
ينبغي على كل طالب )ة( ي�ستعد للتقييد �أو 
�إعادة �لتقييد مب�ؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بالقطاع 
�لعام �أن ي�سرح �إلكرتونيا �إن كان ي�ستفيد 

�أو ال ي�ستفيد من �أي تغطية �سحية �أ�سا�سية 
ب�سفته من ذوي حق�ق )�أزو�ج �أو �أبناء( 

م�ؤمني �ل�سندوق �ل�طني ملنظمات �الحتياط 
�الجتماعي �أو �ل�سندوق �ل�طني لل�سمان 

�الجتماعي �أو نظام "ر�ميد" �أو تعا�سدية �لق��ت 
�مل�سلحة �مللكية �أو �أي نظام للتغطية �ل�سحية 

�الأ�سا�سية.

عناوين �ملر�فق �لتابعة للمكتب �لوطني للأعمال 
�جلامعية �الجتماعية و�لثقافية

الرباط

الدار البيضاء

القنيطرة

الجديدة 
مراكش

سطات

الراشدية
أكادير

فاس

بني مالل
وجدة

طنجة

تطوان
مكناس

مارتيل

السمارة

سال الجديدة

المحمدية

تازة
آسفي

قلعة السراغنة

 الصويرة

 الناظور
الحسيمة
 العرائش

خريبكة
برشيد

ورزازات

تارودانت

كلميم
العيون

شارع عالل الفاسي، ص.ب 6221 - العرفان
شـــــارع عـــــالل الفاســـي، مدينة العرفــان، الرباط- 

ص.ب 775  
زاوية شارعي األمم المتحدة و عمر بن الخطاب، ص.ب 719

طريق الجديدة كلم 7 ص.ب 8051
شارع المسيرة الخضراء،طريق عين السبع، القنيطرة، 

ص.ب 232
طريق بن معاشو، ص.ب 155، الجديدة

أمرشيش، ص.ب 2395
كلم 3، طريق الدار البيضاء،ص.ب 473

ص.ب 541، بوتاالمين
S/11 حي الداخلة، ص.ب

كلم 6، طريق إيموزار، ص.ب 2679
ص.ب 2385 - فاس الرئيسية

طريق تاغزيرت مغيلة- بني مالل
حي القدس، ص.ب 417

ص.ي 1172، الحي الجامعي، طنجة الرئيسية
الحي الجامعي المطار، ص.ب 4137، التوابل

ص.ب 4068، بني احمد، مكناس
ص.ب 212 - مارتيل

حي السالم، ص.ب 195 - السمارة

طريق أوطا حسين، ص.ب 5295، سال الجديدة

شارع الحسن 2، ص.ب 145، المحمدية 20800

طريق وجدة، ص.ب 1223، تازة
طريق سيدي بوزيد، ص.ب 4162، طريق 301، آسفي

قلعة السراغنة
كلم 9، طريق أكادير، الصويرة الجديدة )الفهازوة( 

ص.ب 383
ص.ب 300، سلوان، 700 62، الناظور 

ص.ب 03،  أجدير، الحسيمة 
ص.ب 745، مكتب البريد الرئيسي 92004
حي الزيتونة، ص.ب 145، خريبكة، 25000

حي التقدم، معبر الجزائر، ص.ب 218، برشيد
ص.ب 638، ورزازات

الحي المحمدي )لسطح(، ص.ب 271،
تارودانت، 38000

ص.ب 1317، كلميم، 81000
ص.ب 3007، تجزئة 25 مارس، العيون

الحي الجامعي السويسي 2

الحي الجامعي السويسي 1

الحي الجامعي أكدال
الحي الجامعي 

الحي الجامعي 

الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي

الحي الجامعي سايس 1
المركز الطبي الجامعي ظهر المهراز 

)قرب الحي الجامعي ظهر المهراز(
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي
الحي الجامعي

ملحقة الحي الجامعي
كلية علوم الشريعة، السمارة

كلية العلوم القانونية و االقتصادية 
واالجتماعية، سال

كلية العلوم القانونية و االقتصادية 
واالجتماعية، المحمدية

الكلية المتعددة التخصصات، تازة
الكلية المتعددة التخصصات، آسفي

الكلية المتعددة االختصاصات،
قلعة السراغنة

المدرسة العليا للتكنولوجيا، الصويرة

الكلية المتعددة التخصصات، الناظور
كلية العلوم التقنية، الحسيمة

الكلية المتعددة التخصصات، العرائش
الكلية المتعددة التخصصات، خريبكة

المدرسة العليا للتكنولوجيا، برشيد
الكلية المتعددة التخصصات، ورزازات

الكلية المتعددة التخصصات، تارودانت

المدرسة العليا للتكنولوجيا-كلميم
المدرسة العليا للتكنولوجيا

العنوان مكان تواجد المكتب المدينة
الجامعية

على املوقع الإلكرتوينيتم هذا الت�صريح
للجامعـــة

طبقا للقانون رقم 18-94، حل الصندوق المغربي للتأميـن الصحي 
محل الصنــدوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي في تدبير 
نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

Les plateformes d’inscription à l’AMOE au 
niveau des universités

Université Mohammed V Rabat : http://etu.um5.ac.ma

Université Chouaib Doukkali Eljadida : 
http://196.200.172.89/ent/

Université Ibn Tofail Kenitra : http://ent.uit.ac.ma/ent/

Université Cadi Ayyad : amo.uca.ma

Université Abdel Malek Essaadi Tétouan : amo.uae.ac.ma

Université Mohammed Premier Oujda : http://entissab.
ump.ma/preinscription/ couverture/login.php

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès  : http://amo.
usmba.ac.ma/

Université Hassan 1er de Settat : http://www.uh1.ac.ma/
web/amo

Université Hassan II de Casablanca : http://ent.univh2c.ma/
uPortal/ render.userLayoutRootNode.uP

Université Ibn Zohr Agadir : www.uiz.ac.ma/amo

Université Sultan Moulay Slimane - Beni Mellal : http://
apps.usms.ac.ma/amo/web/app.php

Université Moulay Ismaïl Meknès : https://reinscription.
umi.ac.ma/



 CNSS أو� CNOPS ال ي�ستفيد�لطلبة �لذين يعتربون من ذوي حق�ق م�ؤمني
 .RAMED أو �أي نظام �آخر للتغطية �ل�سحية �الأ�سا�سية عن �ملر�ض مثال�

�ملرحلـــــــــة�ملرحلـــــــــة

�ملرحلـــــــــة �ملرحلـــــــــة

�لتحقق من عدم ��ستفادة �لطالب من �أي تغطية 
�سحية �أ�سا�سية من طرف �ل�كالة �ل�طنية للتاأمني 

�ل�سحي عرب مر��سلة من �ل�سندوق.

فتــح بـــــاب �ال�ستفـــادة من �خلدمــــات ف�ر 
�لت��ســــــل بالر�ســـالة �الإلكرتونية.

م�ستفيد من 
�لتاأمني �الإجباري 

عن �ملر�ض �خلا�ض 
بالطلبة

رف�ض �ال�ستفادة مع 
تعليل �لقر�ر �ل�سادر 
عن �ل�كالة �ل�طنية 

للتاأمني �ل�سحي

يجدد �لطلبة ت�سريحهم بعدم �ال�ستفادة من �أي 
تغطية �سحية �أخرى �سنويا عند كل دخول 

جامعي جديد 

ال يحتاج �لطالب لبطاقة �لت�سجيل 
وميكنه �أن ي�ستعمل رقم بطاقة تعريفه

�لوطنية لل�ستفادة من �خلدمات

ال ي�ؤدي طلبة �لتعليم �لعايل بالقطاع 
�لعام �أي ��سرت�كات

ي�ستفيد �لطالب من نف�ض �سلة �لعلجات 
ون�سب �لتعوي�ض �لتي يقدمها نظام �لتاأمني 

�الإجباري عن �ملر�ض يف �لقطاع �لعام

يتم و�سع ملفات �ملر�ض بنقط �ال�ستقبال 
�لتابعة للمكتب �لوطني للأعمال �جلامعية 

ONOUSC الجتماعية و�لثقافية�

�لت�سريح بالتغطية �ل�سحية �الأ�سا�سية على 
�ملوقع �الإلكرتوين للجامعة

ير�سل �ل�سندوق ر�سالة �إلكرتونية للطالب الإخباره �إن كان 
م�ستفيد� �أم ال.
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�مل�قـــــع �خلــــا�ض بجامعتــــك

يف �لتاأمني �الإجباري عن �ملر�ض �خلا�ض بالطلبة مر�حل �لت�سجيل

معلومات هامة

ي�ستعمل �لطالب  نف�ض �أور�ق �ملر�ض �خلا�سة 
بالعالجات �لعادية وعالجات �الأ�سنان و�الأمر��ض 

�ملزمنة و�ملكلفة ويدون عليها فقط ��سمه ورقم 
بطاقة تعريفه �ل�طنية وت�قيعه �مل�ؤرخ، �إ�سافة 

الإجمايل �مل�ساريف. 

تذكيــر و�سع �ل�سندوق ر�بطا �إلكرتونيا رهن �إ�سارة �لطلبة ميكنهم من تتبع طلبات 
�ال�ستفادة من �لتاأمني �الإجباري عن �ملر�ض �خلا�ض بهم، عن طريق تدوين 
رقم بطاقة �لتعريف �ل�طنية ورقم م�سار �إ�سافة لتاريخ ميالد �لطالب على 
https://eservices.cnops.org.ma/pcme/www/index.  : لر�بط�

php/pcme/default/services?lang=fr


