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تولوز
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin
Parfois au fond de moi se ranime
L'eau verte du canal du Midi
…Et la brique rouge des Minimes
Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse

تمتلك تولوز من سحر الحواضر ما تمتلك مع مقدرة على إقتراح الكثير من المساحات الخضراء و الجامعات المزدهرة .و
تقع تولوز ,بمناخها البحر متوسطى ,غير بعيدة عن منطقة البرينيه و الحدود مع إسبانيا .و يكون من السهل إذا القيام بقضاء
عطلة نهاية األسبوع فى زيارة المنطقة فيما بين األصدقاء  :إكتساب البشرة السمراء و السمر على شواطىء البحر
المتوسط ,التزحلق على الجليد فى ممرات التزحلق فى البرينيه ,إرتياد جادة الرمباال فى مدينة برشلونة أو زيارة متحف
أو القيام بإستكشاف بالد
دالي فى مدينة فيجيراس ,التنزه فى سوق كوليوري الواقع فى عمق البالد الكاتولونية
الكثاريين و ما تبقى من آثارها.
تُعتبر تولوز حاضرة تتميز بالحيوية و مدينة يطيب العيش فيها  :تلقى مدينة الورود تقديرا بالغا بسبب جودة الحياة العالية
فيها و كذلك أيضا للحيوية اإلقتصادية التى تتميز بها .مع الحيز األخضر الموجود فيها ,و منظرها العمراني الطبيعى البالغ
الثراء و كثافتها السكانية القليلة ,فذلك هو ما جعلها جاذبة لكافة أنواع الطالب مع قدرة على تقديم الكثير من الفرص لهم.

عدد كبير من الجامعات
يوجد فى تولوز الكثير من الجامعات و المدارس التى تفتح أبوابها أمام الطالب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة.
و تتحدث األرقام بنفسها  :يبلغ عدد الطالب فى تولوز ما يزيد عن  130 000طالبا و يوجد بها  17منشأة للتعليم العالي
تقترح أكثر من  500شهادة ليسانس و ماستر.
و من بينها :
 جامعة تولوز  1كابيتول  :القانون ,علوم الحاسب اآللي و التكنولوجيا.


جامعة تولوز  2جان جوريس  :التاريخ ,اآلداب ,اللغات ,الفنون ,علم نفس و العلوم اإلجتماعية.



جامعة تولوز  3بول سابتييه  :الرياضيات ,العلوم ,الرياضة و الطب.



 :L’INPمعهد البوليتكنيك الوطنى.



 : L’ISAFالمعهد العالي للمالحة الجوية والفضاء.



مدرسة تولوز لألعمال –  IDRACتولوز – مدرسة التجارة



 IAEتولوز – مدرسة إدارة األعمال.
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ENAC

مدرسة المالحة الجوية رقم  1فى أوروبا
تُعد المدرسة الوطنية للطيران المدني  ENACواحدة من أهم المدرس الكبري أو جامعات المالحة الجوية فى أوروبا.
يتميز طيف المهن التى تقوم  ENACبالتدريب عليها بإتساعه البالغ  :مهندسون أو محترفون على مستوي عالي قادرون
على إبتكار و تطوير أنظمة المالحة الجوية و فى نطاق أكثر أتساعا أنظمة النقل الجوي و كذلك قيادة الطيران التجاري,
الرقابة الجوية أو و كذلك أيضا الفنيون المختصين فى المالحة الجوية.
و هكذا تقوم  ENACبالتدريب على جميع المهن تقريبا فى مجاالت المالحة الجوية و النقل الجوي .و هى تقوم إذا,
و
بمرافقة إحتياجات التدريب لمجمل الهيئات الفاعلة العامة منها و الخاصة فى هذه المجاالت فى فرنسا ,فى أوربا
حول العالم.
تتنوع الشهادات المقابلة للمهن التى تقوم  ENACبالتدريب عليها من شهادة إتمام الدراسة الثانوية  1 +سنة إلى شهادة
إتمام الدراسة الثانوية  8 +سنوات ,و ُعتبر بعض هذه الشهادات ت بمثابة مرجعا عالميا فى هذا المجال.
و هى تمتلك واحدة من أفضل مدارس الهندسة فى فرنسا ,مع شعبة علوم المهندس و التى تستفيد من أحدث تقدم تربوي و
تكنولوجي فى هذا المجال .و هى تقترح أيضا شهادات ماستر و ماجستير فى الهندسة تمنح كفأة نظرية و عملية فريدة.
و أخيرا ,تتميز المدرسة بتوفير مختبرات بحث تبلغ ذروة التجديد كما و أنها تقوم بالعمل بشكل فاعل من خالل التعاون مع
الجامعات العالمية ذات المستوى المرتفع من أجل الوصول إلى نقل جوى دائما أكثر أمانا ,و أكثر فاعلية و أكثر استدامة.

مدرسة اإلدارة العامة للطيران المدني DGAC
كل من ( DGACاإلدارة العامة للطيران المدني) و إدارة ( MEDDEوزارة البئية ,التنمية
منشأة عامة تقع تحت وصاية ٍ
المستدامة و الطاقة) ,تقوم بتدريب الموظفين الفنيين فى  DGACاإلدارة العامة للطيران المدني  :مهندسى رقابة المالحة
الجوية ( ,)ICNAالمهندسين الموظفين ( )IEEACمهندسى دراسات و تشغيل الطيران المدنى ,مهندسي إليكترونيات
أنظمة األمان الجوي أو كبار فنيين الطيران (.)TSC

مدرسة دولية
تقوم  ENACسنويا بإستقبال طالب أجانب ينتمون لكل دول العالم و يمثلون  % 50من مجمل طالب مدرسة  .ENACو
هى تتواجد أيضا فى كافة أرجاء العالم فى أحرم الجامعات التى تقوم فيها بمنح شهادات مشتركة مع جامعات المالحة
الجوية .كما أنه لديها إتفاقيات شراكة مع أكثر من  50جامعة و تمنح مع بعض هذه الجامعات العديد من الشهادات
المزدوجة .يسمح هذا اإلشعاع الدولي لطلبة مدرسة  ENACبإنفتاح رائع على العالم ,كما يسمح لهم ذلك أيضا بالكثير من
فرص التنقل.
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مدرسة شريكة للمشروعات
تُعد مدرسة  ENACدائما أكثر قربا من عالم المشروعات و اإلبتكار ,و ذلك بفضل الشراكة التى تربطها مع الفاعلين
الكبار فى عالم المالحة الجوية فى كل مكان من العالم .و هو الشىء الذى يسمح لها بأن تقترح على طالبها تدريبات دراسية
و خبرات مهنية تتسم بالثراء و التنوع ,وتتواكب مع عالم المشروعات ,كما و أنها تقوم بتطوير الكثير من مشروعات
الشراكة فى مجالي البحث و اإلبتكار.

تواريخ مهمة
 – 1949إنشاء مدرسة  ENACفى أورلي
 – 1968نقل مدرسة ENACإلى تولوز
 – 2011إندماج ك ٍل من  ENACو ( SEFAقسم التشغيل و التدريب للمالحة الجوية – مدرسة قيادة الطائرات)

التدريبات الدراسية
 30برنامجا مختلفا للتدريب الدراسي
 3000طالب

العالمية و التدريب المستمر
يوجد هناك  7500متدرج يقومون بالمشاركة سنويا فى أكثر من  650دورة من دورات التدريب المستمر أو من أجل زيادة
اإلتقان.
هناك أكثر من  50إتفاقا دوليا ,و يتم إستقبال عدة مئات من الطالب و المتدرجين األجانب الذين ينتمون إلى القارات
الخمس.

الوسائل البشرية
 910موظفا دائما منهم  500معلم و مدرب
 1000معلم مؤقت

الوسائل المالية
 125مليون  €منها  30مليون  €موارد خاصة و  95مليون  €دعما من ( DGACاإلدارة العامة للطيران المدني)

الوسائل التعليمية
▪ أسطوال مكونا من  121طائرة
▪ الكثير من أجهزة محاكاة الطيران
▪ أجهزة متطورة لمحاكاة رقابة الحركة الجوية
▪ مختبرات خاصة بالدينامكية الهوائية ,اإلليكترونيات ,علوم الحاسب اآللي ,اللغات...
▪  4مختبرات للبحث (علوم الحاسب اآللي التفاعلى ,الرياضيات ,اإلتصاالت ,اإلقتصاد/اإلقتصاد القياسي)
▪  9مواقع  :تولوز (المقر اإلدارى) ,بيسكاروس ,كركاسون ,كاستلينوداري ,مونبلييه ,موالن ,موريه ,سانت يان.
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من أجل الوصول إلينا
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من المطار – يتم القيام بالنقل بواسطة مدرسة ENAC
حافلة باص صغير من دون حجز
مخصصة بشكل أولي للمتكلمين من مدرسة  ENACو ذلك فى حدود األماكن المتاحة ,المتدرجين المزودين بدعوة
حضور ,الوكالء و الطالب المزودين ببطاقة مدرسة ENAC
موقف الحافلة فى المطار :
المستوى  – 0خروج صالة ب – باب 2
مركبة تحمل الوجو الخاص بمدرسة ENAC
لإلتصال  :المواعيد – التكفل – جهة الوصول

من المطار بواسطة وسائل النقل العام
حافلة  TISSEOيتحمل تكلفتها المستخدم :
بطاقة دخول لمدة يوم (ذهاب  :عودة) حافلة المطار  +شبكة € 8 : Tisséo
تسعيرة لعدد  1إنتقال حافلة مطار +شبكة € 5 : Tisséo
مغادرة الحافلة مرة كل  20دقيقة بدء من  5:30صباحا حتى  9:00مساء
مدة المسافة  1:15 :ساعة تقريبا
من المدنية إلى بواسطة الموصالت العامة :
مترو خط ( Bإتجاه رومانفيل) محطة كلية الصيدلة
ثم الباص خط ( 78موقف مدرسة )ENAC
أو
مترو خط ( Bإتجاه رومانفيل) محطة رومانفيل
ثم الباص خط  37و ( 27موقف مدرسة )ENAC
من المدنية إلى بواسطة الموصالت العامة :
خدمة درجات-تولوز ( محطة  ENACرقم )223
مواعيد العمل  :دواما ,إستقبال و معلومات  24/24ساعة
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الحياة
فى
الحرم الجامعى
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وثائق اللوائح القانونية
االئحة الداخلية
تم إعتمادها و تعديلها بشكل أساسي من خالل مداولة مجلس إدارة المنشأة ,و هى تهدف إلى تنظيم و تقرير إختصاصات
المجالس و األقسام المختلفة للمدرسة ,و تحديد القواعد المتعلقة بسير العمل و الحياة فيها.
تكمن رسالة االئحة الداخلية فى تطبيقها على :
 مجمل العاملين األساسين و غير األساسين بالمدرسة مجمل الطالب ,المدنيين و الموظفين ,الذين يتابعون تدريبا أساسيا أو مستمرا كل شخص طبيعى أو معنوى ,موجود فى الموقع مهما كانت صفته (طلبة دكتوراة ,العاملين المؤقتين ,موظفى الهيئاتالخارجية ,زائرين ,متدرجين ,مستمعين ,مساعدين تطوعين.)...

االئحة الدراسية
يتم تطبيقها على كل شخص ,يندرج تحت المصطلح العام لكلمة متعلم ,الذى يقوم بتلقى تعليما أو تدريبا فى إطار مدرسة
.ENAC

االئحة الخاصة باإلقامة
تم القيام بتجديد المجمع السكني الخاص بمدرسة  ENACبشكل كبير خالل السنوات األخيرة ,ويتعين على الجميع
المحافظة عليه فى حالة تتوافق مع المعيار الخاص بمدرسة دولية كبري .يستلزم سير العمل الطبيعى فى إحدى اإلقامات
إحترام بعض المبادىء األساسية للحياة فى جماعة و هى المبادىء المعروضة فى االئحة الخاصة باإلقامة.

ميثاق تكنولوجيا المعلومات
يقوم هذا الميثاق ,الملحق باالئحة الداخلية ,بتحديد القواعد المتعلقة بإستخدام الوسائل المعلوماتية و خوادم الشبكات
الحاسوبية الخاصة بمدرسة  ENACو التذكير بالحقوق و الواجبات الواقعة على كل فرد .يتم تطبيق الميثاق على كل
شخص يقوم بإستخدام الوسائل المعلوماتية التى تم تجهيز موقع مدرسة  ENACبها.

10

إدارة القبول و الحياة فى الحرم الجامعة AViC
تكمن رسالة إدارة القبول و الحياة فى الحرم الجامعة ( ,)AViCالموجود فى السكرتارية العامة لمدرسة  ,ENACفى
تشكيل «نافذة وحيدة» تقوم بتأمين صلة الوصل بين الطالب و المتدرجين بالمدرسة و األقسام المختلفة التابعة لهذه األخيرة,
أي كافة العمليات ,المنفصلة عن التطوير و التعليم ,و التى تساهم فى القبول و الحياة فى الحرم الجامعى .تقع اإلدارة
المذكورة فى موقع تولوز ,و يتم من خاللها ,القيام بالمراسالت المسندة إليها وظيفيا مع المواقع األخرى للمدرسة.
يقع على عاتق « إدارة القبول و الحياة فى الحرم الجامعة » القيام بما هو آت :



تأمين كافة المظاهر التنظيمية و اللوجستية الخاص بالقيد ,اإلختيار و توظيف الطالب الموجهون إلى برامج
التدريب األساسية أو التخصصية بالمدرسة ;
إستقبال الطالب و المتدرجين لحظة الوصول إلى المدرسة ,و تسيير إقامتهم و الحياة فى اإلقامات داخل حرم
المدرسة و كذلك أيضا أعمال المتابعة اإلدارية و ذلك حتى إنتهاء إقامتهم فى المدرسة.

05 62 17 40 70

رئيس القسم
M. FOURNIÉ Marc

مكلف بمهمة
M. BOULÈGUE Jean-Claude 05 62 17 44 31

05 62 17 40

مكلف بالعالقات مع الطالب
M. GUÉDON Pierre-Yves

05 62 17 44 36

مدير اإلستضافة
Mme BORDES Karine

05 62 17 40 75

مدير التحضير للمسابقات الداخلية
Mme LABORIE Christine

05 62 17 44 78

معاونة اإلدارة المالية
Mme MARINI Camille

رئيس الشعبة 05 62 17 44 87
مدير 05 62 17 44 81 IENAC
مدير 05 62 17 40 76 EPL
مدير متخصصون الماجستير 05 62 17 44 84 DMN
متخصصون  +مدير تدريب باللغة اإلنجليزية 05 62 17 43 89
 + DMNالماجستير
مدير تدريب باللغة اإلنجليزية 05 62 17 40 73
إستقبال المتدرجين +مدير 05 62 17 44 48 TAE
رئيس الشعبة 05 62 17 44 54
مدير 05 62 17 40 74 TSEEAC+TSA
مدير 05 62 17 40 72 IESSA+IEEAC
مدير 05 62 17 41 83 ICNA
مدير اإلختبار المهنى و التأهيل 05 62 17 44 14 TSEEAC
مدير اإلختبار المهنى +IESSA

شعبة الطالب المدنيين
Mme HARITCHABALET Hélène
Mme AUDOUZE Catherine
Mme BAROLLO Viviane
Mme CORROT Maryse
Mme HU Yishuang
Mme MARTINEZ Nathalie
Mme NOGARET Brigitte
شعبة الطالب الموظفين
Mme PATRIS Danick
Mme AGUIAR Charline
Mme AVART Stéphanie
Mme SENGTHAVISOUK My-Ngoc
Mme DEBRUSSE Christine
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مفتشى الدراسة
.يُعد مفتش الدراسة بمثابة نقطة اإلتصال المفضلة بين ك ٍل من المتعلمين فى الدفعة الواحدة و البيئة التعليمية
EPL - ATPL المرحلة اإلعدادية
Thierry DUMAS (ATPL)
05 62 17 44 33
Jean GOLLENTZ (ATPL)
05 62 17 4117
Vincent JEGOUREL (ATPL) 05 62 17 46 67
Didier LABYT (EPL)
05 62 17 43 78
Régis SEGUIN ( )المرحلة اإلعدادية05 62 17 43 84
Wilfried SIRBEN
05 62 17 41 53
MCTA/ICNA
Philippe JEANSON
05 62 17 46 17
Jean Luc LAFITTE
05 62 17 4644
Jean-Marc LECAMPION 05 62 17 46 45
Yann LEROY
05 62 17 45 43
Ali MAHFOUD
05 62 17 4152
Christian MONNIER
05 62 17 47 14
Philippe NOTRY
05 62 17 47 02
IENAC
Mickaël BENHAMED
Yves BIENVENU
Antoine BLAIS
David LESCARRET
Alexis JACQUEMIN
Anaïs MARTINEAU
Myriam MEROU
Mickaël ROYER
Alain ROUGE
Franck STEUNOU
Dominique VIAL

05 62 17 44 01
05 62 17 47 42
05 62 17 43 00
05 62 17
05 62 17 46 46
05 62 17 42 73
05 62 17 43 75
05 62 17 43 96
05 62 17 4363
05 62 17 40 27
05 62 17 40 15

ISESA/IESSA
Eric BOURDON
05 62 17 43 16
Jean Michel CORTIAL 05 62 17 42 68
Eric FAURE
05 62 17 42 89
TSA
Jean Louis DALMAU 05 62 17 46 24
Sandrine FOURNIE 05 62 17 46 31
Jean Paul PALOC
05 62 17 46 68
Daniel REMY
05 62 17 43 57
Bruno GARNIER
05 62 17 4685

MS ANSEO
Anne Christine ESCHER 05 62 17 42 78
Laurent FOURNIER
05 62 17 4612
Christian LE ROUX
05 62 17 4394
MS MTA
Pascal DUVAL

05 62 17 44 32

MS AM
Sylvie PANIAGUA 05 62 17 43 81
MS ASAA
Pascale PUEL
05 62 17 44 60
Muriel GIZARDIN 05 62 17 4412
MS APM
Nicolas PETEILH

05 62 17 40 56

MS Master Pro IHM
MS SMA
Mathieu MAGNAUDET 05 62 17 44 17
MS UASSM
Dominique VIAL

05 62 17 40 15

Master IATOM
Joël LAITSELART 05 62 17 41 06
Anne MOUTIA
05 62 17 41 24
Norbert PAPON
05 62 17 45 15
Master GNSS
Antoine BLAIS
05 62 17 43 00
Anaïs MARTINEAU 05 62 1743 73
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بلاطلا تاقاطب
بطاقة جامعة تولوز ميدي -بيرينييه الفيدرالية متعددة الخدمات
تقوم مدرسة  ENACبتوزيع بطاقة  MUTعلى الطالب و هى تجمع بين الخدمات القريبة مثل النقل
(شبكة  Tisséoو  )VélÔToulouseو الخدمات الرياضية أو الثقافية (حمامات السباحة و المتاحف بمدينة تولوز) .و
سوف تجدون المزيد من المعلومات بخصوص هذه البطاقة من خالل الرجوع إلى  :و تسمح أيضا بالدخول إلى المطاعم
الجامعية خارج مدرسة  ENACو ذلك بفضل نظام الدفع اإلليكتروني .IZLY

البطاقة ENAC
تسمح هذه البطاقة الزرقاء اللون بإستخدام الخدمات الخاصة بمدرسة  : ENACالرقابة على الدخول إلى المكاتب ,خدمة
تقديم الطعام ,آالت التوزيع اإلتوماتيكية ,و عند اللزوم الدخول إلى حجرة الطالب.
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الـتأمين ضد المرض و صندوق التعاضد
يتعين على كل طالب اإلنتساب للتأمين ضد المرض بنظام طالب التابع للصندوق األولي للتأمين ضد المرض .يُعد هذا
التأمين األساسى إجباريا.
تقوم إدارة  AViCبتنظيم اإلجراءات الخاصة باإلنتساب ,فى موقع تولوز و فى كافة المواقع األخرى لمدرسة .ENAC
يتم إعفاء الطلبة الحاصلين على منح دراسية من دفع قيمة اإلشتراك الخاص بالتأمين ضد المرض.

صندوق الضمان اإلجتماعي للطلبة و الموظفين
يقوم الطلبة المدنيين و الموظفين ,عند لحظة بدء الدراسة ,بإختيار صندوق الضمان اإلجتماعي الطالبي الخاص بهم.
و يمكنهم كذلك اإلنتساب لتأمين صحى إضافى من أجل الحصول على أفضل تسديد للمصروفات الصحية و كذلك أيضا من
أجل الحصول على الخدمات األخرى الملحقة بها (تأمين ,تغطية أثناء السفر إلى الخارج).
المركز
مدنيين
موظفين

صندوق الضمان اإلجتماعي للطلبة
 LMDEأو VITTAVI
 Harmonie Fonction Publiqueأو MGEN

تأمين صحى إضافى
 LMDEأو VITTAVI
يتم إختياره بواسطتكم

و بالنسبة لألوضاع الخاصة و السيما (و ذلك بحسب وظيفة الوالدين ,طالب أقل من  19سنة ,أكثر من  28سنة ,)...سوف
يتم عمل تدريب لكم عند بدء الدراسة بواسطة المدير اإلداري الخاص بكم.
بالنسبة للطالب األجانب  :سوف يتم تقديم معلومات إليكم تتميز بالشمول و الطابع الشخصى فى المستندات الخاصة بمرحلة
ما قبل الدراسة و عند بدء الدراسة فى تولوز بواسطة المدير اإلداري الخاص بكم» .

حاالت خاصة
يتعين على الطالب الذين ال يستطيعون اإلستفادة من غطاء التأمين ضد المرض القيام باإلتصال بالقسم اإلجتماعى :
Cécile Nadal
االجتماعية الخدمة مساعد
RH / Action sociale / ENAC
اإلقامة أدر من األرضي الطابق في مكتب
األربعاء ظهر بعد أيام عدا ما  17:30،حتى  8:30الساعة من ،الجمعة إلى االثنين من
05.62.17.42.16
cecile.nadal@enac.fr
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خدمات تقنية المعلومات
سوف تقومون ,أثناء مرحلة الدراسة أو التدريب الخاص بكم ,بإستخدام خدمات الحاسوب الخاص بالمدرسة و الموضوعة
تحت تصرفكم ,سواء كان ذلك فى الحرم الجامعى أو خارج الحرم الجامعى (بريد إليكترونى ,قاعات الحاسوب ,مواقع
الويب.)...
من أجل أية معلومات إضافية أو عند وجود مشكلة تقنية ,إذا كنتم فى موقع تولوز .يمكنكم التوجه إلى دعم الحاسوب من
األثنين إلى الجمعة من  7:30صباحا إلى  12:00ظهرا و من  1:00ظهرا إلى  5:30مساء :





هاتفيا على رقم  05 62 17 41 27أو 05 62 17 40 51
بالبريد اإلليكترونى :
بالحضور إلى مكاتب الدعم بالغرفة رقم ( F005الطابق األرضى بمبنى فرمان) و من خالل إستخدام األنترفون.
تم إرفاق ميثاق تكنولوجيا المعلومات ,الواجب عليكم إحترامه ,باالئحة الداخلية لمدرسة  ENACو الذى يمكن
اإلطالع عليه بالموقع اإلليكترونى الخاص بمدرسة : ENAC

من أجل الدخول على الشبكة
من أجل الدخول إلى معظم خدمات الحاسوب ,يتعين عليكم القيام بتحديد الهوية الرقمية من خالل إستخدام هوية
المستخدم و كلمة السر  ENACو اللتين سوف يتم تسليمهما إليكم عند إستقبالكم بالمدرسة.
تُعد هوية المستخدم و كلمة السر شخصية .أنتم مسؤولون عن اإلستخدام الخاص بهما .كل إستخدام غير مطابق لميثاق
تكنولوجيا المعلومات يؤدى إلى ثبوت مسؤوليتكم عن هذا اإلستخدام.
يمكنكم القيام بتعديل كلمة السر الخاصة بكم فى حاسوب لمدرسة  ENACمن خالل إستخدام مجموعة المفاتيح CTRL-
 ALT-SUPRفى ويندوز.

أين أسجل المعطيات الخاصة بى ؟
يمتلك كل مستخدم فهرسا شخصيا تبلغ سعته  1 G0على األقل.
يتم إستضافة هذا الفهرس على قرص الشبكة  : Uيمكن الدخول إليه من مركز العمل ألجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة
بمدرسة  ENACفى يندوز.
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الدخول بواسطة بواسطة شبكة اإلنترنت
يمكنكم الدخول بواسطة شبكة اإلنترنت إلى قرص الشبكة الخاصة بكم (القرص  ):Uأو إلى إلى بعض تطبيقات الخاصة
بمدرسة  ENACو ذلك من خالل إستخدام هوية المستخدم و كلمة السر  ENACإلى :
تنبيه  :ال تنسوا إختيار النطاق " "ELEVE-ENACالموجود فى نافذة الدخول إلى الشبكة.
يمكنكم كذلك القيام بواسطة شبكة اإلنترنت بتعديل كلمة السر الخاصة بكم من خالل النقر على السهم الموجود بجانب إسمك

قاعة الخدمات الحرة – الطباعة
يوجد  4قاعات مجهزة بأجهزة الحاسوب تم وضعها تحت تصرف الطالب  24/24ساعة 7/7 ,أيام ,و يتعلق األمر
بالقاعات اآلتية :
 CA 132فى إقامة ADER
 LB 127فى إقامة BLERIOT
 E2/001و  E2/003فى بناية ( Esnault-Pelterieمتاحة  24/24ساعة 7/7 ,أيام ,خارج المواعيد التعليمية)
قاعة خدمات حرة إضافية متاحة كذلك من الساعة  7:00صباحا إلى الساعة  7:00مساء بالقرب من مختبرات اللغة
(محجوزة للتعليم) .و يتعلق األمر بالقاعة ( C202الطابق الثانى ببناية .)Caudron
القا عات الخاصة بإعمال المهارات فى الحاسوب محجوزة بصفة أساسية من أجل التعليم .بعض هذه القاعات مزودة بآلة
طباعة .يجب إحضار الورق الخاص بكم عند الرغبة فى إستعمالها.
المكتبة مزودة بعدد  4أجهزة حاسوب من أجل الخدمة الحرة إضافة إلى  8محطات إستقبال.
يوجد "مركز طباعة" متاح للطالب فى الطابق األرضى فى بناية  Durantبالقرب من المصعد .و يتوافر فيه آلة طباعة
متعددة الوظائف إضافة إلى جهاز حاسوب مزود بشاشة تعمل بنظام المس.
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 ,E-Campusبوابة الطالب
يعتبر  E-Campusبمثابة المنصة التعليمية الخاصة بمدرسة  ENACبواسطة اإلنترنت.
سوف تجدون فيه حيزات خاصة بالدروس تحتوى على مصادر معلوماتية (ملفات ,فيديوهات ,روابط )...و أيضا أنشطة
(مثل المنتديات ,إختبارات ,مواقع الويكي.)...
يمكن الدخول إلى  E-Campusمن خالل العنوان  :بواسطة أى متصفح إنترنت حديث يحترم المعايير الخاصة بالويب :
جوجول كروم ,موزيال فايربوكس ,سفاري (نسخة ˂  ,)7إيدج ,إنترنت اكسبلورار (نسخة ˂ .)10
ثم قم بعد ذلك بإستخدام هوية المستخدم و كلمة السر الخاصة بمدرسة .ENAC
كما سوف تجد كذلك على  E-Campusالبوابة الخاصة بدفعة الدراسين الخاصة بك و كذلك أيضا تلك الخاصة بجميع
الطالب األخرين فى مدرسة .ENAC
تشكل هذه البوابة العالقات المفضلة بين ك ٍل من الطالب و مفتشى الدراسة.

اإلنترنت العام
تقترح مدرسة  ENACالدخول مجانا إلى شبكة اإلنترنت (تصفح المواقع ,الرسائل اإلليكترونية ,إلخ ).لكافة األشخاص
الذين يقومون بالدخول إلى الموقع الخاص بمدرسة ( ENACزائرين ,متدرجين ,طالب ,عاملين) .هذا الدخول متاح ,فى
موقع تولوز ,بواسطة تقنيات اإلتصال الالسلكي (الواي  -فاي) الموجودة فى عدة أماكن  :إستقبال مدرسة – ENAC
قاعات محاضرات  – Bellonte, Breguet, Costesالمكتبة – الكافتيريا – بعض قاعات اإلجتماعات و قاعات
الدروس.
مقابس الشبكة الخاصة بحجرات اإلقامة  Adler, Blériotو  Garrosمتصلة هى كذلك أيضا بالدخول إلى اإلنترنت ,و
يقوم الطالب بإدخال هوية المستخدم ذاتها المستخدمة عند تسجيل الدخول/كلمة السر مع الواي – فاي.
يتم إدارة هذه الخدمة بواسطة مدرسة .ENAC
يقوم الطالب بالدخول إلى شبكة " ."ENAC_publicيجب على المستخدمين ,و ألسباب قانونية ,القيام بإدخال هوية
المستخدم قبل الدخول إلى اإلنترنت.
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و من أجل ذلك ,يمكن للزائرين ,المتدرجين و الطالب القيام بإنشاء حساب "مدعو" .يتم إرسال هوية المستخدم و كلمة السر
بواسطة رسالة نصية على الهاتف الجوال (من أجل التأكيد على هوية المستخدم) .يمكن لألشخاص الذين ال يتوافر لديهم
هواتف جوالة التواصل مع اإلستقبال من أجل الحصول على هويات المستخدم.
يمكن إستخدام هذا الحساب من خالل كافة نقاط الواي -فاي الساخنة الخاصة بمدرسة  ,ENACو أيضا من خالل مقابس
حجرات اإلقامات ,فى جميع مواقع المدرسة.
التسجيل (مستخدم جديد)
إدخال هوية المستخدم  /كلمة السر مدعو

يتم فور اإلنتهاء من ملىء اإلستمارة ,إرسال هوية المستخدم الخاصة بالدخول على اإلنترنت بواسطة رسالة نصية على
الهاتف الجوال (هذا اإلجراء صالح كذلك بالنسبة للهواتف الجوال األجنبية و يسمح بتأكيد هوية المستخدم).
يمكن لألشخاص الذين ال يتوافر لديهم هواتف جوالة طلب إنشاء حساب لدى قسم إستقبال ( ENACمبنى .)Durant
يمكنكم ,فى حالة فقدان كلمة السر ,إستالمها بواسطة رسالة نصية على الهاتف الجوال من خالل النقر على "كلمة سر
منسية".
إدخل اللقب ,األسماء األولى و رقم الهاتف الجوال الخاص بك (ال تنسى المقطع األول ,مثال  33 :لفرنسا بدال من  06أو
)07
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الرسائل
يتم تسليمكم أثناء اإلستقبال فى مدرسة  ENACعنوان البريد اإلليكتروني فى شكل  @alumni.enac.frباإلضافة إلى
كلمة السر.
يجب عليكم القيام إجباريا بتحرير عنوانكم اإلليكترونى إلى شكل  @alumni.enac.frفى عنوان البريد اإلليكترونى
الشخصى الصحيح.
يجب بقاء عنوان التحويل مفعال أثناء كامل فترة الدراسة.
من أجل التحويل على عنوان إليكترونى فى شكل  ,@alumni.enac.frقم بالدخول إلى الموقع.
هوية المستخدم الخاصة بك هى سلسلة الحروف التى تقع قبل  .@alumni.enac.frيتعلق األمر و بشكل عام باالسم
األول.اللقب أو كذلك أيضا االسم األول.اللقب( AAAA.يشير  AAAAإلى السنة) و ذلك فى حالة االشتراك اللفظى.
يجب عليكم ,فى حالة إذا ما تعلق األمر بأول دخول على الشبكة ,القيام بتغيير كلمة السر ثم تصلون إلى صفحتكم
الشخصية.
فى الخانة "بياناتي" ,قم بالنقر على "إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين" ثم قم بإختيار " بارومتر الرسائل اإلليكترونية و
اإلشتراكات" :
قم بإستكمال "رسالة التحويل رقم  "1مع عنوان الرسائل الشخصى الصحيح .يمكنكم إختيار حتى  3عناوين للتحويل.
يمكنكم ,فى حالة فقدان كلمة السر ,طلب واحدة مرو أخرى من خالل إستخدام خدمة "كلمة سر منسية ؟".
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جداول األعمال
يتغير جدول األعمال الخاص بكم كل اسبوع .و من أجل اإلطالع عليه ,يوجد عدة حلول مقدمة إليكم :
 تطبيق الهاتف الجوال الذى يسمح لكم بالحصول على جدول أعمال يتسم بالطابع الشخصى من خالل التسجيل
بالدفعة الدراسية الخاصة بكم عبر هذا التطبيق
 يمكنكم و بنفس الطريقة اإلط الع على هذا الجدول من خالل أي حاسوب شخصى .يمكنكم إستشارة البرنامج
الخاص بجداول األعمال  ADEمباشرة  :على أحد أجهزة الحاسوب الشخص الخاص بمدرسة  ENACأو من
الخارج عن طريق :
 أحد نقاط إستشارة جداول األعمال الموضوعة تحت تصرفكم فى الحرم الجامعى بالطابق األرضى بمبنى
.Caudron

ميكروسوفت  365مجانا للطالب و العاملين فى مدرسة ENAC
قامت مدرسة  ENACبإكتتاب عقد يسمح بتقديم التنزيل مجانا لبرنامج أوفس  365التعليمى لكل طالب (و كل واحد من
العاملين) فى مدرسة  ,ENACو ذلك على أجهزة احاسوب الشخصية الخاصة بها و فى حدود  5أجهزة.
تفضلو بزيارة الرابط األتى :
يجب عليكم القيام بإدخال العنوان الخاص بكم فى شكل  @alumni.enac.frفى الصفحة التى سوف تظهر.
فقط هذا النوع من العناويين هو من يسمح بالوصول إلى مجانية المنتج.
سوف تقوم ميكروسوفت بإرسال رابط بواسطة رسالة إليكترونية إلى العنوان الذى تم إدخاله مسبقا و سوف تقومون من
خالل هذا الرابط بمتابعة اإلجراء مه إختيار كلمة سر لجهاز الحاسوب الخاص بكم.
بعد ذلك ,يمكن القيام بعملية تحميل هذه المنتجات.
تنبيه  :تأكد أوال من أنه قد تم تحويل العنوان الخاص بك فى شكل  @alumni.enac.frفعال نحو عنوان شخصى صحيح
من أجل إستالم الرسالة اإلليكترونية المذكورة.
سوف يتم بعد ذلك إدارة الحساب الخاص بك من الموقع :

تطبيق الهاتف الجوال ENAC
يسمح تطبيق  , ENACالموجه إلى الطالب ,المتدرجين و المتكلمين من أكبر جامعات المالحة الجوية األوربية ,بالدخول
إلى الخدمات المعلوماتية المختلفة و منها :
 اإلطالع على أجندة األعمال
 إكتشاف الخدمات العملية التى يتم إقتراحها على طالب الحرم الجامعى
 تحديد مكان األبنية و األقسام الموجودة فى موقع تولوز
 إيجاد األماكن و البيانات الخاصة باإلتصال باألحرام األخرى للمدرسة على خريطة جوجل
 اإلطالع على أجندة الفاعليات الخاصة بمدرسة ENAC
 الوصول إلى  ENACعلى شبكات التواصل اإلجتماعى
 طلب إصالح األعطاب فى إقامات تولوز
 يُعد تطبيق الجوال المجانى متاحا على اآليفون ,اآليباد و اندرويد.
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المكتبة

تقع بالطابق األول بمبنى  ,Durantو هى لخدمة األستاذة ,الباحثين ,الطالب و العاملين بمدرسة  ,ENACو تضع المحكمة
تحت تصرف الجميع المؤلفات الفنية و العلمية الخاصة بمهن النقل الجوى و الطيران المدنى ,رسائل الطالب العلمية,
رويات باللغة الفرنسية و اإلنجليزية ,الرسوم المتحركة ,أفالم...
يمكن البحث عن هذه الوثائق من خالل برنامج  Archipelالذى هو بمثابة الكاتالوج الخاص بشبكة مكتبات جامعات
تولوز..
يكمن هدف المكتبة فيما هو آت :
 مرافقة التدريب و البحث فى مدرسة ,ENAC التدريب على إتقان المعلومات العلمية و التقنية, مرافقة األنشطة العرضية ,الثقافة و الترفيه فى الحرم الجامعى لمدرسة ,ENAC جمع و نشر المعرفة المنتجة فى المدرسة (منشورات علمية ,مذكرات)...مكتبة بمدرسة  ENACفى أرقام :
 20000مؤلف ورقى 14000 ,كتاب إليكترونى
أكثر من  5000رسالة علمية للطلبة
 950مجلة ورقية ,ما يقرب من  60000مجلة إليكترونية
قواعد بيانات موزعة  ,BDDمؤتمرات ,معايير ,معايير إليكترونية
رويات ,رسوم متحركة ,أفالم ,ألعاب
المنشورات الكاملة للمنظمة الدولية للطيران المدنى  OACIألنها تُعد المكتبة صاحبة األمانة من قبل المنظمة الدولية
للطيران المدنى  OACIفى فرنسا.
يمكنكم فى حالة عدم إيجاد المؤلف الذى يهمكم فى الكاتالوج أن تقوموا سواء :
 إقتراح شراء هذا المؤلف مع تحديد المراجع الخاصة به إلى إستعارته مباشرة من شبكة مكتبات تولوز األكاديمية: تقديم طلب إمداد بوثائق مع توضيح اللقب ,االسم األول ,البريد اإلليكترونى الخاص بكم إلى  Archipelنسخة الهاتف الجوالو بشكل أكثر خصوصية ذات القدرة المعظمة من أجل الهواتف الذكية ,تأخذ صلة الوصل هذه بواسطة الهاتف الجوال
جزء من الوظائف الحالية للكتالوج و تقوم أيضا بمنح الدخول إلى الوصف و إلى مواعيد فتح أبواب مجمل مكتبات شبكة
 Archipelو كذلك أيضا إلى خدمات أخرى لم يتم نشرها بعد (الدردشة و  .)Archipel +و هى أكثر إتاحة بالنسبة
لألشخاص الذين هم فى حالة إعاقة من صلة الوصل الحالية لشبكة  .Archipelعند وجود أية أسئلة أو ملحوظات :
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خدمة تقديم الطعام
يتم إدارة المطاعم والكافتيريات الخاصة بمدرسة  ENACبواسطة شركة  ,ELIORو هى الشركة المكلفة بتقديم الخدمة
لمدرسة .ENAC
المطاعم
يتوافر لدى مدرسة  ENACعدد  2مطعمين إثنين يقعان فى الطابق األول فى مبنى  .Orlyو يمكنكم تناول الوجبات سواء
فى « ,»Scrambleالذى يفتح أبوابه فقط فى ساعة الظهيرة ,أو سواء فى « ,»Linéaireالذى يفتح أبوابه طوال أيام العام,
ظهرا و مساء ,بما فى ذلك عطلة نهاية األسبوع.
و فى سبيل الحرص بالسماح للجميع (العاملين ,الطالب ,المؤسسات الخارجية الموجودة فى الموقع ,مقدمي الخدمات)
فى مطعم
بالمقدرة على التزود بالطعام بإسعار جذابة ,يقوم مورد الخدمة بإقتراح وجبة خدمة «»Etudiant
 Linéaireو التى هى عبارة عن قائمة طعام تتميز بالتوازن و التنوع مقابل سعر جذاب.
و يمكنكم من أجل تناول وجباتكم  :سواء أن تكونوا مزودين ببطاقة يتم تسليمها إليكم فى قسم اإلستقبال .و يمكنكم القيام
بتزويد رصيد هذه البطاقة عند المرور بالخزينة نقدا أو بواسطة شيك مصرفى.
تزويد رصيد البطاقة المذكورة بواسطة البطاقة اإلئتمانية يتم فقط بواسطة أحدى نقاط الشحن الواقعة فى الطابق األرضى
فى مبنى  ,Oأو سواء القيام بالدفع مباشرة عند مروركم بالخزينة و يكون الدفع نقدا فى هذه الحالة.
مواعيد فتح المطعم أثناء األسبوع من  11:30صباحا إلى  2:00ظهرا و من  7:00مساء إلى  8:30مساء
مواعيد فتح المطعم أثناء عطلة نهاية األسبوع من  12:00إلى  1:00ظهرا و من  7:00إلى  8:30مساء
الكافتيريا
يمكن ان نجد فيها ,و بخالف المشروبات المعتادة (قهوة ,شاي ,مشروب الكاكاو الساخن ,الصودا و المشروبات غير
الكحولية ,)...,وجبات سريعة (ساندوتش ,البانيني ,الملفوف ,خبز بالتونة ,كروك مسيو ,سالطة مشكلة ,حلويات ,معجنات
مسكرة) ,التى يتم إقتراحها من خالل توليفات مختلفة يمكن إستهاللكها فى الكافتيريا أو «فى شكل وجبة جاهزة تؤخذ
لتناولها فى مكان أخر» .يمكن تناول وجبة الفطور بها (يوجد العديد من الوجبات ذات توليفات مختلفة) فى أثناء األسبوع.
تقع الكافتيريا فى الطابق األرضى فى مبنى  ,Orlyو هى تفتح أبوابها من األثنين إلى الجمعة بدء من الساعة  7:15صباحا
إلى  3:30عصرا.
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اإلستضافة

يتوافر حاليا فى حوزة اإلقامات  ,Garros ,Galy ,Blériot ,Bastié ,Adlerالموجودة فى قلب الحرم الجامعى ,مجمع
من  12إلى
سكني مكون من  722سكنا طالبيا موزعة فى شكل إستديوهات و إستوديهات صغيرة تتراوح مساحتها
 20م.2
يتوافر فى كل مسكن التجهيزات اآلتية :
 سرير  100 x 200سم مجهز (غطاء ,وسادة ,)... طاولة عمل مجهزة تسمح بإستقبال جهاز حاسوب شخصى إضافة إلى شاشته, مطبخ صغير مجهز بدواليب حائطية لترتيب األغراض ,رف يمكنه إستيعاب فرن ميكروويف ,حوض ,موقدينكهربائيين ,ثالجة سعة  110لتر,
 حمام يشتمل على دش ,حوض ,مرحاض, حيز لترتيب األغراض يشتمل على خزانة ثياب و أرفف, حيز لترتيب األغراض خاص بالحقائب ذات األبعاد الكبيرة, مكتبة, كرسي مكتب, مصباح إنارة مكتب, مرآة حائطية, مقبس تلفاز ثالثى الوظيفة (أف.إم ,أقمار إصطناعية و محطات تلفزة رقمية أرضية), مقبس هاتف يسمح بالدخول إلى شبكة الهاتف العمومية (هاتف و خطّ اشتراك رقمي غير متماثل), الدخول مجانا إلى اإلنترنت بواسطة الكابل (وصلة ,)RJ45 جهد تغذية شبكة الكهرباء  230 :فولت  50هرتز, يتم التحكم فى مزالج الباب الكهربائي بواسطة بطاقة تقرأ إليكترونيا بالقرب من الباب األمان األتوماتيكي’ مجموعة أوانى منزلية.كما تقوم مدرسة  ENACبالوضع تحت تصرف اإلقامات الخاص بها الخدمات اآلتية :
 مغسلة أتوماتيكية فى إقامة  Adlerتشتمل على  10غساالت و  4مجففات مجموعة بياضات (مسعرة) أعمال نظافة عند الطلب و عند المغادرة (مسعر) نقاط دخول إلى اإلنترنت مجانا فى إقامة Garros دخول إلى اإلنترنت من داخل المساكن مكينات توزيع مشروبات باردة و ساخنة و سندوتشات أماكن خاصة للدرجات الهوائية  /الدرجات النارية قاعة تلفاز (بالحجز) قاعات حاسوب حرة الخدمةكل من فى إقامة  Adlerو Blériot
فى
اإلصطناعية
األقمار
عبر
الدولية
المحطات
 الدخول المجانى لمجموعةٍ
 قاعة إجتماعات (بالحجز) -نظام إدارة الصيانة من خالل الحاسوب Twimm
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يتم دفع قيمة األجرة شهريا إلى وكالة الحسابات الخاصة بمدرسة  ENACو يفضل أن يتم ذلك من خالل الخصم من
الحساب المصرفى ,و فى حال عدم اإلمكانية ,يتم الدفع نقدا فقط بالنسبة للمبالغ التى تقل قيمتها عن  ,€ 300شيك مصرفى
أو بطاقة الدفع المصرفية.
سوف يتم وقت التسجيل طلب تأمين يساوى أجرة شهر ,يتم إرجاعها فى نهاية الدراسة.
من أجل الحصول على معلومات إضافية بخصوص التعريفات و وسائل الدفع :
hebergement@enac.fr
http://www.enac.fr/sites/default/files/hebergementv7.pdf

إعانات السكن
يقترح ( La CAFصندوق المخصصات األسرية) إعانات للسكن.
بالنسبة لمنطقة أوت جارون :
مفتوح من األثنين إلى الجمعة ,بدء من الساعة  8:30صباحا إلى  4:30مساء من دون إنقطاع
CAF 31
24 rue Riquet
31 000 TOULOUSE
08.10.25.31.10
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الرياضة فى مدرسة ENAC

يقوم مكتب الرياضة ,الواقع على مقربة من صالة األلعاب الرياضية ,بإدارة الحيز الرياضى داخل مدرسة  .ENACيفتح
مكتب الرياضة ( )BDSأبوابه من  9:00صباحا إلى  12:00ظهرا و من  2:00ظهرا إلى  5:00مساء .المكتب مغلق
عندما يكون المعلمين فى الدرس أو فى إجتماع.
يقوم ك ٍل من  Patrick VALEROو  Yannick QUENARDبإدارة هذا الفرع .يمكنكم اإلتصال بهما :

التجهيزات
تمتلك مدرسة  ENACمنشأت رياضية تتسم بالجودة العالية .و تتمتع دروس التربية البدنية و الرياضية ,تدريبات الجمعية
الرياضية الخاصة بالمدرسة  ,ASENACو األوقات زمنية الخاصة بجمعية  ASMACباألولوية فى إستخدام هذه
المنشأت .و فى خارج حدود هذه المواعيد ,يمكنكم إستخدام هذه التجهيزات و ذلك مع إحترام القواعد الخاصة باألمان
المناسبة التى تم تحديدها (أنظر  :االئحة الداخلية لصالة كمال األجسام).
و يتعين عليكم ,من أجل إستخدام صاالت األلعاب الرياضية ,عدم إغفال القيام بالحجز و ذلك من خالل التسجيل فى
اإلستمارة «الورقية» المعلقة فى الممر المؤدى إلى صالة األلعاب الرياضية.
التجهيزات الرياضية التى يمكنكم األستفادة منها هى :
-

التربة اإلصطناعية  :كرة قدم ,الرجبي ,القرص الطائر ,رياضة العدو.
الدوجو
الصالة متعددة اإلستخدامات  :تنس الطاولة ( 2منضدتين إثنتين) ,األنشطة المتعلقة بألعاب القوى و التى تهدف
إلى « إعادة التأهيل الرياضى » أو التحضير البدنى العام.
مالعب التنس
صاالت كمال األجسام
مالعب الكرة الطائرة الشاطئية
قاعات ممارسة التمارين الرياضية

و:
يمكنكم الذهاب للسباحة فى حمام السباحة التابع لبلدية رومانفيل مجانا و ذلك من خالل تقديم بطاقة طالب الخاصة بكم.
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جمعية مدرسة  ENACالرياضية
تمتلك مدرسة  , ENACمثل كل منشأت التعليم العالي ,جمعية رياضية تسمح للطالب الحاصلين على ترخيص جامعي
بالمشاركة فى المنافسات الرياضية التى يقوم بتنظيمها اإلتحاد الفرنسي للرياضة الجامعية .FFSU
يوجد ما ال يقل عن  10أنشط ة يتم إقتراحها  :كرة السلة ,الكرة الطائرة ,كرة اليد ,الرجبي ,الهوكي ,كرة القدم ,المالكمة
الصينية ,كرة الريشة ,التسلق ,التجديف .يوجد فى اإلجمالي أكثر من  20فريقا قامت باإلنخراط فى البطوالت الجامعية
المختلفة.
كما أنه من الممكن كذلك اإلنخراط فى المنافسات الجامعية الخاصة بالرياضات الفردية ; يقوم طالب مدرسة ENAC
بالمشاركة فى البطوالت األكاديمية الجامعية فى عدة ميادين.

التسجيل فى الجمعية الرياضية AS ENAC
-

أن تكون طالبا
حيازة شهادة طبية صادرة فى مدة أقل من  3أشهر بواسطة أحد األطباء
دفع قيمة اإلشتراك (شيك مصرفى أو نقدا)
الحضور إلى صاالت األلعاب الرياضية من أجل تسجيل البيانات الخاصة بك فى الحاسوب.

و بمجرد إتمام هذه الخطوات ,سوف تصبح مرخصا لك.
يصلح الترخيص الصادر من اإلتحاد الفرنسي للرياضة الجامعية لرياضات متعددة .يسمح ترخيص واحد فقط بممارسة عدة
أنشطة رياضية داخل مدرسة .ENAC
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األنشطة الجوية
الرحالت الجوية :
يمكنك القيام بممارسة مواهبك الجوية فى نادى الطيران الخاص بمدرسة  ENACو الكائن فى البورد ,على بعد  15دقيقة
بالسيارة من مدرسة  ENACبطريق الروكاد إيست.
سوف يتم تقديم إقتراح عليكم بالحصول على برنامج إعداد أو تدريب تحسين المستوى الخاص بكم من أجل قيادة طائرة
خفيفة بصفة خاصة.
مصروفات يتعين أخذها فى الحسبان  :اإلشتراك السنوى ,مصاريف التشغيل ,تأمين الصندوق ,ترخيص اإلتحاد الفرنسي
لمالحة الجوية ,رصيد الطيران ,كفالة بطاقة المرور ,سعر ساعة الطيران بحسب نوع الطائرة.
التدريب من خالل التحكم المزدوج مجانى.

منح دراسية خاصة بقيادة الطائرات
و من أجل تشجيع ممارسة األنشطة الجوية بواسطة طالب  IENACالمدنيين ,IATOM ,ماستر ,تقوم مدرسة ENAC
من أجل ذلك بمنح دعما إلى طالبها.
برجاء اإلستعالم لدى نادى الطيران.

لإلتصال
المناوبة دائمة
فى نادى الطيران  :برجاء اإلطالع على األيام و الساعات على الموقع اإلليكتروني الخاص بنادى الطيران
هاتف ( 05 61 20 64 37 :آلة تلقى اإلتصاالت)
بريد إليكتروني contact@acenac.org :
الموقع اإلليكتروني www.acenac.org :
فى مدرسة  : ENACعدد يومين خميس إثنين من كل شهر من الساعة  12:45ظهرا إلى  1:45ظهرا – مكتب
( G22أنظر موقع نادى الطيران)
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القسم الطبي
يتكون القسم الطبى من
طبيبين معياريين إثنين  :د Joël PICARD .و د05.62.17.45.12 – Christian DAVY .
طبيب وقائى  :د05.62.17.45.19 – Geneviève GALIN .
ممرضة  :السيدة 05.62.17.45.38 – Dominique LACAZE
سكرتيرة  :السيدة 05.62.17.45.13 – Patricia MANZATO
مواعيد القسم  11:30 – 9:30 :صباحا  00:4 – 2:00 /عصرا من األثنين إلى الجمعة
يمكنكم فى حاالت الطوارىء خارج مواعيد القسم الطبى اإلتصال :
 بمكتب األمن على رقم  5555من أحد الهواتف الخاصة بمدرسة ( ,Enacيقوم الفريق بتقديم اإلسعافات), قسم المعونة الطبية العاجلة  SAMUعلى رقم  ,15أو  SOSاألطباء على رقم 05 61 33 00 00 ,05 61 44 82ثم قم باإلتصال بمكتب األمن من أجل تسهيل دخولهم إلى الموقع.

األفعال التى يتم تأمين القيام بها هى
-

زيارات اللياقة الطبية ,يقوم بها ك ٍل من د Joël PICARD .و دChristian DAVY .
األفعال الطبية الوقائية الخاصة بالطالب الموظفين ,يقوم بها د: Geneviève GALIN .
زيارة طبية للتعين أو التكليف لوظيفة ,زيارة دورية يتم تحديدها سلفا..
زيارة طبية بناء على طلب الطالب الموظف
إستشارة طبية مع أحد األطباء النفسيين فى بعض الحاالت
شهادات طبية فى اإلطار المهنى
نصائح صحية عند األسفار الخاصة أو المهنية
التطعيم ضد التيتانوس
نصائح طبية مختلفة

-

األفعال الطبية الوقائية الخاصة بالطالب :
اإلسعافات األولية عند وقوع حوادث العمل و الحوادث الرياضية..
يتم القيام ببعض أعمال التمريض بواسطة الممرضة السيدة Dominique LACAZE
األعمال الوقائية الخاصة بالطرق و األدمان ,...الفحص بطريق الجلد ,التبرع بالدم...

األفعال التى ال يتم تأمين القيام بها
-

اإلستشارات الخاصة بالطب العام.
إصدار تذاكر وصفات الدواء
إصدار تذاكر وصف فحص إضافى ليس له عالقة بوظيفة العمل التى يتم شغلها.
إصدار الشهادات الرياضية أو غيرها

القوائم الخاصة بالعاملين فى المجال الطبي و شبه الطبي موجودة بالقسم تحت تصرفكم

أو 67
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العمل اإلجتماعي
الحياة فى الحرم الجامعى
الشخص الذى يمكنك اإلتصال به Cécile NADAL :
المكتب الكائن فى الطابق األرضى بإقامة Adler
من اإلثنين إلى الجمعة ,من الساعة  8:30صباحا إلى  5:00مساء ,عدا األربعاء بعد الظهر

منح نفقة طالب
تقوم مدرسة  ENACبإقتراح تقديم منح نفقة بناء على معايير إجتماعية للطالب الفرنسين أو ألولئك الطالب المنتمين
إلحدى الدول األعضاء فى الجماعة اإلقتصادية األوربية و الذين يخضع والديهم للضريبة على الدخل فى فرنسا.
يجب أن يكون هؤالء الطالب مقيدين بإحدى مراحل التدريب األساسية (المرحلة األولى أو الثانية من التعليم العالى) ; وهم
و بشكل أساسى الطالب المهندسين ,طياري الخطوط التجارية ,و الطالب الذين يقومون بمتابعة برنامج دراسة الماستر.
تكمن المعايير اإلجتماعية المأخوذة فى الحسبان من أجل تقديم المنحة المذكورة فى الدخول المالية و األعباء الخاصة
بوالدي المرشح أو تلك الخاصة بالمرشح ذاته و ذلك وفقا إلشتراطات معينة.

وضع اإلعاقة
قامت مدرسة  ,ENACو فى إطار القانون الصادر بتاريخ  11فبراير  2005و الذى يحمل عنوان «من أجل المساواة فى
الحقوق و الفرص ,تقرر مشاركة المواطنين من األشخاص ذوى اإلعاقة» ,بالتعهد بإنتهاج سياسة األخذ فى الحسبان
ألوضاع اإلعاقة.
فى الحالة التى قد تكون فيها فى مثل هذا الوضع ,يمكن إجراء ترتيبات دراسية ,تتعلق بحياتك اليومية فى الحرم الجامعى,
يتم وضعها موضع التنفيذ و ذلك معك و من أجلك.
ملحوظة  :تقوم الدار التابعة للمقاطعة و الخاصة باألشخاص الذين هم فى وضع إعاقة بتأمين مهمة اإلستقبال
اإلعالم و مرافقة األشخاص الذين هم فى وضع إعاقة و ذلك فى كل مقاطعة.
MDPH 31
 10ميدان الفونس جوردان
 31000تولوز
هاتف  0 31 800 01 31 :بريد إليكتروني :

و

المساعدات الخاصة باإلقامة من أجل الدراسة فى الخارج
يوجد هناك أشكاال متعددة للمساعدات المالية المقدمة من أجل تسهيل اإلقامة ,أثناء فترة التدريب ,فى الجامعات فى الخارج.
 منحة قدرها  € 1 230لكل طالب فى  IENACمسافر كبديل إلى الخارج
 يوجد صندوق أموال خاص بمنح  ENACالذى يمكن لكل طالب مسافر من أجل الدراسة فى الخارج أن يقوم
بتقديم طلب إلى الصندوق المذكور
 اإلقامات التى تتم فى بلدان المجموعة األوربية تكون محال لمنحة  ERASMUSالمقدمة من وزارة التعليم
القومى (حوالى  /€ 120شهريا)
 يقوم المجلس الجهوى لميدي – بيرنييه بتقديم دعما لإلقامات التى تتجاوز مدتها أكثر من أربعة شهور بإحدى
الجامعات األجنبية و ذلك بالنسبة لكل طالب يستفيد من منحة مقدمة بناء على المعايير اإلجتماعية.
هذا الدعم غير قابل للتراكم مع منحة  ,Erasmusو يبلغ مقداره حوالى /€ 300شهريا.
لإلتصال – 05.62.17.45.85 – Marc Chouffot :
تنبيه ! من األهمية بمكان القيام قبل السفر إلى الخارج ,وعند الحاجة إلى ذلك ,بكافة الخطوات التى تخص إمتداد التأمين
ضد المرض و التأمين التكميلي.
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الحياة المجتمعية
تتميز الحياة فى مدرسة  ENACبوجود حياة مجتمعية تتسم بالثراء فى كافة الميادين .و هى تسمح بتقديم عرضا يتميز
بالرحابة يشمل أنشطة و فرصا للمشاركة لجميع الطالب.

جمعية الطالب – جمعية Asso ENAC
جمعية أو مكتب الطالب هى جمعية خاضعة للقانون  1901الذى ينظم الحياة المجتمعية داخل األحرام الجامعية.
يُعد الدور الذى تقوم به رئيسيا و موحدا .و هى تقوم بتجميع كافة التدريبات الموجودة فى مدرسة  ENACكما و أنها تقوم,
من خالل مكتبها ,بتمثيل كافة الطالب أمام إدارة المدرسة .يتم إدارة نشاط الجمعية بواسطة رئيس و نائب لرئيس يتم
إختيارهما باإلنتخاب.
أندية جمعية الطالب
 نادى الطهى – نادى قمرة القيادة – نادى الشطرنج & عروق اللؤلؤ – نادى المناظرات – نادى علم الفلك – نادى
مشجعات  – ENACنادى األنسان اآللي – نادى كرة الطاولة – نادى الموسيقى – نادى كرة القدم – رآلي 4L
 – Trophyنادى كرة الريشة – نادى الرقص – نادى كرة اليد – خدمات الوعظ الدينى – نادى الكرة الطائرة –
نادى المظالت – نادى الرجبي – نادى التجديف – نادى الطيران الشراعى

البيت Le foyer
البيت مكلف بالترفيه فى األمسيات التى تأخذ شكل مواضيع طوال العام ,كما إنه يقوم كذلك بتنظيم إعادة بث مباريات
الرجبى أو كرة القدم.

إير اكسبو Air Expo
كل من  ENACو .ISAE
يتم تنظيم الملتقى الجوى  Air Expoسنويا منذ أكثر من  25عاما بواسطة طالب ٍ
و تكمن رغبة المنظمين فى أن تقدم للجمهور عرضا جويا إستثنائيا و ذلك من خالل حفال جويا و عرضا أرضيا.
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إينفول  : ENVOLالمشروع الشاب الخاصة بمدرسة ENAC
يسمح المشروع الشاب للطالب بالتطبيق العملى للتعليم النظرى الذى يستفيدون ,عبر تحقيق درسات مطابقة لمجاالت
التخصص لمدرستهم ,من أجل عمالء يتصفون بالتنوع البالغ .و تسمح إينفول  ,ENVOLالمكونة بشكل أساسى من
الطالب الذين يتابعون البرامج الدراسية الخاصة بمدرسة  ,IENACلطالب مدرسة  ENACبتحقيق بأول إنطالقة فى
عالم المحترفين.

منتدى تولوز للتكنولوجيا ()FTT
منتدى تولوز للتكنولوجيا هو مكان للقاء بين الطالب و الشركات ,يتم تنظيمه بواسطة  10مدارس فى منطقة تولوز (من
ضمنها مدرسة  ,)ENACلمصلحة طالب هذه المدارس ,و لكن هذا المنتدى موجها أيضا لكافة الطالب العلميين بدء من
مستوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية  2 +إلى شهادة إتمام الدراسة الثانوية .8 +
الموقع اإلليكترونى الخاص بمنتدى تولوز للتكنولوجيا ///
لإلتصال :

ENAC / ALUMNI
تجمع الجمعية كافة خريجي مدرسة .ENAC
و هى تجتهد فى نسخ عالقات الصداقة و تقديم العون عند اللزوم إلى الطالب القدامى المنتمين لكافة برامج التدريب فى
المدرسة.
و تقوم الجمعية بنشر دليال يعتبر بمثابة عنصرا أساسيا فى شبكة عالقات كل طالب قديم حاليا أو مستقبال .و تقوم المدرسة,
بصفتها خدمة عون حقيقي فى إدارة المهنة ,بتأمين و بشكل عام مناوبة دائمة فى المدرسة .تقوم الجمعية ,عند اإلحتفال
بتسليم شهادات التخرج ,بمنح جائزة ألحد طالب السنة الثالثة فى  IENACو الذى أستطاع أن يتميز على نحو خاص
بإسهاماته المقدمة فى صالح جماعة .ENAC
تفضلوا بزيارة صفحة /// ENAC Alumni

31

جمعية «إنهن يتحركن »Elles Bougent
تم تأسيس هذه الجمعية فى العام  2005و يكمن الهدف من تأسيسها فى الترويج لمهنة المهندسات و الفنيات لدى الشابات
الطالبات بمرحلتى الدراسة اإلعدادية و الثانوية و السماح لهن بالتوجه نحو المهن الهندسية.
مراسلة مدرسة  ENACمن الجمعية Sophie COPPIN (ENAC) :

كل واحد يحتاج إلى فرصة Everyone needs a chance
جمعية ذات هدف إنسانى تهدف إلى دعم التعليم لشباب البلدان األفريقية

جمعية ليوناردو دآفنشى Association Léonard de Vinci
جمعية ثقافية تتبع مدرسة  ENACتقوم أثناء مجرى العام الدراسى بتنظيم معرض الفن المعاصر ,عروضا فنية ,حفالت
الموسيقي الحديثة...
الدخول إلى كل هذه الفاعليات مجانيا لكافة الطالب و العاملين بمدرسة  ,ENACو هو مفتوح كذلك للجمهور الخارجى.
تقوم الجمعية كذلك بتنظيم ورشا فنية للهواة من أجل طالب مدرسة : ENAC
 ورشة المسرح ,المسرح اإلرتجالي
 ورشة موسيقي الجاز اإلرتجالية
 ورشة البيانو
 نادى الموسيقى الحديثة
 فرقة اآلالت النحاسية
 نادى السينما
( Karine LAGREEأحد العاملين بمدرسة : )ENAC

32

