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Certified eLearning Lecturer (Certified Online Instructor)  
  
  

First Part: 1 day 4 hours  
  

Contents:  

  

1. Instructional Design: ADDIE Model  ( 10am - 12 pm)  

  “Sequential operations tying all components of eLearning” 

1. Instructional Design Introduction  

2. ADDIE Model:  

o Analysis (needs, audience, tasks)  

o Design (Designing Effective E-Learning; objectives, sequencing, strategy, 

delivery)  

o Development (contents, storyboard, courses)  

o Implementation (installation and distribution)  

o Evaluation (reaction, learnings, behaviours, results)  

o Exploring E-Learning Tools   

3. Reflections and Insights  

  

2. Types of Recent eLearning ( 12 pm -13 pm )  

“eLearning is a broad umbrella with so many formats and delivery modes”  

• Blended eLearning vs Full eLearning  

• Synchronous and asynchronous e-learning  

• Criteria for selecting the best eLearning delivery format (criteria include; Module 

type, audience, Intended Learning Outcomes, Training goals, Culture, ….etc.).  

• Real cases of several formats for eLearning delivery and learn the advantages and 

disadvantages of each.  

• Evaluation of each eLearning system  

  

3. Demonstration on eLive Systems: ( 13 pm - 14 pm)  
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Part2: 1 day 4 hours  
  

4. The efficient usage of social media in eLearning ( 10:00am  - 12:30pm)  

  “Lecturers, instructional designers, educational institutions, soon shall heavily rely 

on the use of social media in formal learning”  

• Social media: introduction, types and educational scenarios   

• Collaborative eLearning opportunities using social media  

• Technology behind the combination between eLearning and social media  

• Case study (design and implementation)  

5. eLearning Management Approach ( 12:00pm - 1:30)  

“Full Approach to eLearning operations is essential for success”  

• e-Learning Management Frameworks  

• E-Learning Assessment and Evaluation   

• Quality measures in eLearning  

• Full ePlatform inclusive of all systems  

• Available integrated eLearning software  

• Gained knowledge checks; covering ILO’s; (quizzes, exams, projects, etc)”  

• Advanced topics in e-Learning: Adaptive and Responsive e-Learning Systems  

  

Part 3: eLearning Project( 1:30  - 2:00_)  
 Every participant shall be asked to carry out an eLearning Project under supervision 

for 4 weeks.  

  

  

  

  

  

  

https://elearningindustry.com/10-tips-to-effectively-use-social-media-in-formal-learning
https://elearningindustry.com/10-tips-to-effectively-use-social-media-in-formal-learning


    

 Jordan Regional Office: 7 Abu Nusair Street, Jubaiha, Amman, Jordan  +962-77-5349998 

 United Kingdom: suite 3, 17 Universal Square business Centre, Manchester M12 
6JH  +44 7519708711, 00962798696483, 00972597683328  www.academy-uk.net, 

info@academy-uk.net  
 

 -3- 

(مدرس معتمد للتعليم عبر اإلنترنت)محاضر معتمد للتعليم اإللكتروني     

 حتويات الدورة: م

 ساعات  4يوم     1الجزء األول: 

  

   للتعلم اإللكتروني  ADDIEالتعليمي: نموذج  التصميم  .1

 "عمليات متسلسلة تربط جميع مكونات التعليم اإللكتروني " 

 مقدمة في التصميم التعليمي  •

   ADDIE نموذج  •

  (االحتياجات والجمهور والمهام )التحليل       •

   (اإلستراتيجية، التدريستصميم التعلم اإللكتروني الفعال؛ األهداف، التسلسل، ) التصميم     •

   (المحتويات، القصة االلكترونية، الدورات)التطوير     •

  (التنصيب والتوزيع )التنفيذ       •

   (رد الفعل، التعلم، السلوكيات، النتائج)التقييم       •

 استكشاف أدوات التعلم اإللكتروني  •

 التصميم التعليمي: نقاشات واستنتاجات.   •
  

 إللكتروني الحديث   أنواع التعليم ا .2

 "التعليم اإللكتروني عبارة عن مظلة واسعة بها العديد من الصيغ وأساليب التدريس"  

 التعلم اإللكتروني المدمج مقابل التعليم اإللكتروني الكامل  •

 التعلم اإللكتروني المتزامن والمتزامن  •

المعايير؛ نوع المادة، الجمهور ، نتائج  تشمل ) معايير اختيار أفضل تنسيق لتقديم التعليم اإللكتروني  •

 .  (التعلم المقصودة ، أهداف التدريب ، الثقافة ، ... إلخ

 حاالت حقيقية من عدة صيغ لتقديم التعليم اإللكتروني ومعرفة مزايا وعيوب كل منها.  •

 تقييم نظم  التعليم اإللكتروني   •

  

 تطبيق على منظومة االكاديمية البريطانية    .3

  



    

 Jordan Regional Office: 7 Abu Nusair Street, Jubaiha, Amman, Jordan  +962-77-5349998 

 United Kingdom: suite 3, 17 Universal Square business Centre, Manchester M12 
6JH  +44 7519708711, 00962798696483, 00972597683328  www.academy-uk.net, 

info@academy-uk.net  
 

 -4- 

  

 ساعات 4    يوم  1لجزء الثاني: ا

  

   . االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي في التعليم اإللكتروني:3

"المحاضرون، المصممون التعليميون، المؤسسات التعليمية، سيعتمدون قريباً بشكل كبير على استخدام  

 وسائل التواصل االجتماعي في التعليم"   

 التواصل االجتماعي و أنواعها و السيناريوهات التعليمية.  تقدمة إلى وسائل   •

 فرص التعلم اإللكتروني التعاوني والتفاعلي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي   •

 التكنولوجيا وراء الجمع بين التعلم اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي  •

  ( التصميم والتنفيذ)دراسة حالة  •

   لكتروني. نهج إدارة التعليم اإل4

 "النهج الكامل لعمليات التعليم اإللكتروني ضروري للنجاح" 

 أطر عمل إلدارة التعلم اإللكتروني   •

 تقييم التعلم اإللكتروني    •

 مقاييس الجودة في التعليم اإللكتروني   •

 منصة إلكترونية شاملة لجميع األنظمة  •

 برنامج التعليم اإللكتروني المتكامل المتاح  •

 بة. تغطي مخرجات التعليم المرجوة؛ (مسابقات، اختبارات ، مشاريع ، إلخ)"  المعرفة المكتس  •

 موضوعات متقدمة في التعلم اإللكتروني: نظم التعلم المخصصة و سريعة االستجابة.    •

  

 مشروع التعليم اإللكتروني  الجزء الثالث: 

اشراف مباشر، توضع خطته اثناء الدورة،  • سيُطلب من كل مشارك تنفيذ مشروع التعليم اإللكتروني تحت 

 أسابيع.    4ولمدة 
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 The Certificate 

 الشهادة 
 

 سيحصل من أتم الثالث أجزاء من البرنامج بنجاح 

 على شهادة 

 من اتحاد الجامعات العربية  

 واالكاديمية البريطانية للتعليم االلكتروني 

  

The Title:   

“Certified eLearning Lecturer” 

 محاضر تعليم الكتروني معتمد 

  

 This certificate could be endorsed from Legalisation office in the UK 

 

 

  

 

 

 

 

  

 ط الدفع بارو   

https://secure-jordan.paytabs.com/payment/link/53568/2324814
https://secure-jordan.paytabs.com/payment/link/53568/599640
https://secure-jordan.paytabs.com/payment/link/53568/2324822
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1sr-sCZaXCn0aPDmSyK4k4n7o6ctXNFPcreO5A6EmII0/edit

