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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -21 - هـ1439 –ربيع أول   –3 -الثالثاء

 م2017-نوفمبر 
 االفتراضي" جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظم اللقاء العلمي "الجيل القادم من الواقع

 - هـ1439 –ربيع أول   –5 -الخميس

 م2017-نوفمبر  -23
 مستشفى الملك عبد اهلل الجامعي ينظم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية إنشاء مدرسة قيادة المركبات مع اإلدارة العامة للمرور

 - هـ1439 –ربيع أول   –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 ل المرشحة لجائزة التميز النسائيجامعة األميرة نورة تبدأ مرحلة مراجعة تحكيم األعما

 - هـ1439 –ربيع أول   –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 جامعة األميرة نورة تختتم فعاليات ملتقى يوم المهنة

 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-فمبر نو  -28
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن أول تطبيق الكتروني للطالبات

 - هـ1439 –ربيع أول   –11 -االربعاء 

 م2017-نوفمبر  -29
 درجة( للقيادات بالجامعة 360جامعة األميرة نورة تطلق مشروع )أداة قياس 

 - هـ1439 –ربيع أول   –13 -الجمعة 

 م2017-ديسمبر  -1
 ادة الشباب للتطوع المؤسسي )جودة وإحسان(جامعة األميرة نورة تقيم ملتقى قي

 - هـ1439 –ربيع أول   –16 -اإلثنين 

 م2017-ديسمبر  -4

العالمية لضمان  Quality Mattersمديرة جامعة األميرة نورة تستقبل وفًدا من منظمة 
 لم اإللكترونيجودة التع

 - هـ1439 –ربيع أول   –17 -الثالثاء 

 م2017-ديسمبر  -5
 QSجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تشارك في مؤتمر تصنيف الجامعات الدولي 

 - هـ1439 –ربيع أول   –18 -األربعاء 

 م2017-ديسمبر  -6
 حرم أمير الرياض ترعى ملتقى "جودة وإحسان" التطوعي في جامعة األميرة نورة

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي تعلن أسماء الفائزات

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 كة جمعية "حرفة" مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.حرم أمير الرياض تشيد بمشار 

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 "2030جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى "توجهات بحثية نحو تحقيق رؤية المملكة 

 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -الثالثاء

 م2017- ديسمبر -12
 "وإنجاز تاريخ المرأة" العلمي التاريخي اللقاء تختتم نورة األميرة جامعة

 - هـ1439 –  أول  ربيع –25 -األربعاء

 م2017- ديسمبر -13
 "المريض تجربة" حول الجامعي عبداهلل الملك بمستشفى عمل ورشة 17

 - هـ1439 –  أول  ربيع –25 -األربعاء

 م2017- ديسمبر -13
 "العالمي الطيران يوم في المرأة" بعنوان نورة األميرة بجامعة مفتوح لقاء

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14

 بالمؤسسات نزاهة أندية نسوبيلم الثاني السنوي اللقاء في تشارك نورة األميرة جامعة
 التعليمية

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14

 

 األطفال ضد العنف بأضرار سيدة 60 توعي بالرياض االجتماعية الحماية

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1689646
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1690427
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1690427
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI04/alaalhusayani/Documents/الملف%20الصحفي/ربيع%20أول%2039/v.sa/viewstory.php%3fnewsid=1690958
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI04/alaalhusayani/Documents/الملف%20الصحفي/ربيع%20أول%2039/v.sa/viewstory.php%3fnewsid=1690958
file://pmcrantpsvm01.ads.pnu.edu.sa/PMCRSTGVDI04/alaalhusayani/Documents/الملف%20الصحفي/ربيع%20أول%2039/ang=ar&newsid=1691658
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1691650
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1691650
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1692209
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1692209
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1692436
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1693346
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1694061
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1694061
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1694567
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695008
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695008
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695401
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695401
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695413
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1695780
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1696964
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1697369
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1697492
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1698011
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1698011
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1697947
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 -20 - هـ1439 –  أول  ربيع –2 - االثنين

 م2017- نوفمبر
 جامعة نورة تختتم فعاليات المؤتمر السعودي لتعليم طب األسنان

 -21 - هـ1439 –ربيع أول   –3 -الثالثاء

 م2017-نوفمبر 
 «الجيل القادم من الواقع االفتراضي»للقاء العلمي.. جامعة نورة تنظم ا

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 توقيع اتفاقية إنشاء مدرسة القيادة في جامعة نورة

 - هـ1439 –ربيع أول   –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 جامعة نورة تبدأ مراجعة تحكيم األعمال المرشحة لجائزة التميز النسائي

 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-نوفمبر  -28
 ل تطبيق الكتروني للطالباتجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن أو 

 - هـ1439 –ربيع أول   –11 -االربعاء 

 م2017-نوفمبر  -29
 درجة للقيادات 360جامعة نورة تطلق مشروع أداة قياس 

 - هـ1439 –ربيع أول   –13 -الجمعة 

 م2017-ديسمبر  -1
 ملتقى لقيادة الشباب للتطوع المؤسسي بجامعة نورة

 - هـ1439 –ربيع أول   –18 -األربعاء 

 م2017-ديسمبر  -6
 أول حاضنة للعمل التطوعي تحت مظلة جامعة األميرة نورة

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 المانع: جائزة التميز النسائي تهدف إلى اإلسهام الجاد في التنمية

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 ائزات بجائزة التميز النسائيجامعة نورة تعلن الف

 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -الثالثاء

 م2017- ديسمبر -12
 "وإنجاز تاريخ المرأة" العلمي اللقاء اختتام

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14
 نزاهة أندية لقاء في تشارك نورة جامعة

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14

 اإليذاء من الطفل لحماية توعوي برنامج
 لاألطفا ضد العنف بأضرار سيدة 60 توعي بالرياض االجتماعية الحماية

 

 -21 - هـ1439 –  أول  ربيع –3 -الثالثاء

 م2017- نوفمبر

الجيل القادم من الواقع »جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تنظِّم اللقاء العلمي 
 «االفتراضي

 - هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- برنوفم -24
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية إنشاء مدرسة قيادة المركبات مع اإلدارة العامة للمرور

 - هـ1439 –  أول  ربيع –13 - الجمعة

 م2017- ديسمبر -1
 جامعة األميرة نورة تدشن أول تطبيق إلكتروني للطالبات

 - هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- نوفمبر -24
 سان(جامعة األميرة نورة تقيم ملتقى قيادة الشباب للتطوع المؤسسي )جودة وإح

 - هـ1439 –  أول  ربيع –18 - األربعاء

 م2017- ديسمبر -6
 بجامعة األميرة نورة« جودة وإحسان»حرم أمير منطقة الرياض ترعى ملتقى 

 -9 - هـ1439 –  أول  ربيع –21 - السبت

 م2017- ديسمبر
 إعادة تصورنا للتعليم

 - هـ1439 –  أول  ربيع –28 - السبت

 م2017- ديسمبر -16
 نورة األميرة جامعة في «المستقبل مسارات» فعاليات يرعى الرياض بنك

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –5 -الخميس

 م2017-نوفمبر  -23
 نورة تحدد مبنى مدرسة تعليم النساء القيادة

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 جامعة نورة تدرس طلبات نساء لتدريب المرأة على القيادة

 - هـ1439 –ربيع أول   –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 نورة: مراجعة األعمال المرشحة لجائزة التميز النسائي

 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-نوفمبر  -28
 باتتدشن أول تطبيق إلكتروني للطال« نورة»

http://www.alriyadh.com/1639300
http://www.alriyadh.com/1639300
http://www.alriyadh.com/1639662
http://www.alriyadh.com/1640638
http://www.alriyadh.com/1640638
http://www.alriyadh.com/1641442
http://www.alriyadh.com/1641442
http://www.alriyadh.com/1641570
http://www.alriyadh.com/1641864
http://www.alriyadh.com/1642406
http://www.alriyadh.com/1642406
http://www.alriyadh.com/1644051/
http://www.alriyadh.com/1644051/
http://www.alriyadh.com/1644361
http://www.alriyadh.com/1644361
http://www.alriyadh.com/1644540
http://www.alriyadh.com/1645695
http://www.alriyadh.com/1646347
http://www.alriyadh.com/1646112
http://www.alriyadh.com/1646112
http://www.al-jazirah.com/2017/20171121/ln63.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171121/ln63.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171124/ln34.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171124/ln34.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171128/lp6.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171128/lp6.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171201/ln40.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171206/ln38.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171209/ln19.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171209/ln19.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171216/fe9.htm
http://www.okaz.com.sa/article/1592116/محليات/نورة-تحدد-مبنى-مدرسة-تعليم-النساء-القيادة
http://www.okaz.com.sa/article/1592116/محليات/نورة-تحدد-مبنى-مدرسة-تعليم-النساء-القيادة
http://www.okaz.com.sa/article/1592401/
http://www.okaz.com.sa/article/1592401/
http://www.okaz.com.sa/article/1593129/محليات/نورة-مراجعة-الأعمال-المرشحة-لجائزة-التميز-النسائي
http://www.okaz.com.sa/article/1593129/محليات/نورة-مراجعة-الأعمال-المرشحة-لجائزة-التميز-النسائي
http://www.okaz.com.sa/article/1593310/محليات/نورة-تدشن-أول-تطبيق-لكتروني-للطالبات
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 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-نوفمبر  -28
  !قيادة.. وغالة

 - هـ1439 –ربيع أول   –16 -اإلثنين 

 م2017-ديسمبر  -4
»Q M  نورة»العالمية تطور التعليم اإللكتروني في جامعة» 

 - هـ1439 –ربيع أول   –17 -الثالثاء 

 م2017-ديسمبر  -5
 لتصنيف الجامعات QSجامعة نورة راٍع بالتيني في مؤتمر 

 - هـ1439 –ربيع أول   –17 -الثالثاء 

 م2017-ديسمبر  -5
 سابقة جديدة

 - هـ1439 – ربيع أول  –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7

 «التميز النسائي»أعلنت الفائزات في 
 لضعف األعمال المقدمة« نورة»المانع: إلغاء فرعين بجائزة 

 

 - هـ1439 – ربيع أول  –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية إنشاء مدرسة لقيادة المركبات للنساء

 

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14
 الصحة مستشفيات وخضوع نورة جامعة أموال

 - هـ1439 –  أول  ربيع –27 -الجمعة

 م2017- ديسمبر -15
 نورة بجامعة المستقبل مسارات يرعى الرياض

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24

 ادة السياراتتوقيع اتفاقية إنشاء أول مدرسة نسائية لقي
 جامعة نورة: تقدم خدمة التعليم النظري والتدريب العملي

 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-نوفمبر  -28
 يق إلكتروني للطالباتجامعة نورة تدشن أول تطب

 - هـ1439 –ربيع أول   –22األحد 

 م2017-نوفمبر  - 11
 جامعة نورة والتفاعل المحمود

 

 - هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- نوفمبر-24

جامعة األميرة نورة والمرور يوقعان إتفاقية إنشاء أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في 
 المملكة

 

 - هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- نوفمبر -24
 منح جامعة األميرة نورة ترخيصا إلنشاء مدرسة لتعليم القيادة

 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 م2017- ديسمبر -14
 ألطفالا ضد العنف أضرار عن توعوي برنامج

 

 -27 - هـ1439 –  أول  ربيع –9 - األثنين

 م2017- نوفمبر
 تبدأ مرحلة مراجعة تحكيم األعمال المرشحة لجائزة التميز النسائي« جامعة نورة»

 - هـ1439 –  أول  ربيع –19 - الخميس

 م2017- ديسمبر -7
 بأكبر تجمع للمتطوعات« غينيس»تدخل موسوعة « جامعة نورة»

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 منح جامعة نورة ترخيص تشغيل مدرسة لتعليم القيادة

 - هـ1439 –ربيع أول   –11 -االربعاء 

 م2017-نوفمبر  -29
 جامعة نورة تدشن أول تطبيق الكتروني للطالبات

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –2 -االثنين 

 م2017-نوفمبر  -20

تختتم فعاليات المؤتمر السعودي لتعليم طب األسنان بالتعاون مع  جامعة األميرة نورة
 الجمعية السعودية لطب األسنان

 -21 - هـ1439 –ربيع أول   –3 -الثالثاء

 م2017-نوفمبر 
 "واقع االفتراضيجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظم اللقاء العلمي "الجيل القادم من ال

 -21 - هـ1439 –ربيع أول   –3 -الثالثاء

 م2017-نوفمبر 
 جامعة األميرة نورة تدشن ملتقى يوم المهنة )حدث ولقاءات مسارات المستقبل(

 - هـ1439 –ربيع أول   –5 -الخميس

 م2017-نوفمبر  -23

مستشفى الملك عبد اهلل الجامعي بجامعة األمير نورة بنت عبد الرحمن ينظم دورة تدريبية 
 عن الرضاعة الطبيعية

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24

 

فاقية إنشاء مدرسة قيادة المركبات مع اإلدارة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن توقع ات
 العامة للمرور

http://www.okaz.com.sa/article/1593294/كتاب-ومقالات/قيادة-وغلاة
http://www.okaz.com.sa/article/1594870/محليات/Q-M-العالمية-تطور-التعليم-اللكتروني-في-جامعة-نورة
http://www.okaz.com.sa/article/1595176/محليات/جامعة-نورة-راع-بلاتيني-في-مؤتمر-QS-لتصنيف-الجامعات
http://www.okaz.com.sa/article/1595136/كتاب-ومقالات/سابقة-جديدة
http://www.okaz.com.sa/article/1595136/كتاب-ومقالات/سابقة-جديدة
http://www.okaz.com.sa/article/1595722/محليات/المانع-لغاء-فرعين-بجائزة-نورة-لضعف-الأعمال-المقدمة
http://www.okaz.com.sa/article/1595722/محليات/المانع-لغاء-فرعين-بجائزة-نورة-لضعف-الأعمال-المقدمة
https://aawsat.com/home/article/1092626/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-إنشاء-مدرسة-لقيادة-المركبات-للنساء?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://aawsat.com/home/article/1092626/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-إنشاء-مدرسة-لقيادة-المركبات-للنساء?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=35948
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=323946&CategoryID=2
http://www.al-madina.com/article/549670
http://www.al-madina.com/article/549670
http://www.al-madina.com/article/550193/آخر-الأخبار/جامعة-نورة-تدشن-أول-تطبيق-لكتروني-للطالبات
http://www.al-madina.com/article/551906/كتاب/جامعة-نورة-والتفاعل-المحمود
http://www.al-madina.com/article/551906/كتاب/جامعة-نورة-والتفاعل-المحمود
http://www.aleqt.com/2017/11/23/article_1288131.html
http://www.aleqt.com/2017/11/23/article_1288131.html
http://www.albiladdaily.com/منح-جامعة-الأميرة-نورة-ترخيصا-لإنشاء-م/
http://www.albiladdaily.com/منح-جامعة-الأميرة-نورة-ترخيصا-لإنشاء-م/
http://www.albiladdaily.com/برنامج-توعوي-عن-أضرار-العنف-ضد-الأطفال/
http://www.alhayat.com/m/story/25663502
file:///C:/Users/alaalhusayani/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA
http://makkahnewspaper.com/article/618860/أخبار-موجزة/منح-جامعة-نورة-ترخيص-تشغيل-مدرسة-لتعليم-القيادة
http://makkahnewspaper.com/article/618860/أخبار-موجزة/منح-جامعة-نورة-ترخيص-تشغيل-مدرسة-لتعليم-القيادة
http://makkahnewspaper.com/article/619168/أخبار-موجزة/جامعة-نورة-تدشن-أول-تطبيق-الكتروني-للطالبات
http://makkahnewspaper.com/article/619168/أخبار-موجزة/جامعة-نورة-تدشن-أول-تطبيق-الكتروني-للطالبات
http://ien.sa/node/16619
http://ien.sa/node/16619
http://ien.sa/node/16636
http://ien.sa/node/16637
http://ien.sa/node/16637
http://ien.sa/node/16668
http://ien.sa/node/16668
http://ien.sa/node/16675
http://ien.sa/node/16675
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 - هـ1439 –ربيع أول   –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 جامعة األميرة نورة تختتم فعاليات ملتقى يوم المهنة حدث ولقاءات مسارات المستقبل

 - هـ1439 – ربيع أول  –9 -األثنين 

 م2017-نوفمبر  -27
 جامعة األميرة نورة تبدأ مرحلة مراجعة تحكيم األعمال المرشحة لجائزة التميز النسائي

 - هـ1439 –ربيع أول   –10 -الثالثاء 

 م2017-نوفمبر  -28
 ميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن أول تطبيق الكتروني للطالباتجامعة األ

 - هـ1439 –ربيع أول   –11 -االربعاء 

 م2017-نوفمبر  -29
 درجة( للقيادات بالجامعة 360جامعة األميرة نورة تطلق مشروع )أداة قياس 

 - هـ1439 –ربيع أول   –13 -الجمعة 

 م2017-ديسمبر  -1
 جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى قيادة الشباب للتطوع المؤسسي )جودة وإحسان(

 - هـ1439 –ربيع أول   –16 -اإلثنين 

 م2017-ديسمبر  -4

 Quality Mattersلرحمن تستقبل وفًدا من منظمة جامعة األميرة نورة بنت عبدا
 العالمية لضمان جودة التعلم اإللكتروني

 - هـ1439 –ربيع أول   –17 -الثالثاء 

 م2017-ديسمبر  -5
 QSجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن راعي بالتيني في مؤتمر تصنيف الجامعات الدولي 

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع جامعة األميرة نورة تدشن حاضنة نورة العطاء التطوعية 
 وتدخل موسوعة غينيس بأكبر تجمع للمتطوعات

 - هـ1439 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7
 جامعة األميرة نورة تعلن أسماء الفائزات في جائزة األميرة نورة للتميز النسائي

 هـ1439-ربيع أول  – 20الجمعة 

 م12-2017- 8

 

بحثية نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى توجهات 
2030 

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –22األحد 

 م2017-نوفمبر  - 11
 جامعة نورة والتفاعل المحمود

 

 - هـ1439 –ل  ربيع أو  –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 المرور" ُتوّقع اتفاقية مع جامعة األميرة نورة إلنشاء مدرسة لتعليم القيادة

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 بالصور.. المرور تمنح جامعة األميرة نورة ترخيصاً لتعليم القيادة

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24

 

 ات عالميةسيتم إنشاءها بمواصف
 يتفق مع جامعة نورة إلنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للنساء« المرور»بالصور: 

 

 - هـ1439 –ربيع أول   –6 -الجمعة 

 م2017-نوفمبر  -24
 المرور يتفق مع جامعة نورة إلنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارة للنساء“

http://ien.sa/node/16700
http://ien.sa/node/16700
http://ien.sa/node/16699
http://ien.sa/node/16699
http://ien.sa/node/16726
http://ien.sa/node/16729
http://ien.sa/node/16763
http://ien.sa/node/16763
http://ien.sa/node/16786
http://ien.sa/node/16786
http://ien.sa/node/16801
http://ien.sa/node/16824
http://ien.sa/node/16824
http://ien.sa/node/16827
http://ien.sa/node/16827
http://ien.sa/node/16836
http://ien.sa/node/16836
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/12/10/جامعة-نورة-والتفاعل-المحمود.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/12/10/جامعة-نورة-والتفاعل-المحمود.html
https://sabq.org/Ynrfpy
https://sabq.org/Ynrfpy
https://www.almowaten.net/2017/11/بالصور-المرور-تمنح-جامعة-الأميرة-نورة/
https://www.almowaten.net/2017/11/بالصور-المرور-تمنح-جامعة-الأميرة-نورة/
http://www.alweeam.com.sa/495576/عاجل-المرور-يتفق-مع-جامعة_الأميرة_نور/
http://www.alweeam.com.sa/495576/عاجل-المرور-يتفق-مع-جامعة_الأميرة_نور/
http://almnatiq.net/499120/
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 األخبار يف الصحف اإللكرتونية

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 

 -20- هـ1439 –  ربيع أول  2 - األثنين

 م2017- نوفمبر

 نورة األميرة جامعة في”  اإلعاقة لذوي  التعليمية الحقوق ” 

 

 -20- هـ1439 –   ربيع أول  2 - األثنين

 م2017- نوفمبر

 نورة جامعة في اإلعاقة لذوي  التعليمة الحقوق 

 

 -21- هـ1439 –  ربيع أول 3 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر

 ”االفتراض ي الواقع من القادم الجيل.. “العلمي اللقاء تنظم نورة جامعة

 

 -21- هـ1439 –   أول  ربيع3 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر

 القادم الجيل" العلمي اللقاء تنظم عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 "االفتراض ي الواقع من

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 - السبت 

 م2017- نوفمبر

 للقيادة الخاصة مدرستها تنش ئ نورة األميرة جامعة

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

  نورة األميرة جامعة تمنح املرور
 
 القيادة لتعليم ترخيصا

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

.. أشهر خالل القيادة بمدرسة العمل بدء: نورة األميرة جامعة مديرة فيديو

 املتدربات أولى وأنا

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر

 للطالبات إلكتروني تطبيق أول  تدشن نورة األميرة جامعة

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 ”نورة“ بطالبات يحلقن ”املدني الطيران“ منسوبات.. العاملي اليوم بمناسبة م2017- ديسمبر

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

 أخبار – القيادة على املرأة لتدريب نساء طلبات تدرس نورة جامعة

 السعودية

 

 -25- هـ1439 –   ل أو  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

 القيادة لتعليم مدرسة تشغيل ترخيص نورة جامعة منح

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت 

 م2017- نوفمبر
 القيادة لتعليم مدرسة إنشاء ترخيص نورة األميرة جامعة منح

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
 املركبات قيادة لتعليم مدرسة رخصة نورة األميرة جامعة تمنح”  املرور” 

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
  نورة األميرة جامعة منح

 
 القيادة لتعليم مدرسة وتشغيل إلنشاء ترخيصا

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 النسائي التميز بجائزة الفائزات تعلن نورة جامعة م2017- ديسمبر

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 نزاهة أندية لقاء في تشارك نورة جامعة م2017- ديسمبر

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
 نورة األميرة جامعة لطالبات إلكتروني تطبيق

http://www.alahdathnews.org/archives/49833
https://khabar-news.net/168310.html
http://qalamsa.com/?p=82893
http://ksa-watan.com/archives/98797
http://ksa-watan.com/archives/98797
http://saqr.news/miscellaneous/499125/جامعة-الأميرة-نورة-تنشئ-مدرستها-الخاصة-للقيادة
http://www.mejhar.net/125993.html
http://www.an7a.com/322039/
http://www.an7a.com/322039/
http://www.an7a.com/322845/
https://www.an7a.com/325577/
http://dailyksa.com/archives/15755
http://dailyksa.com/archives/15755
http://www.saudinabd.com/news/37882
http://www.almrsd.co/Saudi/268887/منح-جامعة-الأميرة-نورة-ترخيص-إنشاء-مدرسة-لتعليم-القيادة
https://kabrday.com/87322/
http://www.hailvoice.net/?p=465639
http://www.hailvoice.net/?p=467098
http://www.hailvoice.net/?p=467666
http://www.hailvoice.net/?p=466024
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 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
 القيادة لتعليم مدرسة وتشغيل إلنشاء ترخيص نورة األميرة جامعة منح

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  بتالس

 م2017- نوفمبر
ع ”املرور“

ّ
وق

ُ
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة وجامعة «املرور» بين اتفاقية

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
ع ”املرور“

ّ
وق

ُ
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
  نورة األميرة جامعة منح

 
 القيادة لتعليم مدرسة وتشغيل إلنشاء ترخيصا

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر
ع" املرور"

ّ
وق

ُ
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- مبرنوف
ع" املرور"

ّ
وق

ُ
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

ع ”املرور“ 
ّ
وق

ُ
 لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 القيادة

 

 -27- هـ1439 –   أول  ربيع9 -االثنين 

 م2017- نوفمبر

 لجائزة املرشحة األعمال تحكيم مراجعة مرحلة تبدأ نورة األميرة جامعة

 النسائي التميز

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
 نورة األميرة جامعة لطالبات إلكتروني تطبيق

 

 -27- هـ1439 –   أول  ربيع9 - االثنين

 م2017- نوفمبر
 النسائي التميز جائزةل املرشحة األعمال مراجعة: «نورة»

 

 -27- هـ1439 –   أول  ربيع9 - االثنين

 م2017- نوفمبر

 األعمال تحكيم مراجعة مرحلة تبدأ «نورة جامعة» -الرياض اخبار

 النسائي التميز لجائزة املرشحة

 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 -الثالثاء 

 م2017- نوفمبر
 للطالبات الكتروني تطبيق أول  تدشن نورة األميرة جامعة

 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
 للطالبات الكتروني تطبيق أول  تدشن نعبدالرحم بنت نورة األميرة جامعة

 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
   طالباتلل الكتروني تطبيق أول  تدشن عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
 للطالبات إلكتروني تطبيق أول  تدشن نورة جامعة

 
 
 
 

 
 
 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 م2017- نوفمبر
 للطالبات يالكترون تطبيق أول  تدشن عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 -29- هـ1439 –   أول  ربيع11 - االربعاء

 م2017- نوفمبر
 درجة للقيادات 360جامعة نورة تطلق مشروع أداة قياس 

 -4- هـ1439 –   أول  ربيع16 -اإلثنين

 م2017- ديسمبر
ا تستقبل نورة األميرة جامعة مديرة  Quality Matters منظمة من وفد 

 اإللكتروني التعلم جودة لضمان العاملية

 -5- هـ1439 –  أول  ربيع17 -الثالثاء

 م2017- ديسمبر
 الجامعات تصنيف مؤتمر في تشارك عبدالرحمن بنت نورة األميرة معةجا

 QS الدولي

http://www.79ry.com/?p=99839
http://profilenews.net/?p=253667
http://www.mapnews.com/2179581/
http://almajardh.com/111570.html/
http://www.alkharjnet.net/278432.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/941295.html
https://www.ienalwatan.com/المرور-تُوقّع-اتفاقية-مع-جامعة-الأمير/
https://www.ienalwatan.com/المرور-تُوقّع-اتفاقية-مع-جامعة-الأمير/
https://www.arabyoum.com/Ksa/1949223/تطبيق-إلكتروني-لطالبات-جامعة-الأميرة-نورة
http://www.paresnews.com/gulf-news/3386.html
http://www.paresnews.com/gulf-news/3386.html
http://www.sra7h.com/?p=371252
http://www.ahmsaudi.com/?p=12766
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=32645#.Wh-5kbfpcdW
http://www.alkharjnet.net/278961.html
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%86/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-360-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d9%84/
http://saudied.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d9%8b%d8%a7/
http://saudied.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d9%8b%d8%a7/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-2/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-2/


 

7 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 م2017- ديسمبر
 اململكة رؤية تحقيق نحو بحثية توجهات“ ملتقى تنظم نورة األميرة جامعة

2030” 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 للمتطوعات تجمع بأكبر «غينيس» موسوعة تدخل «نورة جامعة» م2017- ديسمبر

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 ورة تشارك في لقاء أندية نزاهةجامعة ن م2017- ديسمبر

 

 -28- هـ1439 –   أول  ربيع10 - الثالثاء

 “ أندرويد”  عبر رسمي تطبيق أول  تطلق نورة األميرة جامعة م2017- نوفمبر

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 النسائي التميز بجائزة الفائزات عن تعلن نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 للمتطوعات تجمع بأكبر”  نيسجي”  موسوعة تدخل نورة جامعة م2017- ديسمبر

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -ثالثاءلا

 املكافأة بنظام للتدريس التقديم باب تفتح نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 

 -6- هـ1439 –  أول  ربيع18 -األربعاء

 م2017- ديسمبر
 األميرة جامعة في التطوعي ”وإحسان جودة“ ملتقى ترعى الرياض يرأم حرم

 نورة

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -لثالثاءا

 ”وإنجاز تاريخ املرأة“ العلمي التاريخي اللقاء تختتم نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 

 -29- هـ1439 –   أول  ربيع11 - االربعاء

 قبل من النسائي التميز لجائزة املرشحة االعمال تحكيم مراجعة بدء م2017- نوفمبر

 نورة جامعة

 

 -29- هـ1439 –   أول  ربيع11 - االربعاء

 ”درجة 360أداة قياس “جامعة األميرة نورة تطلق مشروع  م2017- نوفمبر

 

 -29- هـ1439 –   أول  عربي11 - االربعاء

 ”درجة 360 قياس أداة“ مشروع تطلق نورة األميرة جامعة  م2017- نوفمبر

 

 -30- هـ1439 –   أول  ربيع12 -الخميس 

 "درجة 360 قياس أداة" مشروع تطلق نورة األميرة جامعة م2017- نوفمبر

 

 -1- هـ1439 –   أول  ربيع13 - جمعةال

 م2017- ديسمبر
جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى قيادة الشباب للتطوع املؤسس ي )جودة 

 ان(وإحس

 

 -1- هـ1439 –   أول  ربيع13 - جمعةال

 املؤسس ي للتطوع الشباب قيادة ملتقى تقيم نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%a3%d9%83%d8%a8/
http://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%a9/
https://www.slaati.com/2017/11/27/p924314.html
https://www.slaati.com/2017/12/07/p934687.html
https://www.slaati.com/2017/12/07/p933936.html
https://www.slaati.com/2017/12/11/p937687.html
https://www.watny1.com/2017/12/05/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://www.watny1.com/2017/12/05/%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%aa%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://www.watny1.com/2017/12/12/جامعة-الأميرة-نورة-تختتم-اللقاء-التار/
https://fadhaa.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
http://www.sabq-asir.com/31174.html
http://www.alhiwar.co/Saudi/848962/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-مشروع-أداة-قياس-360-درجة
http://arab-weeks.net/ar/?p=5996
http://arab-weeks.net/ar/?p=5996
http://lilnahar.com.sa/Posts/View/9692
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 -1- هـ1439 –   أول  ربيع13 - الجمعة

 م2017- ديسمبر
"  اإلعاقة لذوي  التعليمة الحقوق "  محاضرة تنفذ التعلم صعوبات جمعية

 نورة جامعة في

 

 -1- هـ1439 –   أول  ربيع13 - الجمعة

 نورة بجامعة املؤسس ي للتطوع الشباب لقيادة ملتقى م2017- ديسمبر

 

 -4- هـ1439 –   أول  ربيع16 -ثنيناإل

 «نورة» جامعة في اإللكتروني التعليم تطور  العاملية« Q M» م2017- ديسمبر

 

 -4- هـ1439 –   أول  ربيع16 -اإلثنين

 «نورة» جامعة في اإللكتروني التعليم تطور  العاملية« Q M» م2017- ديسمبر

 

 -4- هـ1439 –   أول  ربيع16 -اإلثنين

 «نورة» جامعة في اإللكتروني التعليم تطور  العاملية« Q M» م2017- ديسمبر

 

 -4- هـ1439 –   أول  ربيع16 -اإلثنين

 م2017- ديسمبر
 جوده س ياملؤس التطوعي الشباب قياده”  ملتقى تقيم نوره االميره جامعه

 “ واحسان

 

 -5- هـ1439 –  أول  ربيع17 -الثالثاء

 QS الدولي الجامعات تصنيف مؤتمر في تشارك نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 

 -6- هـ1439 –  أول  ربيع18 -األربعاء

 نورة األميرة بجامعة" وإحسان جودة" ملتقى ترعى الرياض أمير حرم م2017- ديسمبر

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

علن نوره األميرة جامعة م2017- ديسمبر
ُ
 اإلداري  التمييز فائزات عن ت

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 للتطوع العاملي األن مع تزامنبال التطوعية العطاء" نورة" حاضنة تدشين م2017- ديسمبر

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

  غينيس موسوعة السعودّيات يدخل التطوعي العمل م2017- ديسمبر
 
 قريبا

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 م2017- ديسمبر
 غينيس وتدخل التطوعية العطاء نورة حاضنة تدشن نورة األميرة جامعة

 للمتطوعات تجمع بأكبر

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 وإحسان جودة”   املؤسس ي للتطوع الشباب ادةقي ملتقى م2017- نوفمبر

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 چينيس موسوعة بدخول  تحتفي عبدالرحمن بنت نورة االميرة جامعة م2017- ديسمبر

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

علن نورة األميره جامعة م2017- ديسمبر
ُ
 النسائي التمييز فائزات عن ت

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -لثالثاءا

 ”وإنجاز تاريخ املرأة“ العلمي التاريخي اللقاء تنظم نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=11987
http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=11987
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/688751/السعودية--ملتقى-لقيادة-الشباب-للتطوع-المؤسسي-بجامعة-نورة.html
http://www.arby.today/60942
http://www.mansheet.net/Akhbar-As-Swdyh/1189763/Q-M-العالمية-تطور-التعليم-الإلكتروني-في-جامعة-نورة
https://www.sarayapost.com/223387
http://www.a5bar.org/?p=72790
http://www.a5bar.org/?p=72790
http://www.alnasr.co/art-news/1262497/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-مؤتمر-تصنيف-الجامعات-الدولي-QS
http://lilnahar.com.sa/Posts/View/9795
http://www.taif2030.com/3207-2/
http://www.alwantv.net/World-News/147625/تدشين-حاضنة-نورة-العطاء-التطوعية-بالتزامن-مع-الأن-العالمي-للتطوع
https://haya-online.com/لايف-ستايل/أخبار-منوعات/العمل-التطوعي-يدخل-السعوديّات-موسوعة/
http://www.shada.sa/c-23846
http://www.shada.sa/c-23846
http://inma.net.sa/136038/
https://inma.net.sa/138116/
https://inma.net.sa/138086/
https://inma.net.sa/139055/
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 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -ثاءثاللا

 التخصص ي فيصل مستشفى في األبحاث مركز يزرن نورة جامعة طالبات م2017- ديسمبر

 

 -29- هـ1439 –   أول  ربيع11 - االربعاء

 م2017- نوفمبر

 للقيادات( درجة 360 قياس أداة) مشروع تطلق نورة األميرة جامعة

 بالجامعة

 -5- هـ1439 –  أول  ربيع17 -الثالثاء

 QS الدولي الجامعات تصنيف مؤتمر في تشارك نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية إنشاء مدرسة قيادة املركبات م2017- نوفمبر

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

ا تستقبل نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر  العاملية Quality Matters منظمة من وفد 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 ”بحثية توجهات“ ملتقى تنظم نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 ”العاملي الطيران يوم في املرأة“ بعنوان نورة األميرة بجامعة مفتوح لقاء م2017- ديسمبر

 -16 - هـ1439 –  أول  ربيع –28 -السبت

 نزاهة أندية ملنسوبي الثاني السنوي  اللقاء في تشارك نورة ةاألمير  جامعة م2017- ديسمبر

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 نورة األميرة في جامعة وإحسان جودة ملتقى ترعى الرياض أمير حرم م2017- ديسمبر

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر

 لتعليم مدرسة وتشغيل إلنشاء ترخيص نورة_جامعة# يمنح املرور#

   القيادة

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 غينيس موسوعة نورة جامعة تدخل التطوعية املبادرات م2017- يسمبرد

 

 -7- هـ1439 –  أول  ربيع19 -الخميس

 غينيس موسوعة تدخل نورة األميرة جامعة م2017- ديسمبر

 

 -21- هـ1439 –   أول  ربيع3 - الثالثاء

 جامعة في «االفتراض ي الواقع من القادم الجيل» نبعنوا علمي لقاء تنظيم م2017- نوفمبر

 نورة

 -10- هـ1439 –  أول  ربيع22 -حداأل 

 “ التوحد اضطرابات”  توعوية بحملة يقمن نورة جامعة طالبات م2017- ديسمبر

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -ثالثاءلا

 (تراثنا – نحن)  التراثية املأكوالت مهرجان تنظم نورة األميره جامعة م2017- ديسمبر

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -ثالثاءلا

 م2017- ديسمبر
 سطوة) شعار تحت حملة تنظم نورة جامعة في املجتمع خدمة كلية

 (الطفولة براءة تسرق  جتمعامل

https://inma.net.sa/138936/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8/
https://gaya-sa.org/?p=140515
https://gaya-sa.org/لقاء-مفتوح-بجامعة-الأميرة-نورة-بعنوان/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-اللقاء-الس/?mobile=1
https://garbnews.net/news/s/84459
http://www.0096600.com/new/s/96726
http://www.0096600.com/new/s/96726
http://www.0096600.com/new/s/96988
http://www.nas.sa/news/2017/12/07/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3
http://1asir.com/362443
http://1asir.com/362443
http://1asir.com/364334
http://1asir.com/364956
http://1asir.com/364754
http://1asir.com/364754


 

10 

 

 -12 - هـ1439 –  أول  ربيع –24 -ثالثاءلا

 م2017- ديسمبر
 تاريخ املرأة” “ العلمي التاريخي اللقاء تقيم نورة األميرة بجامعة اآلداب كلية

 “ وانجاز

 

 -13 - هـ1439 –  أول  ربيع –25 -األربعاء

 ”املرأة تاريخ وإنجاز“اختتام اللقاء العلمي  م2017- ديسمبر

 

 -13 - هـ1439 –  أول  ربيع –25 -األربعاء

 نورة بطالبات يحلقن املدني الطيران منسوبات م2017- ديسمبر

 

 -25- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

ع" املرور" م2017- نوفمبر
ّ
وق

ُ
 القيادة لتعليم مدرسة إلنشاء نورة األميرة جامعة مع اتفاقية ت

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 ”نورة“ بطالبات يحلقن ”املدني الطيران“ منسوبات.. العاملي األن بمناسبة م2017- ديسمبر

 

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 نزاهة أندية لقاء في تشارك نورة جامعة|  السعودية م2017- ديسمبر

 

 -14 - هـ1439 –  أول  ربيع –26 -الخميس

 نورة األميرة جامعة في" املستقبل مسارات" فعاليات يرعى الرياض نكب م2017- ديسمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.makkahnews.net/5054065/
https://www.makkahnews.net/5054065/
http://sofaraa.net/archives/149701
https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/news/translation-of-ar_sa-gacanews-12122017-hf01_82830
http://www.alwast.net/saudi-news/article-1915749
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2071270
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/722904/السعودية--جامعة-نورة-تشارك-في-لقاء-أندية-نزاهة.html
http://www.maaal.com/archives/20171213/100622
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 األخبار يف اجملالت
 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 هـ1439 –  أول  ربيع –2 - االثنين

 م2017- نوفمبر -20 -
 نورة بجامعة ”األسنان طب في األول  التميز مؤتمر“ فعاليات اختتام

 هـ1439 –  أول  ربيع –5 -الخميس

 م2017- نوفمبر -23 -

 الواقع من القادم يلالج”العلمي اللقاء تنظم نورة جامعة

 الجامعات نخب بمشاركة ”االفتراض ي

 هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- نوفمبر -24 -
 القيادة لتعليم مدرسة ترخيص نورة جامعة تمنح ”املرور“

 هـ1439 –  أول  ربيع –11 -بعاءاالر 

 م2017- نوفمبر -29 -
 نورة األميرة بجامعة للطالبات الكتروني تطبيق أول  تدشين

 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7 - هـ1439

 

 حاضنة تدشن و للمتطوعات تجمع بأكبر غينس تدخل نورة جامعة

 العطاء نورة

 

 هـ1439 –  أول  ربيع –6 - الجمعة

 م2017- نوفمبر -24 -

 اإلدارة مع للنساء قيادة مدرسة إنشاء اتفاقية توقع نورة جامعة

 للمرور العامة

 هـ1439 –  أول  ربيع –11 -االربعاء

 م2017- نوفمبر -29 -
 نورة األميرة جامعة لقيادات" درجة 360 قياس أداة"

 هـ1439 –  أول  ربيع –11 -االربعاء

 م2017- نوفمبر -29 -
 للطالبات إلكتروني تطبيق أول  تدشن نورة جامعة

 –ربيع أول   –13 -الجمعة 

 م2017-ديسمبر  -1 - هـ1439
 املؤسس ي للتطوع الشباب قيادة ملتقى تنظم نورة األميرة جامعة

 –ربيع أول   –16 -اإلثنين 

 م2017-ديسمبر  -4 - هـ1439
 اإللكتروني لتعلما جودة لتطوير نورة جامعة في عاملي وفد

 –ربيع أول   –17 -الثالثاء 

 م2017-ديسمبر  -5 - هـ1439
 فيافيالدل في QS الدولي الجامعات تصنيف ملؤتمر راعية نورة جامعة

 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7 - هـ1439
 للمتطوعات تجمع بأكبر" جينيس" لدخول  تستعد السعودية

 

- هـ1439 –   أول  ربيع7 -  السبت

 م2017- نوفمبر -25
 لتعليم مدرسة انشاء اتفاقية يوقعان نورة األميرة وجامعة املرور

 القيادة

 

 –  أول  ربيع –12 -الخميس

 م2017- نوفمبر -30 - هـ1439

 للطالبات الكتروني تطبيق أول  تطلق نورة جامعة

 

 –ربيع أول   –19 -الخميس 

 م2017-ديسمبر  -7 - هـ1439
 اتللمتطوع تجمع بأكبر" غينيس" لدخول  تستعد نورة جامعة

 هـ1439-ربيع أول –السبت 21

 م2017-ديسمبر- 9
 النسائي للتميز نورة األميرة بجامعة الفائزات أسماء اعالن

 

 –   أول  ربيع12 - الخميس

 بالجامعة للقيادات درجة 360 قياس أداة مشروع تطلق نورة_جامعة م2017- نوفمبر -30- هـ1439

 

 –   أول  ربيع12 - الخميس

 للطالبات إلكتروني تطبيق أول  تدشن نورة األميرة جامعة م2017- نوفمبر -30- هـ1439

http://www.rougemagz.com/2017/11/19/اختتام-فعاليات-مؤتمر-التميز-الأول-في-ط/
http://www.rougemagz.com/2017/11/21/جامعة-نورة؛تنظم-اللقاء-العلميالجيل-ا/
http://www.rougemagz.com/2017/11/21/جامعة-نورة؛تنظم-اللقاء-العلميالجيل-ا/
http://www.rougemagz.com/2017/11/25/المرور-تمنح-جامعة-نورة-ترخيص-مدرسة-لتع/
http://www.rougemagz.com/2017/11/28/تدشين-أول-تطبيق-الكتروني-للطالبات-بجا/
http://www.rougemagz.com/2017/12/06/جامعة-نورة-تدخل-غينس-بأكبر-تجمع-للمتطو/
http://www.rougemagz.com/2017/12/06/جامعة-نورة-تدخل-غينس-بأكبر-تجمع-للمتطو/
http://www.sayidaty.net/node/641541/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-توقع-اتفاقية-إنشاء-مدرسة-قيادة-للنساء-مع
http://www.sayidaty.net/node/641541/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-توقع-اتفاقية-إنشاء-مدرسة-قيادة-للنساء-مع
http://www.sayidaty.net/node/643671
http://www.sayidaty.net/node/643416
http://www.sayidaty.net/node/644946
http://www.sayidaty.net/node/645816
http://www.sayidaty.net/node/646561/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-راعية-لمؤتمر-تصنيف--الدولي-qs-في
http://www.sayidaty.net/node/647406
https://www.rjeem.com/المرور-وجامعة-الأميرة-نورة-يوقعان-اتف/
https://www.rjeem.com/المرور-وجامعة-الأميرة-نورة-يوقعان-اتف/
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/723141-جامعة-نورة-تطلق-أول-تطبيق-الكتروني-للطالبات
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/726591-جامعة-نورة-تستعد-لدخول-غينيس-بأكبر-تجمع-للمتطوعات
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/726961-اعلان-أسماء-الفائزات-بجامعة-الأميرة-نورة-للتميز-النسائي
http://www.fekra-news.com/world/117735.html
http://www.lahaonline.com/articles/view/54885.htm
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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 جمموع األخبار
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 هـ1440/  1439صفر 

 هـ1440/  1439/ ربيع أول 
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