جامعة المنيا
Minia Univers ity

كلية طب األسنان

وحدة ضمان الجودة
رؤية الكلية :

ت تطلع الكلية ان تصبح رائدة يف جمال طب االسنان والبحث العلمي وخدمة اجملتمع علي املستوي القومي واالقليمي

|1

استطالع رأي السادة اعضاء هيئة التدريس
عن مردود الدروات التدريبية
م

التقييم

-1

هل تري ان الدروات تزيد مهاراتك الذهنية

-2

هل تري ان الدروات تزيد مهاراتك العلمية

-3

هل تري ان الدروات تزيد مهاراتك االعملية

-4

هل ترى ان الدورات تزيد معلوماتك
وخرباتك عن اجلودة

-5

هل ترى ان فرتات التدريب مناسبة
للمحتوى العلمي

-6

هل تري أن مقدار االستفادة من الدورات
يف جمال عملك

-7

هل ترى أنك تستفيد من النواحي اإلدارية

-8

هل تري أنك تستفيد من النواحي القانونية

غري موافق

غري

غري متأكد

بشدة

موافق

()3

()1

()2

موافق

()4

موافق بشدة
()5

رسالة الكلية :
هتدف رسالة الكلية ايل تثقيف طبيب االسنان بالرعاية واخلربات التكنولوجية وبالتايل توفري رعاية يف جمال صحة الفم ذات جودة عالية مع التوجه
لل وقاية واخلربة يف عالج االسنان واملمارسة االخالقية .كما تلتزم الكلية خبدمة صعيد مصر ودفع عجلة املعرفة السريرية من خالل البحوث

،والتعليم املستمر وبرامج الدراسات العليا لطب االسنان
Email:ddent.office@mu.edu.eg

Fax: 0862347767

Tel : 0862347767
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تقرير استطالع رأي حقوق امللكية الفكرية والنشر

مت توزيع جمموعة من االستبيانات على اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتأكد من مدى كفاية اجراءات نشر حقوق
امللكية الفكرية وقد تبني االيت - :
إنه يوجد عدم وعي كايف جبميع اجراءات حقوق امللكية الفكرية وخصوصا من بعض النواب واملعيدين اجلدد لذلك
توصى وحدة اجلودة بزيادة نشر الوعي حبقوق امللكية الفكرية والنشر .
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