأشخاص يف وضعية ا 

 
عاقة  ✓  أأس باب عدم متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 

عاقة  ✓  يف املغرب   متدرس الأشخاص يف وضعية ا 

76%

4%

15%

5%

أنواع المؤسسات لتربية وتعليم األشخاص في وضعية إعاقة

مدرسة عمومية

أقسام مدمجة أو ) مدرسة عمومية 
(خاصة 

مؤسسة متخصصة

روض، كتب قرآني، في ) آخر
...(البيت

11,20%

19,30%

20,20%

30,80%

49,70%

ةعدم مالءمة المناهج البيداغوجية في المؤسسات التعليمي

صعوبات مالية

غياب الولوجيات

التمييز الممارس في البيئة االجتماعية المدرسية

صعوبات إدارية

أسباب عدم تمدرس األطفال في وضعية إعاقة

عاقة ) متوسطة   الفئة العمرية    نس بة متدرس الأطفال يف وضعية ا 

ىل معيقة جدا(   ا 

 لوزارة الرتبية الوطنية  حول متدرس الأطفال املعطيات ال حصائية  

ىل   6من    -   طفل(   33000) أأي   % 41,8 س نة   17ا 

 % 99,5 %   37,8 س نة   11- 6

 % 87,6 % 50,1 س نة   14- 12

 % 61,1 % 39,9 س نة   17- 15
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 ؛ (%49,2)مقابل      (%29,1) متدرس اذلكور مع نس بة   ضعيف، مقارنة نس بة متدرس الفتاة  ✓

 ؛ قىص املس توايت من املمتدرسني يهنون التعلي الابتدايئ يف أأ  فقط   79% ✓

 ؛ العايلالتعلي يصلون سكل  فقط من املمتدرسني     1,6% ✓

  %30,8مشألك يف املناجه التعلميية، و    ل %46,4من الأطفال املمتدرسني رصحوا بأأهنم يعيشون متدرسا صعبا لأس باب حصية، و   56,6% ✓

التلميذ   ابيق  قبل  سواء من  عدوانية  ممارسات  من  وأأ يعانون  ال دارية،  الأطر  أأو  املدرسني  أأو  أ ابهئم  صعوابت    %27,5و  من  يعانون 

 بسبب غياب الولوجيات. 
 

عاقة  الس ياس  .2  2025  –   2015ة العمومية املندجمة للهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 
 

عاقة، واليت  لقد   اللجنة الوزارية امللكفة بتتبع تنفيذ  صادقت علهيا  أأعدت الوزارة الس ياسة العمومية املندجمة للهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة الاسرتاتيجيات والربامج املتعلقة ابلهنوض حبقوق   ، ابعامتد  ، حتت رئاسة الس يد رئيس احلكومة 2015نونرب    24، يف  الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة واليت تؤكد عىل ادلمج الشامل ومفهوم التعلي اجلامع مجليع ال عاقات  دجميةمقاربة   ، وهذا بناء عىل التفاقية ادلولية حلقوق الأشخاص ذوي ال 

 ، ولس امي الرافعة الرابعة. 2030 –  2015ية لل صلح تيج ا بعني الاعتبار لتوجهيات الرؤية الاسرتاوأأخذ ووضع الرتتيبات والتكييفات اللزمة؛ 

رساء  من أأجل  والتعلي، للعملرافعات اسرتاتيجية للرتبية وقد أأفردت الس ياسة العمومية   : من خلل ، منظومة تربوية داجمةا 

 ؛ الرتبية والتعلي تعزيز بعد ال عاقة يف اسرتاتيجية وبرامج جمال  -

م   - ه هي وج ت ة  د ا ع و ا  أ أ م  ه هي وج وت رس  د مت ل ا ن  س يف  ة  ق ا ع ا  ة  ي ع يف وض ل  ا ف ط أ ل ا ت  ا ف ل م ة  س را د ف ب لك ت ة  وي ن هج جل ث  ا د ح ا 

؛  م هن وي ك وت م  ه مي ل ع ت ر  ا س م ع  ب ت  وت

 يب التقومي وال شهاد؛ ل تنويع بدائل ادلمج املدريس وتكييف أأدوات وأأسا -

حداث و ،  الرتبية والتكوين، وذكل من خلل التتبع واملراقبة وال شهاد عىل التكوينات ادلراس ية هباجعل املراكز املتخصصة جزء من منظومة  - ا 

قلميية تعمل عىل تدبري عاقة  للتلميذ يفجمال ادلمج املدريس  هيلكة مركزية وهجوية وا   ؛ وضعية ا 

لضامن ولوج الأطفال يف وضعية    والوسائل والأدوات ادليداكتيكة وفضاءات تربوية ملمئة وميرسة الولوج  توفري الاماكانت املادية والبرشية -

ىل الرتبية والتعلي عاقة ا   ؛ ا 

ىل الرتبية والتعلي   - اعامتد تدابري للمواكبة وادلمع كتوفري خدمات طبية وش به طبية وتربوية واجامتعية دامعة  من خلل  حتسني ظروف الولوج ا 

جناز بعض املهام اليت ل ميكهنم  و   .املؤسسات التعلمية ادلاجمة  داخل عاقة عىل ا  دمع املدرس يف وظيفته الرتبوية بأأطر تساعد الأطفال يف وضعية ا 

 . امللمئة للك نوع من أأنواع ال عاقات ادليداكتيكة توفري الوسائل والأدوات. مع القيام هبا مبفردمه

فقد   شارة  الوزارة ساه ولل  ال طار    ت  القانون  ل عداد  التقنية  اللجنة  العلمي،  املتعلق    51.17يف  والبحث  والتكوين  الرتبية  لمبنظومة  لرؤية  املزنل 

صلح    . 2030  –  2015الاسرتاتيجية لل 

عاقة   .3  2021  –   2017خمطط العمل الوطن للهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 
 

لتقايئة الربامج   ،2021  –  2017التنفيذي للس ياسة العمومية املندجمة للفرتة  أأعدت الوزارة خمطط العمل الوطن   وفق مقاربة تشاركية مندجمة حتقق ا 

عداده القطاعات احلكومية  عاقة، وسامه يف ا  واجملمتع املدين العامل يف اجملال،  املعنية  والعمل احلكويم يف جمال الهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 
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عاقة، يف  صادقت عليه ال وقد  يوليوز    17لجنة الوزارية امللكفة بتتبع تنفيذ الاسرتاتيجيات والربامج املتعلقة ابلهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 

 . ، حتت رئاسة الس يد رئيس احلكومة 2017

عاقة ويتضمن خمطط العمل الوطن ورشا يتعلق بتوفري الرتبية والتعلي والتكوين املهن، لفائدة الأشخاص يف   يمت من خلهل تزنيل الرافعات  ،  وضعية ا 

 كام ييل: شاريع وتدابري معلية،  الاسرتاتيجية للس ياسة العمومية، عن طريق م 

 حتسني جودة خدمة التعمل عرب وضع برامج بيداغوجية ملمئة، وملءمة أأدوات التقيي؛  -

 حتسني ظروف التعمل يف املؤسسات التعلميية؛  -

دخال الأدوات الرمقية والتكنولوجية؛ تعزيز التعمل يف  -  املدارس من خلل ا 

ىل املؤسسات؛ - عاقة ا   تعزيز ولوج الأشخاص يف وضعية ا 

 تعزيز ولوج الربامج اليت مت وضعها ابجلامعات املغربية؛  -

 تعزيز املسكل املهن؛  -

 متديد العروض املتاحة من التدريب املهن.  -

 املنبثقة عن اللجنة الوزارة املذكورة سالفا عىل تتبع تزنيل املشاريع والربامج املربجمة يف هذا الورش.  نيةمل اللجنة التق عتو 
 

عاقة والهنوض هبا   ة املتعلق حبامية حقوق الأشخاص يف وضعي   97.13ال طار  القانون   .4  ا 
 

، 2008يف    يعترب هذا القانون ال طار الآلية الترشيعية الوطنية لتزنيل التفاقية ادلولية حلقوق الأشخاص ذوي ال عاقة، واليت صادق علهيا املغرب

يف اجلريدة الرمسية  وقد   ذ  ،  2016ماي    19الصادرة بتارخي    6466عدد  نرش  لز ا  عىل ا  للرتبية والتعلي والتكوين ونص  اببه الثالث  توفري أأفرد  امية 

 ، كام نص عىل مجموعة من النصوص التطبيقية املتعلقة هبذا اجملال: الرتتيبات التيسريية املعقوةل حسب حاجيات لك متعمل

وتتبع املسار الرتبوية والتكوين  اليت س تحدث عىل مس توى الأاكدمييات، ملكفة بدراسة وتوجيه  و نص تنظميي للجان اجلهوية للرتبية والتكوين،   ✓

عاقة للأشخا  ؛ ( 13  )املادةص يف وضعية ا 

عاقة من اجتياز الامتحاانت واملبارايت املنظمة سواء مبؤسسات   ✓ نص تنظميي حيدد التسهيلت اللزمة اليت متكن الأشخاص يف وضعية ا 

 (؛ 20التعلي والتكوين أأو قصد ولوج املناصب العمومية أأو مناصب الشغل ابلقطاع اخلاص. ) املادة  

 (؛ 12املؤسسات املتخصصة يف منظومة الرتبية والتكوين )املادة دمج  ✓

، واذلي س يضمن دمع مجموعة من اخلدمات املرتبطة مبجال الرتبية  من القانون   6وضع نظام ادلمع والتشجيع واملساندة اذلي تنص عليه املادة  ✓

 والتعلي والتكوين املهن. 
 

عاق  .5  من خلل صندوق دمع الامتسك الاجامتعي ة  برانمج حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 
 

اختصاصاهتا،    الوزارة   تعمل طار  ا  املوهجةيف  الاجامتعي  الامتسك  دمع  صندوق  دعومات  بتدبري  املتعلقة  للرشاكة  ال طار  التفاقية  ىل  ا   واستنادا 

صلح ال دارة والتعاون الوطن، يف مارس  عاقة، املوقعة بني هذه الوزارة ووزارة الاقتصاد واملالية وا  عىل تزنيل مجموعة ، 2015للأشخاص يف وضعية ا 

أأو التمكيليةمن   ادلامعة  عاقةاملتعلقة    والربامج  ا  يف وضعية  الأشخاص  متدرس   عىل دمع  صندوقال يعمل  حيث  .  برتبية وتعلي وتكوين  ظروف  حتسني 

عاقة ىل  ،  املمتدرسة هبا   الأطفال يف وضعية ا  رشوط وكيفيات الاس تفادة من خدمات ، واذلي حيدد  ادلليل املسطري املعد لهذا الغرضمقتضيات  استنادا ا 

 هذا الصندوق، ومعايري الشفافية وتاكفؤ الفرض مع مراعات التفاواتت اجملالية. 
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حداث   خم وقد مت ا  يف  عاقةش بابيك معومية  يف وضعية ا  الأشخاص  للتوجيه ومساعدة  ويه مراكز  الوطن  مندوبيات التعاون  عىل التتبع تلف  تعمل   ،

 امليداين للجمعيات املس تفيدة من ادلمع. 

مل تس توعهبم املنظومة الرتبوي ✓ خدمة المتدرس واس هتداف مجيع الأطفال اذلين  ة يعمل صندوق دمع الامتسك الاجامتعي كآلية انتقالية لتعمي 

 النظامية سواء العمومية أأو اخلصوصية.

ج املدريس  تس تفيد من هذا ادلمع امجلعيات العامةل يف جمال ال عاقة اليت تتوفر عىل مراكز الرتبية اخلاصة أأو تقوم بتقدمي خدماهتا يف أأقسام ادلم ✓

ت الرتبوية  )قاعة املوارد للتأأهيل وادلمع حسب التسمية اجلديدة لقطاع الرتبية الوطنية( ابلوسط التعلميي النظايم، حيث يمت دمع توفري اخلدما

 والتأأهيلية والتكوينية والعلجية الوظيفية للأطفال ذوي ال عاقة املتواجدين يف وضعية هشاشة.  

للتدقيق والتتبع البعدي من طرف التعاون الوطن والوزارة، حيث مت وضع معايري صارمة تتوىخ    المتدرس،ختضع امجلعيات املس تفيدة من دمع   ✓

 الضبط املايل لرصف ادلعومات، وحتقيق اجلودة يف اخلدمات املقدمة للمس تفيدين. 

 اليت يدمعها الصندوق. الربامج ويبني الرمس أأسفهل  

 

 ويدمع الصندوق يف هذه الربامج، اخلدمات التالية: 

 دمع خدمة املربيني اخملتصني واخلدمات الش به الطبية: الرتويض الطيب، تقومي النطق، العلج النفيس احلريك؛  ✓

 دمع التأأهيل املهن؛  ✓

 دمع خدمات املواكبة وادلمع النفيس؛  ✓

 دمع النقل املدريس؛  ✓

عاقة املتخىل عهنم.  ✓  دمع املطعمة ابلنس بة ملراكز الأطفال يف وضعية ا 
 

جانب   ىل  متحركة  ا  كرايس  والبدةل:  التعويضية  والأهجزة  التقنية  املعينات  توفري  عىل  الصندوق  يعمل  الثلثة،  الربامج  يف  املدمعة  اخلدمات 

عاقة من املعينات التقنية والأهجزة التعويضية والبديةل، مببلغ مايل    30647 )كهرابئية(، املعمدات... فقد اس تفاد ما مجموعه خشص يف وضعية ا 

ىل   2015ليون درمه من م  26وصل   . 2018ا 

 ، يف جمال دمع حتسني ظروف المتدرس. 2018 – 2017  – 2016 – 2015ويبني اجلدول التايل احلصيةل املنجزة برمس س نوات 

 عدد املس تفيدين من ادلمع  الاعامتدات املربجمة  الس نة 

2015 43 136 446,00 4774 

2016 66 232 210,00 6183 

2017 97 128 961,00  8737 

ة الخدمات العالجية الوظيفي:  3برنامج 
التكميلية  داخل مؤسسة متخصصة

:  الفئة المستهدفة

األطفال في وضعية إعاقة المعوزون
ة والمتمدرسون في مؤسسات تعليمي

عمومية

ية  الخدمات التربوية والتأهيل: 2برنامج 
والعالجية الوظيفية لدعم اإلدماج 

المدرسي داخل المؤسسات التعليمية 
العمومية

: الفئة المستهدفة 

األشخاص في وضعية إعاقة  
المعوزون المسجلون بصفة رسمية

في مؤسسة تعليمية عمومية

ية خدمات التربوية والتأهيلال: 1برنامج 
مقدمة الوالتكوينية والعالجية الوظيفية 

داخل المؤسسة المتخصصة

:الفئة المستهدفة

األشخاص في وضعية إعاقة  عميقة 
المعوزن المسجلون بصفة  رسمية 

.داخل مؤسسة متخصصة
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2018 136 622 014,00 11344 

2019 137.000.000.00 15461 

 برانمج رفيق لتكوين همنيي التكفل ابلأشخاص ذوي التوحد  .6
 

أأجل   التوحد،  من  عاقة  ا  ذوي  التكفل الرتبوي والاجامتعي للأشخاص  ذوي جتويد  ابلأشخاص  التكفل  همنيي  أأعطت الوزارة انطلقة برانمج تكوين 

عاقة التوحد "   ، وهذا من أأجل تأأهيل وتكوين املوارد البرشية العامةل يف اجملال، ميتد عىل 2019فرباير    15، يف  حبضور الس يد رئيس احلكومة   "، رفيقا 

س نواي    3 منه  يس تفيد  س ميكن  1200س نوات،  اذلي  اليش  اجامتعي.  عىل    عامل  التوفر  من  ذوي   3600بلدان  الأشخاص  أأرس  وأأفراد  املهنيني  من 

ىل جانب التوفر عىل   شارة س يعمل هؤلء اخلرباء واملهنيون    180التوحد مكونني يف أأحدث الطرق واملامرسات املعمول هبا دوليا، ا  خبريا مرجعيا. ولل 

عاقة التوحد يف املؤسسات الرتبوية  والتعلميية النظامية واخلاصة.  مع الأطفال والش باب من ذوي ا 

عىل املس توى الرتايب برمس  العاملني يف مراكز الرعاية الاجامتعية وقد خترج الفوج الأول من املهنيني املكونني، كام مت ترصيف التكوين للأرس واملهنيني 

 . تكوينه  2020فوج  حاليا  ، ويتابع 2019س نة  
 

شخاص يف   .7 عاقة تطوير ومعرية اخلدمات املوهجة للأ  وضعية ا 
 

طار   ىل أأقسام ادلمج  عىل تأأهيل وجتهزي مؤسسات الرعاية الاجامتعية، ومن بيهنا  هذا الربانمج الوطن  يمت العمل يف ا  مراكز الرتبية اخلاصة ابل ضافة ا 

املتعلق مبؤسسات الرعاية    65.15، لتجويد خدماهتا وحتسني ظروف اس تقبال هذه الفئة هبا مبا يامتىش مع معايري اجلودة اليت ينص علهيا القانون  املدريس 

 الاجامتعية.  

من  و وابملوازاة مع هذا،   بتداء  يف  عىل    2020س تعمل الوزارة ا  يف  بناء  املساهة  الأشخاص  لس تقبال  جديدة  دجمية  مراكز  مقاربة  عاقة وفق  وضعية ا 

عاقة املمتدرسون يف الوسط النظايم أأو يف    وحقوقية جتعل مهنا فضاءات منفتحة تعمل عىل توفري اخلدمات ادلامعة والتمكيلية للأشخاص يف وضعية ا 

ىل  املراكز اخلاصة وأأقسام ادلمج، من مواكبة نفس ية وتربية خاصة وخدمات طبية وش به طبية. وسيمت بناُء هذه   حتقيق القرب  املراكز وفق مقاربة هتدف ا 

 امجلاعات الرتابية اليت تعرف انعدام أأو نقص يف املراكز واخلدمات املتخصصة. يف  والعداةل اجملالية وسد اخلصاص املسجل

 

 تنس يق الرشأاكت وال  .8
 

طار ل توقيع اتفاقية   ✓ عاقة  ،  2016والبحث العلمي يف  لتعلي العايل  املنتدبة امللكفة اب وزارة  مع ال لتعاون  ا  من أأجل الهنوض حبقوق الطلبة يف وضعية ا 

 عىل املس توى الوطن؛ 

طار للتعاونة  توقيع اتفاقي  ✓ الهنوض  من أأجل  ،  2016والوزارة املنتدبة امللكفة ابلتعلي العايل والبحث العلمي يف    ابلرابط   جامعة محمد اخلامس مع    ا 

عاقة ابجلامعة؛   حبقوق الطلبة يف وضعية ا 

طار للتعاون توقيع اتفاقية   ✓ من أأجل  ،  2016ابدلار البيضاء والوزارة املنتدبة امللكفة ابلتعلي العايل والبحث العلمي يف    جامعة احلسن الثاين مع    ا 

عاقة ابجلامعة؛   الهنوض حبقوق الطلبة يف وضعية ا 

ويه ش بكة تضم اجلامعات املغربية العامةل يف جمال دمج الطلبة من  ،  2018للتعلي ادلامج يف  الش بكة اجلامعية املغربية توقيع اتفاقية رشاكة مع  ✓

عاقة وتعزيز مشاركهتم الاكمةل والفعاةل يف اجملمتع، متتد ل ذوي ال عاقة،   ؛ س نوات 3من أأجل الهنوض بتعلي الأشخاص يف وضعية ا 

لدليسليكس يا   ✓ املغربية  امجلعية  مع  رشاكة  اتفاقية  أأجل  2019يف  توقيع  من  مرشوع  ،  جناز  ادليسليكس يا  دمع  ا  عاقة  ا  ذوي  الأشخاص  ومواكبة 

 عىل املس توى الوطن.  واضطراابت التعمل اخلاصة
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شارة   عاقة من  خبصوص  العلمي  لتعلي العايل والبحث  اب  ة املنتدبة امللكفةوزار الالتنس يق مع  تعمل الوزارة عىل  لل  الاس تفادة  متكني الأشخاص يف وضعية ا 

وال اب الرتبية  مبؤسسات  دراس هتم  يتابعون  اذلين  والطلبة  للتلميذ  اخملصصة  اجلامعية  والأحياء  قامات  وال  ابدلاخليات  ال قامة  يف  والتعلي  لأولوية  تكوين 

ىل الأولوية يف الاس تفادة من املنح ادلراس ية   13-97من القانون ال طار    20دة  املا  يف، كام هو منصوص عليه  املدريس واجلامعي العمويم، ابل ضافة ا 

عاقة والهنوض هبا  . املتعلق حبامية حقوق الأشخاص يف وضعية ا 

 روابط ومراجع  .9
 

عاقة   وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة منشورات   ✓  : يف جمال ال 

o http://www.social.gov.ma/handicapes 

 : العلمياجمللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث   ✓

o https://www.csefrs.ma 

 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهن والتعلي العايل والبحث العلمي  ✓

o https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/EBS.aspx 

 لتعلي العايل والبحث العلمي الوزارة املنتدبة امللكفة اب  ✓

o https://www.enssup.gov.ma / 

 قطاع التكوين املهن  ✓

o http://dfp.gov.ma / 
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