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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –95 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –96 -الجمعة
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 كلية طب األسنان جبامعة األمرية نورة تطلق محلة "أسنانك تستاهل"
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –28 -ألاربعاء
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –99 -الاثنين

 م2098- فبراير -5
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –25 -ألاحد
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير -95
 أربعة وزراء يبحثون بطالة ادلمارس الصحي.. الشهر ادلقبل

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –40 -الجمعة

 م2098- فبراير -96
 السعودية ندواتن يف جامعة األمرية نورة حول متكني ادلرأة

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –95 -الخميس
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء
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  لكتابل

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 أمر ساٍم ابدلوافقة على كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –25 -ألاحد

 م2098- فبراير -99
  العاصمي يشكر القيادة لصدور األمر السامي إبنشاء كلية اذلندسة جبامعة األمرية نورة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –25 -ألاحد

 م2098- فبراير -99
  اليوم«.. مستقبل طب الطوارئ»قة الرايض يرعى مؤمتر انئب أمري منط

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92
  وكيل إمارة الرايض يرعى افتتاح ادللتقى الثالث لطب الطوارئ

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير -22
 «اإللكرتونيات»يف « نورة»فرص تدريبية لطالبات 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير -24
 غداً «..تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات البحرية»يدشن منتدى « الفضلي»

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير -23
 يف رلال الثروة السمكية« زراعةالبيئة وادلياه وال»جامعة نورة توقع اتفاقية تعاون مع 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير -25
 جنوم 2حتصل على تصنيف « نورة»جامعة 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –95 -الخميس

 م2098- يرفبرا -9
 «دافع»متطوع ومتطوعة يتخرجون من  0111ورشة نورة: 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -7
 «جامعة نورة»استحداث كلية للهندسة بـ العصيمي: ادلقام السامي يوافق على

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 أبمر سام.. استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92
  «نورة»سعودية لتعليم قيادة السيارة يف جامعة  15

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –40 -الجمعة

 م2098- فبراير -96
 تنظم ندوتني عن متكني ادلرأة السعودية« نورة»

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 لهندسة جبامعة نورةاستحداث كلية ل

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –25 -ألاحد

 م2098- فبراير -99
 انئب أمري الرايض يرعى مؤمتر طب الطوارئ

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –27 -الثالثاء

 م2098- فبراير -94
 من احلاالت ميكن عالجها خارج طوارئ ادلستشفيات % 01

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 صدور أمر سام ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
     األمرية نورة صدور أمر سام ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –97 -السبت

 م2098- فبراير -4
 جامعة األمرية نورة تطلق محلة صحية« طب أسنان»

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –25 -ألاحد

 م2098- فبراير -99
  كبرياً بدور ادلرأة  انئب وزير التعليم : ادلملكة تقف أمام حتّوالت هاّمة تتطّلب وعياً 

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير -22
 «جامعة نورة»مذكرة تفاهم لتقدمي منح دراسية لطالبات 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير -25
 «QS»تصنيف « جامعة نورة»منظمة دولية متنح 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 «جامعة نورة»اث كلية للهندسة يف أمر سام ابستحد

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -7
 استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 

 - ـه9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير -22
 توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة األمرية نورة وشركة االلكرتونيات ادلتقدمة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير -24
 تعاون مع وزارة البيئة وادلياه والزراعة يف رلال الثروة السمكية جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية
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http://www.okaz.com.sa/article/1614268/محليات/15-سعودية-لتعليم-قيادة-السيارة-في-جامعة-نورة
http://www.okaz.com.sa/article/1615616/ثقافة/نورة-تنظم-ندوتين-عن-تمكين-المرأة-السعودية
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329186&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329559&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=329559&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=329683&CategoryID=3
http://www.al-madina.com/article/560252/
http://www.al-madina.com/article/560252/
http://www.aleqt.com/2018/02/07/article_1328306.html
https://www.alyaum.com/article/4226667
https://www.alyaum.com/article/4227658
https://www.alyaum.com/article/4227658
http://www.alyaum.com/article/4227866
http://www.albiladdaily.com/أمر-سامٍ-بالموافقة-على-استحداث-كلية-لل/
http://www.albiladdaily.com/أمر-سامٍ-بالموافقة-على-استحداث-كلية-لل/
http://www.alhayat.com/Edition/Print/26862554/مذكرة-تفاهم-لتقديم-منح-دراسية-لطالبات--جامعة-نورة-
http://www.alhayat.com/m/story/26930143
http://www.alhayat.com/Edition/Print/27220302/أمر-سام-باستحداث-كلية-للهندسة-في--جامعة-نورة-
http://makkahnewspaper.com/article/722537/البلد/استحداث-كلية-للهندسة-في-جامعة-نورة
http://makkahnewspaper.com/article/722537/البلد/استحداث-كلية-للهندسة-في-جامعة-نورة
http://ien.sa/node/17327
http://ien.sa/node/17327
http://ien.sa/node/17345
http://ien.sa/node/17375
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 م2098- يناير -25

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –92 -الاثنين

 م2098- يناير -29
  جامعة األمرية نورة تشارك يف معرض القاهرة الدويل للكتاب

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –93 -ألاربعاء

 م2098- يناير -49
   خمالفجامعة األمرية نورة تشارك يف محلة وطن بال

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –99 -الاثنين

 م2098- فبراير -5
  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تطلق " برانمج التميز يف التعليم والتعلم حلديثي التعيني

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -7
  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد اتفاقية مع مبادرة منصة دروب لتنمية ادلوارد البشرية

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 رللس الوزراء إبنشاء كلية اذلندسة ميثل نقلة نوعيةمديرة جامعة األمرية نورة : صدور موافقة 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92
 ادللتقى االقتصادي جبامعة األمرية نورة يوصي ابالستفادة من موقع ادلملكة اجلغرايف

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –28 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -93

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن توقع مذكرة تفاهم مع مركز فهم للتدريب التابع لشركة 
  أرامكو السعودية

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير -95

بتنظيم ادلهرجان الوطين للرتاث والثقافة .. ندواتن يف جامعة األمرية نورة حول متكني ادلرأة 
  السعودية

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير -22

ع النمط االستهالكي للمنتجات وزير البيئة يدشن منتدى "تشجي "ابلتعاون مع جامعة "نورة
 البحرية

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير -24
 افتتاح منتدى تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية جبامعة نورة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –99 -الاثنين

 م2098- فبراير -5
 فرباير اجلاري 00انطالق ادللتقى الثالث لطب الطوارىء ابلرايض.. 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -7
 األمرية نورةادلقام السامي يوافق على استحداث كلية للهندسة جبامعة 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8
 مديرة جامعة األمرية نورة: إطالق عدد من التخصصات النوعية بكلية اذلندسة

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير -90
 انطالق ادللتقى الثالث لطب الطوارئ غداً برعاية انئب أمري الرايض

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92
 ابلصور .. "السديري" يفتتح مؤمتر طب الطوارئ ابلرايض

 - هـ9349 –دى ألاول جما –27 -الثالثاء

 م2098- فبراير -94
 % من أطباء أقسام الطوارئ يف ادلستشفيات غري متخصصني 01دراسة : 

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –99 -الاثنين

 م2098- فبراير -5
 خبريًا ابدللتقى الثالث لطب الطوارئ يف الرايض 021 

http://ien.sa/node/17400
http://ien.sa/node/17400
http://ien.sa/node/17448
http://ien.sa/node/17531
http://ien.sa/node/17531
http://ien.sa/node/17594
http://ien.sa/node/17594
http://ien.sa/node/17646
http://ien.sa/node/17704
http://ien.sa/node/17704
http://ien.sa/node/17793
http://ien.sa/node/17793
http://ien.sa/node/17815
http://ien.sa/node/17815
https://mobile.sabq.org/xgBHNn
https://mobile.sabq.org/xgBHNn
https://mobile.sabq.org/B2STfQ
https://mobile.sabq.org/B2STfQ
https://sabq.org/ZKjtJp
https://mobile.sabq.org/C8MjsH
https://sabq.org/cM9yDH
https://sabq.org/cM9yDH
https://mobile.sabq.org/t8bKDF
https://mobile.sabq.org/t8bKDF
https://mobile.sabq.org/5SsgVN
https://mobile.sabq.org/5SsgVN
https://mobile.sabq.org/pL2B8m
https://www.almowaten.net/2018/02/130-خبيرًا-بالملتقى-الثالث-لطب-الطوارئ-ف/
https://www.almowaten.net/2018/02/130-خبيرًا-بالملتقى-الثالث-لطب-الطوارئ-ف/
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 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -7
 ة نورةاستحداث كلية للهندسة يف جامع

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير -90
 انئب أمري الرايض يرعى مستقبل طب الطوارئ.. غًدا

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92
 السديري: طب الطوارئ خط الدفاع األول ابدلستشفيات

 

 - هـ9349 –جمادى ألاول  –99 -الاثنين

 م2098- فبراير -5
 ابلرايض” ادللتقى الثالث لطب الطوارىء“خبرياً يشاركون يف  021

https://www.almowaten.net/2018/02/استحداث-كلية-للهندسة-في-جامعة-نورة/
https://www.almowaten.net/2018/02/نائب-أمير-الرياض-يرعى-مستقبل-طب-الطوار/
https://www.almowaten.net/2018/02/نائب-أمير-الرياض-يرعى-مستقبل-طب-الطوار/
https://www.almowaten.net/2018/02/السديري-طب-الطوارئ-خط-الدفاع-الأول-بال/
https://www.almowaten.net/2018/02/السديري-طب-الطوارئ-خط-الدفاع-الأول-بال/
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mobile.alweeam.com.sa/507576/130-خبيراً-يشاركون-في-الملتقى-الثالث-لطب/
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 األخبار يف الصحف اإللكرتونيت

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -94 - هـ9349 –جمادى ألاول  –27 -الثالثاء

 م2098- فبراير

 متيز نسائي يف البحوث والعلوم

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير

 «جامعة نورة»وافقة سامية.. استحداث كلية للهندسة بـم

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير

 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع شركة اإللكرتونيات ادلتقدمة

 -25 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير

لتنصيف  QS جامعة األمرية نورة حتصل على تصنيف ثالث جنوم من منظمة
 اجلامعات

 

 -92 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 ستفادة من موقع ادلملكة اإلسرتاتيجيجامعة نورة توصي ابال م2098- فبراير

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير

تشجيع النمط االستهالكي “وزير البيئة يدشن منتدى  ابلتعاون مع جامعة نورة
 ”للمنتجات البحرية

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ادلقام السامي يوافق على استحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 استحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 يتماشى وخطط التعليم«.. نورة»العيسى: استحداث كلية للهندسة جبامعة 

 -96 - هـ9349 –جمادى ألاول  –40 -الجمعة

 م2098- رفبراي
 جامعة األمرية نورة تستضيف ندوتني حول متكني ادلرأة السعودية

 

 -96 - هـ9349 –جمادى ألاول  –40 -الجمعة

 تنظم ندوتني عن متكني ادلرأة السعودية« نورة» م2098- فبراير

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
  منتدى تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات البحرية يوم غد 

 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير
 ”جامعة األمرية نورة“تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية مع 

http://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-43036815
http://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-43036815
http://mobile.twasul.info/1052385/
https://www.watny1.com/2018/01/21/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع/
https://www.watny1.com/2018/01/21/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع/
https://www.watny1.com/2018/01/24/جامعة-الأميرة-نورة-تحصل-على-تصنيف-ثلاث/
https://www.watny1.com/2018/01/24/جامعة-الأميرة-نورة-تحصل-على-تصنيف-ثلاث/
http://www.hailvoice.net/?p=473554
http://profilenews.net/?p=267122
http://profilenews.net/?p=267122
http://profilenews.net/?p=270436
http://profilenews.net/?p=270436
http://www.mapnews.com/2207814/
http://www.mapnews.com/2207814/
http://www.mapnews.com/2208180/
http://www.mapnews.com/2212242/
http://www.mapnews.com/2212242/
https://www.cbc-news.org/culture/1064249/نورة-تنظم-ندوتين-عن-تمكين-المرأة-السعودية
http://www.ienalwatan.com/60464/
http://www.ienalwatan.com/60957/
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 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 “ تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات البحرية” منتدى  الفضلي ينظم

 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير

ابلصور.. افتتاح منتدى تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية جبامعة 
 األمرية نورة

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ربعاءألا 

 م2098- يناير
 جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية تعاون مع البيئة يف رلال الثروة السمكية

 -25 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير
 مستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي خيرج دفعة الثالثة من ادلبتعثني

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 نورةاستحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
” جنوم 2أول جامعة نسائية حتصل على تصنيف ” .. األمرية نورة 

 -92 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير
 ابلصور.. فيصل السديري يفتتح مؤمتر طب الطواريء ابلرايض

 -94 - هـ9349 –جمادى ألاول  –27 -الثالثاء

 م2098- فبراير
 ئ ابدلستشفيات يتم عالجهم ابخلارج% من زوار أقسام الطوار 01جتمع طيب: 

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ”التميز يف التعليم والتعلم حلديثي التعيني“جامعة األمرية نورة تطلق برانمج 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -عاءألارب

 م2098- فبراير
 مديرة جامعة األمرية نورة: إطالق عدد من التخصصات النوعية بكلية اذلندسة

 -95 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز فهم للتدريب

 -95 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير
 ندواتن يف جامعة األمرية نورة حول متكني ادلرأة السعودية

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 لية للهندسة جبامعة األمرية نورةادلوافقة على استحداث ك

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 «جامعة نورة»مذكرة تفاهم لتقدمي منح دراسية لطالبات 

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير
 يف رلال الثروة السمكية« اعةالبيئة وادلياه والزر »جامعة نورة توقع اتفاقية تعاون مع 

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع شركة اإللكرتونيات ادلتقدمة

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 أبمر ادلقام السامي استحداث كلية هندسة جديدة جبامعة األمرية نوره

https://www.slaati.com/2018/01/21/p977892.html
https://www.slaati.com/2018/01/22/p979335.html
https://www.slaati.com/2018/01/22/p979335.html
https://www.slaati.com/2018/01/23/p979913.html
https://www.slaati.com/2018/01/23/p979913.html
https://www.slaati.com/2018/01/24/p981361.html
https://www.slaati.com/2018/01/24/p981361.html
https://www.slaati.com/2018/02/06/p996352.html
https://www.slaati.com/2018/02/07/p997571.html
https://www.slaati.com/2018/02/11/p1002055.html
https://www.slaati.com/2018/02/11/p1002055.html
https://www.slaati.com/2018/02/12/p1003682.html
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-برنامج-التميز/?mobile=1
https://gaya-sa.org/مديرة-جامعة-الأميرة-نورة-إطلاق-عدد-من-ا/
https://gaya-sa.org/مديرة-جامعة-الأميرة-نورة-إطلاق-عدد-من-ا/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-3/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-3/?mobile=1
https://gaya-sa.org/ندوتان-في-جامعة-الأميرة-نورة-حول-تمكين/?mobile=1
https://gaya-sa.org/ندوتان-في-جامعة-الأميرة-نورة-حول-تمكين/?mobile=1
https://nas.sa/news/2018/02/06/الموافقة-على-استحداث-كلية-للهندسة-بجامعة-الأميرة-نورة
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/820246/مذكرة-تفاهم-لتقديم-منح-دراسية-لطالبات-جامعة-نورة.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/825342/جامعة-نورة-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-البيئة-والمياه-والزراعة-في-مجال-الثروة-السمكية.html
http://www.brgnews.com/268836?mobile=1
http://www.brgnews.com/268836?mobile=1
http://www.brgnews.com/277330?mobile=1
http://www.brgnews.com/277330?mobile=1
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 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورةاستحداث  

 

 -8 - هـ9349 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير
 "العيسى يرفع الشكر دلقام ادللك على استحداث "هندسة جامعة نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 صدور أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 مع شركة اإللكرتونيات ادلتقدمةجامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم 

 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير
 افتتاح منتدى تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات البحرية يف جامعة األمرية نورة

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير
 يف رلال الثروة السمكية” البيئة“جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية تعاون مع وزارة 

 -28 - هـ9349 –جمادى ألاول  –93 -ألاربعاء

 م2098- يناير
 ”وطن بال خمالف“ك يف محلة جامعة األمرية نورة تشار 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 العصيمي : استحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 

 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير
 كلجم  31مبادرة لرفع استهالك الفرد من ادلنتجات البحرية إىل 

 -90 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير
 أمر سام ابستحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 -93 - هـ9349 –جمادى ألاول  –28 -ألاربعاء

 فهم للتدريب بشركة أرامكو جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز م2098- فبراير

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 توقع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية نورة« اإللكرتونيات ادلتقدمة»

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير

ية مع جامعة توقع اتفاقية لتشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمك« البيئة»
 األمرية نورة

 -2 - هـ9349 –جمادى ألاول  –96 -الجمعة

 م2098- فبراير
 "كلية طب األسنان جبامعة األمرية نورة تطلق محلة "أسنانك تستاهل

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير

ملكة مبعرض عنوااًن جبناح ادل 051جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تشارك ب 
 القاهرة للكتاب

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  لية اذلندسةمديرة جامعة نورة تثّمن موافقة رللس الوزراء على إنشاء ك

https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=106394
https://ajel.sa/local/2058421
http://www.ham-24.com/new/s/121032
http://www.ham-24.com/new/s/121032
http://www.sra7h.com/?p=388340
http://www.sra7h.com/?p=389004
http://www.sra7h.com/?p=389004
http://www.sra7h.com/?p=389193
http://www.sra7h.com/?p=391629
http://www.sra7h.com/?p=394106
http://www.sra7h.com/?p=394106
http://www.almadaen.com.sa/302159/مبادرة-لرفع-استهلاك-الفرد-من-المنتجات/
http://www.almadaen.com.sa/303727/أمر-سام-باستحداث-كلية-للهندسة-في-جامعة/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/303727/أمر-سام-باستحداث-كلية-للهندسة-في-جامعة/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/11766/جامعة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-مركز-فهم/
https://www.arabyoum.com/Ksa/3047769/الإلكترونيات-المتقدمة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-جامعة-الأميرة-نورة
https://www.arabyoum.com/business/3064880/البيئة-توقع-اتفاقية-لتشجيع-النمط-الاستهلاكي-للمنتجات-السمكية-مع-جامعة-الأميرة-نورة
https://www.arabyoum.com/business/3064880/البيئة-توقع-اتفاقية-لتشجيع-النمط-الاستهلاكي-للمنتجات-السمكية-مع-جامعة-الأميرة-نورة
https://www.arabyoum.com/Ksa/3269632/كلية-طب-الأسنان-بجامعة-الأميرة-نورة-تطلق-حملة-أسنانك-تستاهل
https://www.arabyoum.com/Ksa/3358280/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تشارك-ب-150-عنوانًا-بجناح-المملكة-بمعرض-القاهرة-للكتاب
https://www.arabyoum.com/Ksa/3358280/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تشارك-ب-150-عنوانًا-بجناح-المملكة-بمعرض-القاهرة-للكتاب
https://www.arabyoum.com/Ksa/3382882/مديرة-جامعة-نورة-تثمّن-موافقة-مجلس-الوزراء-على-إنشاء-كلية-الهندسة
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 -92 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير
  جامعة نورة توصي ابالستفادة من موقع ادلملكة اإلسرتاتيجي

 -94 - هـ9349 –ألاول جمادى  –27 -الثالثاء

 م2098- فبراير
  ادللتقى االقتصادي جبامعة األمرية نورة يوصي ابالستفادة من موقع ادلملكة اجلغرايف

 -93 - هـ9349 –جمادى ألاول  –28 -ءألاربعا

 م2098- فبراير
  جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز "فهم" للتدريب التابع لشركة أرامكو

 

 -2 - هـ9349 –جمادى ألاول  –96 -الجمعة

 جامعة األمرية نورة تطلق محلة صحية« طب أسنان» م2098- فبراير

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 #جامعة_نورة توقع مذكرة تفاهم مع شركة اإللكرتونيات ادلتقدمة

 -25 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير
  لتنصيف اجلامعات QS#جامعة_نورة حتصل على تصنيف ثالث جنوم من منظمة 

 

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير
 يف رلال الثروة السمكية« البيئة وادلياه والزراعة»ع اتفاقية تعاون مع جامعة نورة توق

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 «جامعة نورة»ادلقام السامي يوافق على استحداث كلية للهندسة بـ

 

 -23 - هـ9349 –ى ألاول جماد –7 -ألاربعاء

 الفضلي يدشن منتدى تشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية جبامعة نورة م2098- يناير

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 «جامعة نورة»مذكرة تفاهم لتقدمي منح دراسية لطالبات 

 -25 - هـ9349 –جمادى ألاول  –8 -الخميس

 م2098- يناير
 جنوم 2حتصل على تصنيف « نورة»جامعة 

 -2 - هـ9349 –جمادى ألاول  –96 -جمعةال

 م2098- فبراير
 جامعة األمرية نورة تطلق محلة صحية« طب أسنان»

 

 -22 - هـ9349 –جمادى ألاول  –5 -الاثنين

 م2098- يناير
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع شركة اإللكرتونيات ادلتقدمة

 -28 - هـ9349 –جمادى ألاول  –93 -ألاربعاء

 م2098- يناير
 شارك يف محلة وطن بال خمالفجامعة األمرية نورة ت

 -2 - هـ9349 –جمادى ألاول  –96 -الجمعة

 م2098- فبراير
 كلية طب األسنان جبامعة األمرية نورة تطلق محلة أسنانك تستاهل

 

 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- ايرين
  ”جامعة األمرية نورة“لتشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية مع 

https://www.arabyoum.com/Ksa/3479070/جامعة-نورة-توصي-بالاستفادة-من-موقع-المملكة-الإستراتيجي
https://www.arabyoum.com/Ksa/3479070/جامعة-نورة-توصي-بالاستفادة-من-موقع-المملكة-الإستراتيجي
https://www.arabyoum.com/Ksa/3503873/الملتقى-الاقتصادي-بجامعة-الأميرة-نورة-يوصي-بالاستفادة-من-موقع-المملكة-الجغرافي
https://www.arabyoum.com/Ksa/3503873/الملتقى-الاقتصادي-بجامعة-الأميرة-نورة-يوصي-بالاستفادة-من-موقع-المملكة-الجغرافي
https://www.arabyoum.com/Ksa/3516082/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-مركز-فهم-للتدريب-التابع-لشركة-أرامكو
https://www.arabyoum.com/Ksa/3516082/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-مركز-فهم-للتدريب-التابع-لشركة-أرامكو
http://www.elakhbary.net/arabnews/1552103.html
https://www.albaha24.net/?p=55077
https://www.albaha24.net/?p=55077
http://bab.com/Node/297812
http://bab.com/Node/297812
http://www.bab.com/Node/297935
http://dailyksa.com/archives/28883
http://dailyksa.com/archives/31907
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/akthar.net/الفضلي-يدشن-منتدى-تشجيع-النمط-الاستهل/
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/akthar.net/الفضلي-يدشن-منتدى-تشجيع-النمط-الاستهل/
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/saudied.com/مذكرة-تفاهم-لتقديم-منح-دراسية-لطالبات/
http://saudied.com/جامعة-نورة-تحصل-على-تصنيف-3-نجوم/?mobile=1
http://saudied.com/طب-أسنان-جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-حمل/?mobile=1
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-311633.html
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-311633.html
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-315504.html
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-316976.html
https://www.rasid.co/saudi_arabia/article-316976.html
http://al-jafr.org.sa/128974.html
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 -24 - هـ9349 –جمادى ألاول  –6 -الثالثاء

 م2098- يناير
 ”جامعة األمرية نورة“لتشجيع النمط االستهالكي للمنتجات السمكية مع 

 

 -23 - هـ9349 –جمادى ألاول  –7 -ألاربعاء

 م2098- يناير

ياه والزراعة يف رلال الثروة جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة وادل
 السمكية

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 ادلقام السامي يوافق على إنشاء كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة م2098- فبراير

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- يرفبرا
 استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  ة نورةادلقام السامي يوافق على إنشاء كلية للهندسة جبامعة األمري 

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ادلقام السامي يوافق على إنشاء كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 العصيمي : استحداث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورة

 

 -7 - هـ9349 –ألاول  جمادى –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ادلقام السامي يوافق على استحداث كلية للهندسة يف جامعة نورة

 -90 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير
 سام ابستحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة للبنات أمر

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 داث كلية للهندسة جبامعة األمرية نورةادلقام السامي يوافق على استح

 -90 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير
 ردلـانـي أمري الرايضانطالق ادللتقى الثالث لطب الطوارئ غداً برعاية ب

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 «جامعة نورة»موافقة سامية.. استحداث كلية للهندسة بـ

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  صدور أمر سام ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 -90 - هـ9349 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير
  كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورةصدور أمر ساٍم ابدلوافقة على استحداث  

http://mubasher.news/لتشجيع-النمط-الاستهلاكي-للمنتجات-الس/
http://www.alhtoon.com/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تعاون/
http://www.alhtoon.com/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تعاون/
https://www.tagteyat.com/2018/02/07/179173.html
https://www.tagteyat.com/2018/02/07/179173.html
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/379287/المقام-السامي-يوافق-على-إنشاء-كلية-للهندسة-بجامعة-الأميرة-نورة
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/379287/المقام-السامي-يوافق-على-إنشاء-كلية-للهندسة-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.shada.sa/c-25192
http://www.shada.sa/c-25192
http://www.makkah-now.com/372787.html
https://mz-mz.net/1004079/
https://mz-mz.net/1004079/
http://www.gethanh.com/?p=193282
http://www.gethanh.com/?p=193282
http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=34234
http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=34234
http://almnatiq.net/534594/?mobile=1
http://almnatiq.net/534594/?mobile=1
http://almnatiq.net/534853/?mobile=1
http://www.almrsd.co/Saudi/515808/المقام-السامي-يوافق-على-استحداث-كلية-للهندسة-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.almrsd.co/Saudi/533999/انطلاق-الملتقى-الثالث-لطب-الطوارئ-غداً-برعاية-برلمـانـي-أمير-الرياض
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/2305859.html
http://www.al-alya.org/38414.html
http://www.al-alya.org/38414.html
http://bth-ksa.com/new/s/70337
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 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  ”هندسة جامعة نورة“العيسى يرفع الشكر دلقام ادللك على استحداث 

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

  ”هندسة جامعة نورة“العيسى يرفع الشكر دلقام ادللك على استحداث  م2098- فبراير

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ق عدد من التخصصات النوعية بكلية اذلندسةمديرة جامعة األمرية نورة: إطال

 

 -7 - هـ9349 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
  صدور أمر سام ابدلوافقة على استحداث كلية للهندسة يف جامعة األمرية نورة

 

 -92 - هـ9349 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير
 جامعة نورة توصي ابالستفادة من موقع ادلملكة اإلسرتاتيجي

 

 -93 - هـ9349 –جمادى ألاول  –28 -ألاربعاء

 م2098- فبراير
 ”رتب“ركة آسية الوقفية وجامعة األمرية نورة تقيمان فعالية ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifa-news.net/37992.html
http://www.alkharjnet.net/288300.html
http://www.rabgh.com/?p=123883
http://www.tanomah.com/new/s/30610
http://www.tanomah.com/new/s/30610
https://waslanews.com/جامعة-نورة-توصي-بالاستفادة-من-موقع-الم
https://waslanews.com/جامعة-نورة-توصي-بالاستفادة-من-موقع-الم
https://inma.net.sa/153349/
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 الثاألخبار يف اجمل
 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 –جمادى ألاول  –95 -الخميس

 م2098- فبراير -9 - هـ9349

يف مؤمتر )واجب اجلامعات السعودية( العميل:حنن يف وقت صعب..و محاية 
 الشباب مسؤولية

 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير -90 - هـ9349
 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن..قريباً كلية اذلندسة يف 

 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير -95 - هـ9349
 ؛ ندوات لتعزيز دور ادلرأة يف صناعة القرار” 23اجلنادرية “

 

 –جمادى ألاول  –8 -سالخمي

 م2098- يناير -25 - هـ9349
 "QS جنوم" من "منظمة 2جامعة األمرية نورة حتصل على تصنيف "

 –جمادى ألاول  –92 -الاثنين

 م2098- يناير -29 - هـ9349
 جامعة نورة تشارك يف معرض القاهرة الدويل للكتاب

 –جمادى ألاول  –93 -ألاربعاء

 م2098- يناير -49 - هـ9349
 جامعة األمرية نورة تشارك يف محلة "وطن بال خمالف"

 –جمادى ألاول  –29 -ألاربعاء

 م2098- رفبراي -7 - هـ9349
 جامعة نورة و"دروب" تؤهِّالن طالبات لسوق العمل

 –جمادى ألاول  –22 -الخميس

 م2098- فبراير -8 - هـ9349
  جامعة نورةرللس الوزراء يوافق على إنشاء كلية اذلندسة يف

 –جمادى ألاول  –26 -الاثنين

 م2098- فبراير -92 - هـ9349
 ملتقى جامعة نورة يناقش احلراك االقتصادي يف السعودية

 –جمادى ألاول  –28 -ألاربعاء

 م2098- فبراير -93 - هـ9349
 جامعة نورة تدرب طالباهتا على إدارة ادلنشآت والضيافة

 –جمادى ألاول  –40 -الجمعة

 م2098- فبراير -96 - هـ9349
 ندواتن يف جامعة نورة حول متكني ادلرأة السعودية

 

 –جمادى ألاول  –96 -الجمعة

 م2098- فبراير -2 - هـ9349

ورشة عمل تناقش "دور ادلرأة السعودية يف إثراء العمل التطوعي" يف 
 ي األول للتطوعادلنتدى السعود

 –جمادى ألاول  –23 -السبت

 م2098- فبراير -90 - هـ9349

مديرة جامعة نورة: موافقة رللس الوزراء إبنشاء كلية اذلندسة ميثل نقلة 
 نوعية

 –جمادى ألاول  –29 -الخميس

 م2098- فبراير -95 - هـ9349

ندوة عن "مشاركة ادلرأة يف الشأن العام وصناعة القرار يف اجملتمعات" جبامعة 
 نورة

 

http://www.rougemagz.com/2018/01/31/في-مؤتمر-واجب-الجامعات-السعودية-العمي/
http://www.rougemagz.com/2018/01/31/في-مؤتمر-واجب-الجامعات-السعودية-العمي/
http://www.rougemagz.com/2018/02/10/كلية-الهندسة-في-جامعة-الأميرة-نورة-بنت/
http://www.rougemagz.com/2018/02/14/الجنادرية-32-؛-ندوات-لتعزيز-دور-المرأة-ف/
http://www.sayidaty.net/node/669201/
http://www.sayidaty.net/node/670601/
http://www.sayidaty.net/node/670601/
http://www.sayidaty.net/node/671711/
http://www.sayidaty.net/node/671711/
http://www.sayidaty.net/node/675361/
http://www.sayidaty.net/node/675361/
http://www.sayidaty.net/node/676351/
http://www.sayidaty.net/node/677511/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/ملتقى-جامعة-نورة-يناقش-الحراك-الاقتصادي-في-السعودية
http://www.sayidaty.net/node/677511/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/ملتقى-جامعة-نورة-يناقش-الحراك-الاقتصادي-في-السعودية
http://www.sayidaty.net/node/678626/
http://www.sayidaty.net/node/678626/
http://www.sayidaty.net/node/679356/
http://www.sayidaty.net/node/679356/
http://www.lahaonline.com/articles/view/55181.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55181.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55216.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55216.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55246.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55246.htm
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إحصائيت عامت لألخبار املنشىرة يف الصحف احملليت والتغطياث 
 اإلعالميت
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 في ألخبار األشهر املاضيتإحصائيت النشر الصح
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