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العام السياق  

 1.15.105الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  116.12القانون المؤطر  •

 

 سلة عالجات واسعة •

  
 (المغاربة و األجانب)مجاني بالنسبة لطلبة القطاع العام •
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 CNOPSالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي - 

 
 CMAMالصندوق المغربي للتأمين الصحي  -

 
  ANAMالوكالة الوطنية للتأمين الصحي-

  

  ONOUSCالمكتب الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقافية-

 

تدبير التأمين الصحي إلاجباري عن املرض  
   الخاص بالطلبة
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 شروط الاستفادة

 التقيد بكيفية قانونية كطالب في مؤسسات التعليم العالي •

 

 سنة فيما عدا طلبة التعليم العتيق 30عدم تجاوز سن •

 

 عدم استفاد الطالب من أي تغطية صحية أساسية أخرى•
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 :عدم استفاد الطالب من أي تغطية صحية أساسية أخرى•
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 إجراءات تسجيل الطلبة املؤهلين

 الجامعةيقوم الطالب بالتسجيل عبر موقع 

https://amoe.uiz.ac.ma/ 

افاة الصندوق  تقوم الجامعة بمو

 الانخراطالوطني بطلبات 

يتلقى  الطالب املؤمن إشعارا من طرف 

الصندوق الوطني على بريده إلالكتروني 

يتضمن  شهادة يمكنه تقديمها على 

افق الرعاية  مستوى مر
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https://amoe.uiz.ac.ma/


© UIZ – AGADIR 

UNIVERSITÉ INB ZOHR 

Présentation I 

 
 
 



© UIZ – AGADIR 

UNIVERSITÉ INB ZOHR 

Présentation I 

 
 
 

  العالجات سلة

 :منيستفيد الطلبة المسجلون في نظام التأمين اإلجباري عن المرض 
  

              

 التعويض عن مصاريف مجموعة من الخدمات الصحية            
 

   La prise en chargeالتحمل المباشر          
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 و الطبية   الخدمات الصحية

األدوية و المستلزمات الطبية 

 المقبول إرجاع مصاريفهم

 

 عالجات الفم و األسنان الترويض الطبي

 االستشفاء بالقطاع العام و القطاع الخاص

 استشارة أو زيارة الطبيب 

التحاليل البيولوجية و الفحوصات 

 اإلشعاعية
حصص تصفية الدم و عالج 

 السرطان

 النظارات الطبية
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  La prise en chargeالتحمل المباشر 

 :خدمات التحمل المباشر
 

 االستشفاء الطبي و التدخالت الجراحية بالقطاع العام و الخاص•

 ...السرطانالكلى، عالج  تصفيىةالمزمنة،  للألمراضاألدوية المكلفة •

 العالج بالخارج•

  

 ال يتقدم الطالب بأي طلب: العام القطاع •

 CNOPSتتولى المؤسسة العالجية إرسال طلب التحمل لدى الصندوق : القطاع الخاص•

:طلب التحمل المباشر  
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 نسب التعويض و التحمل

 الحساب البنكي  للطالب

 بنك عبرالبريدحوالة 
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 أوراق العالج أو ملفات املرض

ورقة  -1

العالجات المتعلقة 

 بالمرض
 

ورقة العالجات  -2

 المتعلقة باألسنان

 

ورقة العالجات  -3

المتعلقة باألمراض 

  المزمنة

الصحية للطلبة مركزالتغطية  

/ اكادير رياض السالم-الجامعي الحي  

0661-70-05-85 

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

 االجتماعي
الرباط 209ب .زنقة الخليل ص  

FEUILLE SOIN.png
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 أوراق العالج أو ملفات املرض
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 أوراق العالج أو ملفات املرض

 المعلومات االزمة لورقة العالج
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APP SMART CNOPS 

https://www.cnops.org.ma/assures 

 تتبع ملفات العالج

  
 مركز االتصال

053 800 20 20 

SMART.png
https://www.cnops.org.ma/assures
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APP SMART CNOPS 

SMART.png
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 أسئلة و أجوبة

كيف ألغي بطاقة الراميد لإلستفادة من التغطية الصحية للطلبة؟ -1  
 إيداع طلب إلغاء بطاقة الراميد بمكتب عمالة الجهة التي تم بها التسجيل-
 التسجيل بموقع الجامعة الخاص بالتغطية الصحية و التواصل مع المكتب المكلف -

 كيف يمكنني إيداع التعويض عبر رقم الحساب البنكي الخاص بي؟ -2
إذا لم يصرح الطالب برقم الحساب البنكي في بداية عملية التسجيل، يمكنه أن يقوم بتقديم طلب إيداع التعويض -

 :CNOPSعبر الحوالة البنكية بدل الحوالة البريدية، وذلك بتقديم الوثائق التالية إلى المكتب  الجهوي  للصندوق 

 طلب لمدير الصندوق الوطني لمنظمات االحطيات االجتماعي موقع من طرف الطالب* 
 Attestation RIBشهادة الحساب البنكي * 
 صورة بطاقة التعريف الوطنية * 

   Bureau CNOPS Founty :باكاديرعنوان المكتب الجهوي للصندوق   
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تم رفض طلب تسجيلي بالتغطية الصحية للطلبة بمبرراستفادتي من   -3

 :تغطية صحية أخرى مع العلم أنني لست مسجل بها
 /http://anam.chikaya.maعبر الموقع   ANAMيجب على الطالب تقديم شكاية للوكالة الصحية للتأمين الصحي  -

 التسجيل بموقع الجامعة الخاص بالتغطية الصحية و التواصل مع المكتب المكلف -

تم رفض طلب تسجيلي بالتغطية الصحية للطلبة بمبرراستفادتي من   -4

 :التغطية الصحية الخاصة بطليقي أو طليقتي
 :التاليةبتقديم الوثائق  ANAM يجب على الطالب تقديم شكاية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي -

 طلب لمدير الوكالة الصحية للتأمين الصحي*  

 عقد الطالق* 

   ((CNOPS ,CNSS…نظام تغطية صحية اخرى  شهادة عدم االستفادة من*  

 

amoe.uiz.ac.ma 

بالطلبةالتأمين الصحي إلاجباري عن املرض الخاص   
Assurance Maladie Obligatoire des Etudiants 

AMO-E  


