
  الموقع  الرابط

http://staffportal.minia.edu.eg/ بوابة أعضاء هيئة التدريسال  1 
أدخال و عرض بيانات اعضاء هيئة التدريس )االبحاث و الرسائل العلمية والسيرة الذاتيه  

 والمؤتمرات.....( 
http://hotel.minia.edu.eg/  2 موقع الفندق 

 عرض خدمات الفندق واالعالن عنها وامكانيه الحجز والتواصل اون الين 
http://courses.minia.edu.eg/Courses  3 بوابة المقررات 

مصفوفة المقررات وتوصيفها وتقرير  متطلبات الجودة ) أدخال وعرض المقررات الدراسية و
ويسمح لعضو هيئة التدريس برفع المواد العلمية    واالمتحانات السابقة والمواد العلمية (المقرر

وعمل امتحانات مصغرة وعرض مستوى  الخاصة به واضافة تقييم للطلبة واضافة بنك اسئلة  
 الطالب في تقرير 

http://mc.minia.edu.eg/elearning  4 التعليم االلكتروني 

بيانات فريق مشروع التعليم األلكترونى وأهدافه أنجازاته عرض    
http://mc.minia.edu.eg/EmpMinia/ 5 بوابة الموظفين  

 لعرض وتصفح بيانات الموظفين بجامعة المنيا 
http://fldc.minia.edu.eg/  6 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 األعالن عن الدورات الخاصة بالمركز والحجز فيها 
http://mc.minia.edu.eg/fsc/  التعليم النوعي )   مؤتمر الدولي األول.. 

  (االبتكارية وسوق العمل
7 

دولى االول الخاص بكلية التربية النوعية  ر مؤتم  
http://mc.minia.edu.eg/ARC/  االدمان  مؤتمر  8 

 موقع االدمان الخاص بنائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمه المجتمع 
http://mc.minia.edu.eg/minia_school  9 موقع مدارس 

 عرض الهيكل التنظيمي الخاص بالمدرسة وعرض االنشطة وآراء أولياء األمور 
http://mc.minia.edu.eg/Takweam/  10 مركز التقويم 

 االعالن عن الدورات الخاصة بمركز التقويم وأخباره وأهدافه وبيانات أعضاء المركز
http://ctdcw2018.minia.edu.eg/  11 مؤتمر كلية سياحة 

 مؤتمر كلية سياحة االول 
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http://mc.minia.edu.eg/insurance/  مركز صندوق التأمين علي الساده أعضاء
التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة  هيئة 
 المنيا

12 
 عرض اخبار صندوق العاملين واهدافه وانجازاته 

امكانية حجز الوجبات وصرفها من المطعم المركزى  تسجيل بيانات الطالب وامكانية تعديلها و 
 بالرقم القومي 

https://www.minia.edu.eg/myfawry/  13 فوري 
 توفير خدمة فوري لتسديد الرسوم الدراسية واستخراج الشهادات 

http://mc.minia.edu.eg/MiniaLeaders/  14 قيادات /اعالم الجامعه 
 تسجيل وعرض بيانات قيادات وأعالم الجامعة 

http://mc.minia.edu.eg/Networking 15 شبكة  المعلومات 
أنجازاته عرض بيانات فريق مشروع الشبكة وأهدافه   

http://mc.minia.edu.eg/Portal   االلكترونيه  البوابه  مشروع  16 
 عرض بيانات فريق مشروع البوابة الالكترونية وأهدافه أنجازاته 

http://mc.minia.edu.eg/quality/ 17 مركز ضمان الجوده واإلعتماد 
وأهم المشروعات و األنجازات  كز ضمان الجوده واإلعتماد عرض البيانات االساسية لمر  

http://mc.minia.edu.eg/research/  18   منظومة ابحاث الجامعة 
 أدخل وعرض االبحاث والرسائل العلمية وبيانات اعضاء هية التدريس 

http://mc.minia.edu.eg/StudentCare/ التنسيقيه العليا لالنشطة الطالبية  اللجنة  19 
 تسجيل وعرض بيانات الطالب في االنشطة وتقييمتهم وتسجيل موظفين 

http://vacations.minia.edu.eg/ 20 اداره اجازات الموظفين 
ولم يتم الموافقة عليها اال بعد    أتاحة عمل اجازة أعتيادية وعارضة وبدل راحة اون الين للموظف

 موافقة المدير المباشر والمدير األعلى 
http://conference.minia.edu.eg/  21 موقع المؤتمرات 

 أدخال وعرض مؤتمرات الجامعة 
http://departments.minia.edu.eg/ 22 موقع االقسام 

أعضاء   –مجلس القسم   –إنشاء موقع ألقسام الكليات العلمية والنظرية ويشمل )صفحة رئيس القسم  
.....(   -مقررات القسم    –الئحة القسم   –هيئة التدريس بالقسم وروابط لهم   
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http://fdc.minia.edu.eg/  23 مؤتمر كلية زراعة 

 المؤتمر الدولى التالت لكلية زراعة 

http://mc.minia.edu.eg/buildings  24 موقع المباني والمنشأت 

وعرض المباني والمنشأت بالجامعة ادخال   

http://statments.minia.edu.eg/ 25 موقع االفادات 

خدمة بالجامعة  20عرض االفادات ل   

http://thesis.minia.edu.eg/  26 موقع الرسايل العلمية 

 ادخال وعرض الرسائل العلمية بالجامعة 

https://www.minia.edu.eg/fawhints  خدمات التحصيل االلكتروني  تنويهات
 يالجامعه

27 

تنويه الموظفين بالعمليات التى تم دفعها في فوري ويسمح له بتاكيد العميلة عند االنتهاء منها او  
العملية ارسال رسالة بسبب تعليق   

http://meu.minia.edu.eg/  28 التربية العسكرية 

وامتحان الطالب ومعرفة تعليمات الورقة البحثية  التسجيل االلكتروني في التربية العسكرية  
 واستخراج تقارير بالطالب الناجحين 

http://ictp.minia.edu.eg/  29 وحدة تدريب مركز تكنولوجيا المعلومات 

عرض الدورات المتاحة ومع امكانية التسجيل فيها وعرض اهم اخبار وحدة التدريب وطباعه  
 استمارة التسجيل  

http://tmphous.minia.edu.eg/  30 نظام التغذية بالجامعة 

للطالب ودفعها عن طريق فوري نظام جامعة المنيا لحجز طلبات التغذيه   
 

https://www.minia.edu.eg/Minia/dalel  الجامعة خدمات دليل  30 

 

http://mc.minia.edu.eg/kids_courses/ 
 تسجيل المقررات االختيارية 
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لكلية التربية للطفولة المبكرة  تسجيل المقررات االختيارية    
 

http://mc.minia.edu.eg/kids_post/   اختيار التخصص فى الفرقة الثانية دبلوم
 خاص

32 

     اختيار التخصص فى الفرقة الثانية دبلوم خاص )التربية للطفولة المبكرة (   
 

http://mc.minia.edu.eg/kids_training/ 
 التسجيل في التربية العملية 
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تربية العملي لكلية التربية للطفولة المبكرة تسجيل ال   
 

http://mc.minia.edu.eg/edu_training  34 موقع التربيه العمليه 

لكلية التربية موقع التربيه العمليه لتسجيل الطالب في مدارس التدريب   
 

http://mc.minia.edu.eg/eduguid 

 35 مجلة االرشاد النفسي 

مجلة االرشاد النفسي لكلية التربية موقع   
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