جامعة المنيا
Minia University

كمية طب األسنان

وحدة ضمان الجودة
رؤية الكلية :

تتطلع الكلية ان تصبح رائدة في مجال طب االسنان والبحث العلمي وخدمة المجتمع علي المستوي القومي واالقليمي
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معايير اختيار القياداث االداريت

 -1وجود خبرات إدارية سابقة

 -2الحصول عمي دورات مختمفة
 -3التقدم بخطة العمل والتطوير
 -4أداء العمل ومستواه وفقاً لمخطة المعتمدة

 -كمية العمل

 درجة إتقان العمل -5ا لقدرة اإلدارية والفنية :

 القدرة عمى تنمية المعمومات والميارات القدرة عمى البحث والتحميل القدرة عمى التصرف وتحمل المسئولية -القدرة عمى المبادأة باالبتكار

 -6عالقات العمل واإلنضباط
 عالقات العمل -االنضباط

رسالة الكلية :

تهدف رسالة الكلية الي تثقيف طبيب االسنان بالرعاية والخبرات التكنولوجية وبالتالي توفير رعاية في مجال صحة الفم ذات جودة عالية مع
التوجه للوقاية والخبرة في عالج االسنان والممارسة االخالقية .كما تلتزم الكلية بخدمة صعيد مصر ودفع عجلة المعرفة السريرية من خالل

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

Fax: 0862347767

Tel : 0862347767
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معايير اختيار القياداث االداريت

كان الموظف سابقاً يقيم عمى بعض المعايير الحكومية السابقة وىي كاالتى :

أوال -:أداء العمل ومستواه وفقاً لمخطة المعتمدة
 -كمية العمل

 -درجة إتقان العمل

ثانيا -:القدرة اإلدارية والفنية :
 القدرة عمى تنمية المعمومات والميارات -القدرة عمى البحث والتحميل

 القدرة عمى التصرف وتحمل المسئولية -القدرة عمى المبادأة باالبتكار

ثالثا  -:عالقات العمل واإلنضباط
 عالقات العمل -االنضباط

وقد استحدثت وحدة الجودة بعض المعايير وتم عتمادىا وىي :
 -1وجود خبرات إدارية سابقة
 -2الحصول عمي دورات مختمفة
 -3التقدم بخطة العمل والتطوير
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معايير استمرار القائد االداري

 -1تقديم تقرير سنوي أو ممف سنوي لإلنجاز اإلداري  ،يتحدد عمى أساسو مدى
تنفيذه لالجراءات التي طرحيا في خطتو
-2

رضا المرؤسين عن أداء القائد بنسبة تعتمدىا المؤسسة استطالع سنوي
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بنود مبتكرة للتقييم

 -1رضا المستفيدين من الخدمة
 -2الدورات التدريبية
 -3االجتياد في العمل والتمييز
 -4العمل في مواعيد غير رسمية
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