جامعة المنيا
كلية ةعتيمة ةن اهليئة القوةية لضيان جودة التعليم ااالعتياد
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وحدة ضمان الجودة
Faculty Dentis try
رؤية الكلية :
" تسعى الكلية إىل أن حتافظ على ريادهتا  ي اجا ب
االقليي ااالرتقاء ايل املستوى المايل"

اسأناان االحث العلي ادمةة ا اجملتيع على املستوى القوة اتتطلع ايل الريادة ااالرتقاء على املستوى
|1

انتطالع رأي السادة اعضاء هيئة التمريس
التقييم

م

-1

هل تري ان المراات تزيم ةهاراتك الذهاية

-2

هل تري ان المراات تزيم ةهاراتك العليية

-3

هل تري ان المراات تزيم ةهاراتك االعيلية

-4

هل ترى ان المارات تزيم ةعلوةاتك
ادرباتك عن اجلودة

-5

هل ترى ان فرتات التمري ةاانحة
لليثتوى العلي

-6

هل تري أن ةقمار االنتفادة ةن المارات
 ي اجا عيلك

-7

هل ترى أنك تستفيم ةن الاواح اإلدارية

-8

هل تري أنك تستفيم ةن الاواح القانونية

رنالة الكلية :

" إعماد أبحاء أناان قادرين على تقممي رعاية بحية عالية اجلودة  ي إبار أدالق حبي
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()3

()1
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ةوافق

()4

ةوافق بشمة
()5

يكون اخلريج قادر على ةواكحة التطورات العاملية اةواجهة التثميات

احمللية االمالية اتطحيق التثو الرقي االتكاولوجيا احلميثة"
Email:ddent.office@mu.edu.eg

Fax: 0862347767

Tel : 0862347767
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