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مقدمة
زمركأنشطةسلسةضمنالمؤثرالجامعيلألستاذنورةجائزةتأتي
والقيمةاإليجابيالممارساتتعزيزإلىالراميةالتعلموالتعليمفيالتميز

،ورةناألميرةجامعةرسالةعليهاتقومالتيالمهنيةوالمبادئالجوهرية
أثناءباتهمطالعلىإيجابيا  أثرا  تركوا الذينالتعليميةالهيئةأعضاءلتكريم

.والمبادئالقيمتلكجسدتحقيقةبمواقفالعلميةمسيرتهم



التعريف بالجائزة
_عيدم)التعليمةالهيئةأعضاءمننخبةلتكريمسنويةجائزة▪

اءأثنطالباتهمعلىإيجابيا  أثرا  تركوا الذين(أستاذ_محاضر
.العلميةمسيرتهم

القيمجسدتالتيالحقيقةالمواقفيعكسالجائزةمجال▪
.ةالجامعرسالةعليهاتقومالتيالمهنيةوالمبادئالجوهرية

تاذاتلألساإللكترونيالتصويتالجامعةلطالباتالجائزةتتيح▪
.الغرضلهذا أعدتاستبانةعبر



:الفئة المستهدفة
أعضاء الهيئة التعليمية❖

2161



أهداف الجائزة
وم عليها تعزيز الممارسات اإليجابية و القيم الجوهرية والمبادئ المهنية التي تق▪

.رسالة جامعة األميرة نورة لدى طالبات الجامعة
ى تكريم الشخصيات المؤثرة من أعضاء الهيئة التعليمية وتشجيعهم عل▪

.االستمرار في تجسيد القيم لدى طالباتهم
.مية بث روح المنافسة الشريفة في منظومة القيم بين  أعضاء هيئة التعلي▪



القيم الجوهرية لجامعة األميرة نورة
التأثير القيمة

تعزيز مهارات التعلم الذاتي والتعليم المستمر لدي الطالبات▪
تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى الطالبات▪
الدراسي تحسين التحصيل تشجيع الطالبات على ▪

النماء
Growth ن

زيادة وعي الطالبات بالوطنية والمواطنة العالمية▪
ترسيخ النظرة اإليجابية للحياة▪
تعميق فكر  الطالبات في فهم الحياة وفهم اآلخرين▪
تقوية ثقة الطالبات في إمكاناتهم و قدراتهم▪

الوعي
Awareness و

تشجيع الطالبات على ممارسة التفكير الريادي في كافة شؤون الحياة▪
تحفيز الطالبات على إطالق مشاريعهم الريادية▪
تقوية عزيمة الطالبات على التميز العلمي▪

الريادة
Pioneering ر

إكساب الطالبات المرونة في التفكير و المرونة في التعامل مع اآلخرين▪
إكساب الطالبات سرعة االستجابة والتكيف مع الظروف الطارئة▪
غرس قيمة التحسين المستمر لدى الطالبات▪

التجدد
Agility ة



مراحل الجائزة
اإلعداد           

أكتوبر1
إعداد عرض مرئي عن جائزة 
نورة لألستاذ الجامعي المؤثر 
 VoiceThreadباستخدام 

عن جائزة انفوجرافيكتصميم 
نورة لألستاذ الجامعي المؤثر 

بناء استبانة إلكترونية لجائزة
نورة لألستاذ الجامعي المؤثر 
تمكن الطالبات من التصويت 

.لألستاذات إلكترونيا  

اإلعالن          
ديسمبر5

العرض المرئي عن إرسال
يمية الجائزة ألعضاء الهيئة التعل

.والطالبات

عن الجائزةانفوجرافيكإرسال
ألعضاء الهيئة التعليمية 

.والطالبات

التصويت والفرز 
مارس30_1

إرسال االستبانة اإللكترونية 
لجائزة نورة لألستاذ الجامعي 
المؤثر  للطالبات بهدف 

التصويت

فرز أسماء أعضاء الهيئة 
التعليمية الذين حصلوا على 
أعلى نسبة تصويت من 
الطالبات لجائزة األستاذ 

.الجامعي المؤثر

التكريم              
إبريل4

أسماء الفائزين بالجائزةإعالن  

منح الفائزين جائزة نورة 
لألستاذ الجامعي المؤثر من 
مركز التميز في التعليم 

.والتعلم

تكريم الفائزين في الحفل 
على والء ووفاء السنوي 

شرف معالي رئيسة الجامعة 
وبحضور نخبة من القيادات و 
.أعضاء الهيئة التعليمية 



ائزات قائمة شرف بأسماء الشخصيات المؤثرة من أعضاء الهيئة التعليمية الف▪
.بجائزة نورة لألستاذ الجامعي المؤثر

ة سلسة من القصص والمواقف المؤثرة التي روتها الطالبات عن أعضاء الهيئ▪
.التعليمة الفائزات بالجائزة

الجائزةمخرجات



المميزات المقدمة للفائزين
.التعلممنح الفائزين جائزة نورة لألستاذ الجامعي المؤثر من مركز التميز في التعليم و1.

ة على شرف معالي رئيسة الجامعوالء ووفاء تكريم الفائزين في الحفل السنوي 2.

.وبحضور نخبة من القيادات و أعضاء الهيئة التعليمية 
ف نورة لألستاذ الجامعي المؤثر مع سلسلة من المواقنشر أسماء الفائزين بجائزة 3.

المؤثرة التي روتها الطالبات على الحسابات الرسمية للجامعة في مواقع التواصل
.االجتماعي



شكراً لكم


