
 

 

 التأمين اإلجباري عن املرض الخاص بالطلبة
رافق التابعة للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية  الخاصة باستقبال ملفات املرض و  عناوين امل   

 املدينة الجامعية مكان تواجد املكتب  العنوان 

العرفان.  -6221شارع عالل الفاس ي ص.ب  2الحي الجامعي السويس ي    

. 775ص.ب  -مدينة العرفان، الرباط شارع عالل الفاس ي  الرباط  1الحي الجامعي السويس ي    

719زاوية شارعي األمم املتحدة وعمر ابن الخطاب ص.ب   الحي الجامعي أكدال   

8051ص.ب  7طريق الجديدة كلم   الدار البيضاء الحي الجامعي   

232شارع املسيرة الخضراء، طريق عين السبع، القنيطرة ص.ب  الجامعي  الحي   القنيطرة 

، الجديدة155طريق بن معاشو، ص.ب   الجديدة الحي الجامعي  

2395أمرشيش ص.ب   مراكش الحي الجامعي  

473طريق الدار البيضاء ص.ب  3كلم   سطات الحي الجامعي  

، بوتالمين 541ص.ب   الراشيدية  الحي الجامعي  

/11حي الداخلة ص.ب  S  أكادير الحي الجامعي 

2679، طريق إيموزار، ص.ب 6كلم  1الحي الجامعي سايس    فاس 

فاس الرئيسية -2385ص.ب   املركز الطبي الجامعي ظهر املهراز )قرب الحي 

هر املهراز(الجامعي ظ  

بني مالل  –طريق تاغزيرت مغيلة   بني مالل الحي الجامعي  

417حي القدس ص.ب   وجدة  الحي الجامعي  

، الحي الجامعي، طنجة الرئيسية 1172ص.ب   طنجة الحي الجامعي  

، التوابل 4137الحي الجامعي املطار ص.ب   تطوان الحي الجامعي  

، بني أحمد، مكناس4068ص.ب   مكناس الحي الجامعي  

مارتيل  -212ص.ب  تطوان  -ملحقة الحي الجامعي    مارتيل 

السمارة  - 195حي السالم ص.ب  السمارة -كلية علوم الشريعة    السمارة  

، سال الجديدة 5295طريق أوطا حسين ص.ب  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

سال –  

 سال الجديدة 

20800، املحمدية 145، ص.ب 2شارع الحسن  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

املحمدية   –  

 املحمدية 

، تازة 1223طريق وجدة ص.ب  تازة -الكلية املتعددة التخصصات   تازة 

، آسفي301، طريق 4162طريق سيدي بوزيد، ص.ب  آسفي -الكلية املتعددة التخصصات   آسفي  

قلعة السراغنة -الكلية املتعددة التخصصات قلعة سراغنة  قلعة السراغنة  

383، طريق أكادير، الصويرة الجديدة )الفهازوة( ص.ب 9كلم  الصويرة -املدرسة العليا للتكنولوجيا   الصويرة 

، الناظور 62700، سلوان، 300ص.ب  الناظور  -الكلية املتعددة التخصصات   الناظور  

، أجدير ، الحسيمة03ص.ب  الحسيمة -املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية    الحسيمة 

92004، مكتب البريد الرئيس ي 745ص.ب  العرائش -الكلية املتعددة التخصصات   العرائش 

25000، خريبكة 145حي الزيتونة، ص.ب  خريبكة  -الكلية املتعددة التخصصات   خريبكة 

، الراشيدية218الجزائر ، ص.ب حي التقدم ، معبر  برشيد -املدرسة العليا للتكنولوجيا   برشيد 

، ورزازات638ص.ب  ورزازات -الكلية املتعددة التخصصات   ورزازات 

38000، تارودانت ، 271الحي املحمدي )السطح( ص.ب  تارودانت -الكلية املتعددة التخصصات   تارودانت 

81000، كلميم 1317ص.ب  كلميم -املدرسة العليا للتكنولوجيا   كلميم 

مارس، العيون  25، تجزئة 3007ص.ب  العيون  -املدرسة العليا للتكنولوجيا   العيون  

 


