


TEBx المخطط اإلداري لمنصة

اللجنة االستشارية

اللجنة اإلدارية والمالية

اللجنة العلمية

وحــدة تطويــر المقـــــررات 
اإللكترونيــة والجـودة

وحـــدة الدعـــم والتدريـــب

وحدة التواصل والتسويق

وحدة اختيار المواضيع العلمية

وحدة مراجعة المحتوى العلمي

وحــدة البحــوث والدراســـــات

x منصة طب

عمادة التعليم اإللكتروني 
والتعلم عن بعد

وكالة الجامعة للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع

x الهيكلة الخاصة بمنصة طب 1



x الهيكلة الخاصة بمنصة طب 2

اللجنة االستشارية
مراجعة الخطة االستراتيجية والتنفيذية للمنصة. 	

عرض المواضيع األساسية في كل تخصص طبي رشحته اللجنة العلمية 	

تحديد الشركاء المحتملين في المجاالت الصحية.  	

مراجعة العقود مع األطراف ذات العالقة.  	

وضع الية قياس اثر المنصة. 	

التقييم المستمر لخصائص المنصة واقترح خصائص جديدة. 	

تقديم التوصيات بشأن آليات ولوائح وخطط المنصة وعمل مراجعة دورية لها. 	

اإلسهام في وضع آلية وتصور للمشاريع وآلية تنفيذها. 	

تقديم النصح والمشورة في القضايا ذات التأثير على توجهات المنصة. 	

تقديم التوصيات في ما يخص اتفاقيات الشراكات االستراتيجية بين المنصة والجهات المحلية والدولية. 	

تقديم التوصيات لتحسين جودة وفعالية الخدمات واقتراح اآلليات واألساليب لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. 	

اقتراح أساليب توفير العوائد المادية. 	

مراجعة آلية قياس أثر المنصة باإلضافة إلى ما يرفع لها من تقارير وعمل التوصيات حسب الحاجة. 	

اللجنة اإلدارية والمالية
تطوير آليات ونماذج العمل 	

إعداد الهيكل التنظيمي للمنصة. 	

تحديد احتياجات ومتطلبات المنصة. 	

بناء خطط العمل الخاصة بالمنصة وآليات المتابعة. 	

إدارة وتنظيم عملية تطوير وإطالق المقررات 	

تطوير نموذج عمل مستدام للخدمات التي تقدمها المنصة. 	

إعداد اللوائح والسياسات اإلدارية والمالية. 	

عمل اتفاقيات وشراكات مع جهات محلية ودولية حسب الحاجة وأخذ الموافقات الالزمة من صاحب الصالحية. 	

المساهمة في إعداد السياسات العامة والخاصة للمنصة. 	

المساهمة في اجراءات الحصول على االعتمادات الالزمة من الجهات ذات العالقة. 	
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إعداد ضوابط ترخيص األدوات والمصادر مع األطراف ذات العالقة. 	

إعداد وصف للمشاريع والخدمات التي تقدمها المنصة وتحديد المقابل المالي لكل منها.  	

إعداد التقارير والبيانات المالية الالزمة ، والرفع بها لصاحب الصالحية. 	

االجتماع بشكل دوري ومتابعة التقارير الدورية. 	

وحدة تطوير المقررات اإللكترونية والجودة
تطوير المقررات والبرامج اإللكترونية. 	

وضع معايير الخاصة بالمقررات. 	

وضع سيناريوهات وتسلسل تفاعل المستخدمين مع المقرر. 	

تطوير المحتوى اإللكتروني )األنشطة التفاعلية، الوسائط المتعددة(. 	

تطوير االختبارات اإللكترونية وبنوك األسئلة. 	

اعتماد مؤشرات قياس األداء، وإقرار معايير الجودة والتقويم والتحليل لنتائج أداء المنصة. 	

تجربة المنصة بشكل مستمر وعند كل تحديث لتحديد المشاكل  	

رفع تقارير وتوصيات لتحسين تجربة المستخدمين 	

إصدار تقرير بالمالحظات والمشاكل وإرسالها لفريق المبرمجين 	

وحدة الدعم والتدريب
التأكد من استقرار المنصة بشكل مستمر. 	

تعديل تنسيق التصميم )صور - ألوان( بالتعاون مع فريق تصميم الحلول. 	

نشر المقررات على المنصة. 	

تصميم الصور واأللوان لتصميم المنصة وترسل لفريق الجودة. 	

رفع تقرير بالوضع الحالي بالنظام والتوصيات. 	

دراسة االحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية. 	

تقديم البرامج التدريبية بأنماط مختلفة. 	

تقديم الورش المعتمدة من هيئة التخصصات. 	

تصميم أدلة وكتيبات إرشادية. 	

متابعة األنشطة التدريبية وإصدار تقارير عنها. 	
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وحدة التواصل والتسويق
تحديد الية وخطة تسويق المنصة وخدماتها 	

تسويق المنصة واخبارها على المنصات االجتماعية 	

المساهمة في جذب عمالء ومستخدمين جدد. 	

االطالع على التوجهات في السوق واقتراح التحسينات 	

اللجنة العلمية

وحدة اختيار المواضيع العلمية
اقتراح مواضيع أساسية في كل تخصص طبي تراه اللجنة مناسب للمنصة. 	

اقتراح مجموعة من األسماء لمختصين / جهات ذات عالقة في تدريس المقررات سواء كان من داخل الجامعة ام من  	
خارجها.

المساهمة في استقطاب ممارسين صحيين مميزين على المستوى المحلي والدولي لإلسهام في  موارد المنصة. 	

وضع آلية لتحديد االحتياجات التدريبية لألنشطة التعليمية والتدريبية. 	

وحدة مراجعة المحتوى العلمي 
اقتراح الية مراجعة المحتوى العلمي وكيف ستتم وخطواتها. 	

ترشيح المختصين بمراجعه المقررات والمواضيع المطروحة على المنصة.  	

مراجعة وتقويم المحتوى العلمي المقدم على المنصة. 	

وحدة البحوث والدراسات 
متابعة المستجدات في المجال الصحي. 	

تحديد المتطلبات التقنية والبشرية في ضوء أحدث المراجعات العالمية. 	

إجراء البحوث الالزمة لتطوير معايير جودة المحتوى اإللكتروني، وتطوير األدوات واالستراتيجيات والمصادر المساعدة  	
في تحسين جودته.

إعداد دراسات مرجعية لمعايير جودة التعليم الصحي بالشراكة مع مستشفيات وكليات الجامعة. 	

إعداد مقترحات المعايير في تصميم المقررات، وتدريسها، وانتاج المحتوى المرئي. 	
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