
 

 

  

 

  

 ألخبار جامعت األميرة نىرة بنج عبد الرحمن  
 في الصحف المحليت والتغطياث اإلعالميت 
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتتفي ابليوم العادلي للغة العربية

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –4 -الخميس

 م7112- ديسمبر -71
 0202مديرة جامعة األمرية نورة : ميزانية هذا العام تعزز حتقيق أهداف رؤية ادلملكة 

 -73 - هـ1341 –  الثانيربيع  –6 -ألاحد

 م7112- ديسمبر
 مديرة جامعة األمرية نورة هتنئ خادم احلرمني الشريفني بذكرى البيعة

 -73 - هـ1341 –  الثانيربيع  –6 -ألاحد

 م7112- ديسمبر

جامعة األمرية نورة تنظم برانمج تطوير القيادات اإلشرافية والتنفيذية ابلتعاون مع شركة جنرال 
 (GEإلكرتيك)

 -76 - هـ1341 –  الثانيربيع  –8 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة تفعل برانمج العيادات الطالبية

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعة األمرية نورة تعلن البدء يف استقبال طلبات عمل مدرابت القيادة

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 فتح ابب القبول لعدد من برامج ادلاجستري جبامعة األمرية نورة

 -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 جامعة األمرية نورة تطلق جائزة التميز البحثي يف دورهتا الثانية

 -8 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الاثنين

 م7118-يناير 
 "اإلنفوجرافيك".. فن االختزال واإلبداع البصري 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11
 جامعة األمرية نورة تستقبل الطالبات الزائرات من اجلامعات السعودية

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جامعة األمرية نورة حتقق جائزة التميز يف مسابقة هواوي ابلصني

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 إشراقات ادلرأة السعودية يف جامعة األمرية نورة

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
   د. أبو عباة : ذكرى البيعة حتمل مضامني التجديد

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –3 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -77
 مديرة جامعة نورة: نتائج اإلصالحات االقتصادية جتسدت يف ادلوازنة

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1699598
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1699598
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1700949
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702047
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702047
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702043
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702043
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702694
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1702694
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1704188
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1704188
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=174119
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=174119
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1704726
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1704726
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1706569
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1707066
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1707066
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1708631
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1708631
http://www.alriyadh.com/1647412
http://www.alriyadh.com/1647412
http://www.alriyadh.com/1647752
http://www.alriyadh.com/1647752
http://www.alriyadh.com/1648432
http://www.alriyadh.com/1648432
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 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر
 مستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي ينال شهادة عادلية يف اإلمداد والتموين وادلشرتايت

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 ادللك فيصل وجامعة نورة يوقعان مذكرة تفاهممركز 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –14 -السبت

 م7112- ديسمبر -41
 أبوعباة: مستشفى ادللك عبدهللا مفخرة وطنية حتتضنها أكرب جامعة نسائية يف العامل

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 لقيادة ادلركبات« مدرابت»جامعة نورة تبحث عن 

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 

ادلوحد يف برامج ادلنح الدراسية لغري السعوديني يف جامعات توجه لتطبيق القبول اإللكرتوين 
 ادلملكة

 -6 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -السبت

 م7118-يناير 
 ( يف اذلندسة الطبيةECRIمستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي حيصل على شهادة )

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11
 د.أبوعباة: القرارات ترمجة للعالقة الوطيدة بني القيادة وادلواطنني

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جامعة نورة حتقق جائزة التميز يف مسابقة هواوي ابلصني

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -12
 جامعة نورة.. عضواً ابلوكالة الفرانكوفونية

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر

مستشفى ادللك عبدهللا بن عبدالعزيز اجلامعي جبامعة األمرية نورة أول مستشفى يف الشرق 
 CIPS األوسط وإفريقيا حيظى بشهادة اعتماد

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 جامعة نورة حتتفي ابليوم العادلي للغة العربية

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر

الثالثة حيق لنا الفخر إبجنازات ومكاسب ادلملكة الداخلية د. العميل: يف ذكرى البيعة 
 واخلارجية

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة تنظم برانمج تطوير القيادات اإلشرافية

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 فتح ابب القبول لعدد من برامج ادلاجستري جبامعة األمرية نورة

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 

 (ECRI) مستشفى ادللك عبدهللا بن عبدالعزيز جبامعة نورة حيصل على شهادة اعتماد
 العادلية

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعة األمرية نورة تبدأ ابستقبال طلبات مدرابت القيادة

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –12 -الخميس

 م7118-يناير  -3
 تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هباادلملكة وجهودها يف 

http://www.alriyadh.com/1648968
http://www.alriyadh.com/1648968
http://www.alriyadh.com/1649782
http://www.alriyadh.com/1650772
http://www.alriyadh.com/1650772
http://www.alriyadh.com/1650941
http://www.alriyadh.com/1650973
http://www.alriyadh.com/1650973
http://www.alriyadh.com/1652358
http://www.alriyadh.com/1653147
http://www.alriyadh.com/1653147
http://www.alriyadh.com/1654389
http://www.alriyadh.com/1654389
http://www.alriyadh.com/1654907
http://www.alriyadh.com/1654907
http://www.al-jazirah.com/2017/20171219/ln35.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171219/ln35.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171219/ln36.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171219/ln36.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171225/fe18.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171225/fe18.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171225/ln44.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20171225/ln44.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln45.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln45.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln47.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln47.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln48.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180101/ln48.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180104/ms8.htm
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 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جامعة األمرية نورة حتقق جائزة التميز يف مسابقة هواوي ابلصني

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 يف جامعة نورة« العربية»ملتقى 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر
 تنظمان برانمج تطوير القيادات اإلشرافية والتنفيذية« جنرال إلكرتيك»و« نورة»جامعة 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 «الرتمجة»يف « نورة»تعاون بني مركز ادللك فيصل و

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 «IBCT» خرباء لتأهيل جامعة نورة لبورد

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 لعدد من برامج ادلاجستري جبامعة األمرية نورة فتح ابب القبول

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11
 «زائر»تستقبل طلبات الدراسة بنظام « نورة»

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جامعة األمرية نورة حتقق جائزة التميز يف مسابقة هواوي ابلصني

 

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 أحدث مهنة حكومية للمرأة يف السعودية«... مدربة قيادة سيارة»

 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 تعاون يف الرتمجة بني مركز فيصل وجامعة نورة

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الخميس

 م7112- ديسمبر -78
 عمداء تعليم العربية يناقشون توحيد األنظمة

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –14 -السبت

 م7112- ديسمبر -41
 اعتمادات دولية وحملية للمستشفى اجلامعي 7 

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعة نورة تبدأ استقبال طلبات مدرابت القيادة

 

 -7 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 تبدأ استقبال طلبات عمل مدرابت القيادة« جامعة نورة»

 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –3 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -77
 ادلرأة يف التاريخ .. اجتماعية وعادلة وحماربة وقت ادلعارك

 

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعة نورة تستقبل طلبات عمل مدرابت القيادة

 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير  -16
 جامعة األمرية نورة تعلن عن حاجتها دلدرابت على القيادة

http://www.al-jazirah.com/2018/20180115/ln59.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180115/ln59.htm
http://www.okaz.com.sa/article/1599028/محليات/ملتقى-العربية-في-جامعة-نورة
http://www.okaz.com.sa/article/1600464/أحوال-الناس/جامعة-نورة-وجنرال-لكتريك-nbspتنظمان-برنامج-تطوير-القيادات-الشرافية-والتنفيذية
http://www.okaz.com.sa/article/1601146
http://www.okaz.com.sa/article/1602364/محليات/خبراء-لتأهيل-جامعة-نورة-لبورد-IBCT
http://www.okaz.com.sa/article/1602258
http://www.okaz.com.sa/article/1604987/محليات/نورة-تستقبل-طلبات-الدراسة-بنظام-زائر
http://www.okaz.com.sa/article/1604987/محليات/نورة-تستقبل-طلبات-الدراسة-بنظام-زائر
http://www.okaz.com.sa/article/1606158
http://www.okaz.com.sa/article/1606158
https://aawsat.com/home/article/1129231/
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=324952&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=324952&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=325040&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=325040&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=325040&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=325040&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=325420&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=325420&CategoryID=5
http://www.al-madina.com/article/555072
http://www.al-madina.com/article/555072
http://www.aleqt.com/2017/12/21/article_1302576.html
http://www.aleqt.com/2017/12/21/article_1302576.html
http://www.alyaum.com/article/4221725
http://www.alyaum.com/article/4221725
http://www.albiladdaily.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-حاجتها-لمدر/
http://www.albiladdaily.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-حاجتها-لمدر/
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 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 تستقبل الراغبات يف العمل مدرابت قيادة سيارات« جامعة نورة»

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 تفتح ابب القبول يف برامج ماجستري« جامعة نورة»

 -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 األمرية نورة تطلق جائزة التميز البحثي يف دورهتا الثانيةجامعة 

 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –12 -الخميس

 م7118-يناير  -3
 جامعة نورة تطلق جائزة التميز البحثي يف دورهتا الثانية

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحخفي باليوم العالمي للغت العسبيت

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر

هوزة ًحللً الفوش في مظابلت هواوي لالجصاالث وجلىيت ظالباث جامعت ألاميرة 

 املعلوماث على مظخوى اململىت

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر

جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبد السحمً حشازن في املوطم الظادض مللخلى ألوان الظعودًت 

7102 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –3 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -77
 7101مدًسة جامعت ألاميرة هوزة : ميزاهيت هرا العام حعصش جحليم أهداف زؤٍت اململىت 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر
فين برهسى البيعت  مدًسة جامعت ألاميرة هوزة جنهئ خادم الحسمين الشٍس

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر

ك جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً بالخعاون مع شسهت جنرال جىظم  (GE)إلىتًر

س اللياداث إلاشسافيت والخىفيرًت  بسهامج جعٍو

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 جامعت ألاميرة هوزة جفعل بسهامج العياداث العالبيت

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –14 -السبت

 م7112- ديسمبر -41
 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحخفي برهسى البيعت الثالثت

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 

اللبول لعدد مً بسامج جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً حعلً عً فخح باب 

 املاجظخير

 -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً عً بدء اطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة

 -7 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 م7118-يناير 

اض .. وبالخعاون بين معهد حعليم اللغت العسبيت بجامعت ألاميرة هوزة و مسهص امللك  في الٍس

 عبدهللا حللت هلاشيت ججمع عمداء معاهد حعليم اللغت العسبيت بالجامعاث الظعودًت

 -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيت

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11
 الظعودًت جامعت ألاميرة هوزة حظخلبل العالباث الصائساث مً الجامعاث

http://www.alhayat.com/m/story/26413291#sthash.uq8fDqeE.dpbs
http://www.alhayat.com/m/story/26415677#sthash.trzseg6h.C2il1Wnu.dpbs
http://www.alhayat.com/m/story/26450640
http://makkahnewspaper.com/article/636816
http://makkahnewspaper.com/article/636816
http://ien.sa/node/16897
http://ien.sa/node/16897
http://ien.sa/node/16898
http://ien.sa/node/16898
http://ien.sa/node/16908
http://ien.sa/node/16908
http://ien.sa/node/16938
http://ien.sa/node/16968
http://ien.sa/node/16968
http://ien.sa/node/16967
http://ien.sa/node/16967
http://ien.sa/node/17009
http://ien.sa/node/17009
http://ien.sa/node/17067
http://ien.sa/node/17067
http://ien.sa/node/17070
http://ien.sa/node/17070
http://ien.sa/node/17071
http://ien.sa/node/17071
http://ien.sa/node/17093
http://ien.sa/node/17093
http://ien.sa/node/17118
http://ien.sa/node/17118
http://ien.sa/node/17206
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 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -12
 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جىضم للووالت الجامعيت للفسهىوفوهيت

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 CIPS شهادة اعخماد باملىعلت مًمظدشفى امللك عبدهللا الجامعي ًحصل على أول 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
ص الخعاون العلمي املشترن "  فيصل للبحور" وجامعت هوزة ًوكعان مرهسة لخعٍص

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -41
 "ألف ظالبت حظخفيد مً خدماث مظدشفى "عبدهللا الجامعي 01أبوعباة": "

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11
 جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائسجامعت ألاميرة هوزة حعلً عً موعد 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11
 جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين "هوزة "جامعت 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر

ألول مسة في الشسق ألاوطغ.. مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي ًحصل على شهادة 

 حشازجسد

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -41
 مولود في مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي 011اطخلبال 

 -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 عبر هرا السابغ كيادة طيازاثجامعت ألاميرة هوزة حظخلبل ظلباث العمل همدزباث 

 

 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر -41
 مولود في مظدشفى امللك عبد هللا الجامعي 011اطخلبال 

http://ien.sa/node/17280
http://ien.sa/node/17280
http://ien.sa/node/17287
http://ien.sa/node/17287
https://mobile.sabq.org/dsx3KF
https://mobile.sabq.org/mTKZCf
https://mobile.sabq.org/mTKZCf
https://mobile.sabq.org/b45mCw
https://mobile.sabq.org/b45mCw
https://mobile.sabq.org/Tv6S3N
https://mobile.sabq.org/WK3JYD
https://www.almowaten.net/2017/12/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مستشفى-الملك/
https://www.almowaten.net/2017/12/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مستشفى-الملك/
https://www.almowaten.net/?p=1638874
https://www.almowaten.net/?p=1644470
http://www.alweeam.com.sa/501837/استقبال-٤٠٠-مولود-في-مستشفى-الملك-عبد-ا/


 

6 

 اإللكرتونيتاألخبار يف الصحف 

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –14 -السبت

 م7112- ديسمبر

اض 011اطخلبال    مولود في مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي بالٍس

 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر

 مولود في مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي 011اطخلبال 

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر

 ًخوطغ شمالءه في حفل حظليم الشهادة د.أحمد ابوعباة 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-

 جامعت ألاميره هوزة حشسع باطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباث

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر

 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحخفي باليوم العالمي للغت العسبيت

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 

 جامعت ألاميرة هوزة جحصل على جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحخفي باليوم العالمي للغت العسبيتجامعت  م7112- ديسمبر

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 إشساكاث املسأة الظعودًت في جامعت ألاميرة هوزة م7112- ديسمبر

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت هوزة جبدأ في اطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة الظيازاث

 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر

ص الخعاون العلمي وجامعت ” مسهص فيصل للبحور“ هوزة ًوكعان مرهسة لخعٍص

 املشترن

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت هوزة جفخح باب الخوظيف ملدزباث لخعليم اليظاء كيادة املسهباث

 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 حاجتها ملدزباث على الليادةجامعت ألاميرة هوزة حعلً 

http://www.fajr.sa/186995
http://www.fajr.sa/186995
http://www.alarab-news.com/ME-News/article-1635723.html
https://khabar-news.net/181923.html
https://khabar-news.net/187888.html
https://khabar-news.net/187888.html
http://qalamsa.com/?p=87597
http://qalamsa.com/?p=87597
http://qalamsa.com/?p=92866
http://qalamsa.com/?p=92866
http://www.emiratesvoice.com/248/115254-جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تحتفي-باليوم-العالمي-للغة-العربية
http://www.hailvoice.net/?p=468058
http://www.hailvoice.net/?p=468058
http://www.79ry.com/?p=102235
http://www.79ry.com/?p=102235
http://profilenews.net/?p=261775
http://profilenews.net/?p=261775
http://profilenews.net/?p=265761
http://profilenews.net/?p=265761
http://www.mapnews.com/2193678/
http://www.mapnews.com/2193678/
http://www.alkharjnet.net/285416.html
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 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
   مولود في مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي 011اطخلبال 

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-

 جامعت هوزة حشسع باطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباث

 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 الظعودًت في جامعت ألاميرة هوزةإشساكاث املسأة 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
 جامعت ألاميرة هوزة بيذ عبدالسحمً جحخفي باليوم العالمي للغت العسبيت

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً بدء اطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيت

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 بالووالت الفساهىوفوهيتج

ً
 امعت هوزة.. عضوا

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
ً ص جحصد شهادة عامليت في إلامداد والخمٍو  مظدشفى امللك عبدهللا بً عبدالعٍص

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
 اعخماداث دوليت ومحليت 2مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي ًحصل على 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 بدء جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائس في جامعت ألاميرة هوزة

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جفوش بجائصة الخميز في مظابلت هواوي ” هوزة ” جامعت 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 بشسوط” مدزباث كيادة ” حعلً عً حاجتها لـ ” هوزة ” جامعت 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 جفوش بجائصة الخميز في مظابلت هواوي ” هوزة ” جامعت 

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 جامعت الاميرة هوزة حظخلبل ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباث م7118-

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت "هوزة" جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

http://www.ienalwatan.com/53385-2/
http://www.ahmsaudi.com/?p=16865
http://www.ahmsaudi.com/?p=16865
http://saudied.com/إشراقات-المرأة-السعودية-في-جامعة-الأم/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تحتف-2/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تحتف-2/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-بدء-استقبال-طل/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-بدء-استقبال-طل/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-التميز-ا/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-التميز-ا/
http://saudied.com/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة/
http://saudied.com/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة/
http://saudied.com/جامعة-نورة-عضواً-بالوكالة-الفرانكوفو/
https://www.slaati.com/2017/12/18/p944788.html
https://www.slaati.com/2017/12/18/p944788.html
https://www.slaati.com/2017/12/30/p956055.html
https://www.slaati.com/2018/01/09/p965947.html
https://www.slaati.com/2018/01/09/p965947.html
https://www.slaati.com/2018/01/14/p971130.html
https://www.slaati.com/2018/01/15/p971919.html
https://www.slaati.com/2018/01/14/p971130.html
https://za33.net/جامعة-الاميرة-نورة-تستقبل-طلبات-عمل-مد/
https://za33.net/جامعة-الاميرة-نورة-تستقبل-طلبات-عمل-مد/
http://www.alhiwar.co/Saudi/1070700/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
http://www.alhiwar.co/Saudi/1070700/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
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 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
م   مولود في مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي 011مٍسض اطخلبال  0711جىٍو

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 في جامعت هوزة« العسبيت»ملخلى 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 جامعت ألاميرة هوزة حشازن في الللاء الظىوي الثاوي مليظوبي أهدًت هصاهت

 يناير -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً البدء في اطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً عً موعد جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائس

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين” هوزة“جامعت 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر
 CIPS مظدشفى امللك عبدهللا ًحصل على شهادة

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة جخوج بجائصة الخميز في مظابلت هواوي 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 ألاميرة هوزة حعلً عً موعد جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائسجامعت  م7118-يناير 

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 مىح مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي شهادة اعخماد دوليت م7112- ديسمبر

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر

ألف ظالبت حظخفيد مً خدماث مظدشفى "عبدهللا  01ًؤهد أن  أبوعباة""

 "الجامعي

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت هوزة حظخلبل ظلباث عمل مدزباث الليادة

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-
 بدىفير جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيتجامعت ألاميرة هوزة جلوم 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 

جامعت ألاميرة هوزة جىشف الىلاب عً عً موعد جحضير ظلب الدزاطت بىظام 

 شائس

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
 مولود 011مظدشفى امللك عبدهللا ٌظخلبل 

http://www.a5bar.org/?p=73749
http://3almnews.com/As-Swdyh/414530
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-اللقاء-الس/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-اللقاء-الس/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-البدء-في-استقب/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-البدء-في-استقب/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-موعد-تقديم-ط/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-موعد-تقديم-ط/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة/
http://nas.sa/news/2017/12/18/مستشفى-الملك-عبدالله-يحصل-على-شهادة-CIPS
http://nas.sa/news/2018/01/14/جامعة-الأميرة-نورة-تتوج-بجائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي
http://nas.sa/news/2018/01/14/جامعة-الأميرة-نورة-تتوج-بجائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي
http://1asir.com/368448
http://www.alwast.net/arabic-news/article-2112626
http://www.alwast.net/arabic-news/article-2112626
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2189881
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2189881
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2198132
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2198132
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2208626
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2252331
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2252331
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2286002
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2286002
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/766204/مستشفى-الملك-عبدالله-يستقبل-٤٠٠-مولود.html
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 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 بالووالت الفساهىوفوهيت 

ً
 جامعت هوزة.. عضوا

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر

ليا  مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي أول مظدشفى في الشسق ألاوطغ وأفٍس

 CIPS  ًحظى بشهادة إعخماد

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 اطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة الظيازاث بجامعت ألاميرة هوزة بدء

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر

ألول مسة في الشسق ألاوطغ.. مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي ًحصل على 

 شهادة حشازجسد

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 الاميرة هوزةالبدء في اطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة في جامعت 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 جامعت "هوزة" جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 مىح مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي شهادة اعخماد دوليت

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً حاجتها ملدزباث على الليادة

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر

املظدشفى الجامعي بجامعت ألاميرة هوزة أول مظدظفى في الشسق ألاوطغ 

ليا ًحصل على اعخماد  ”ClPS“ وأفٍس

 

 -71 - هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر

س اللياداث إلاشسافيت والخىفيرًت بالخعاون  جامعت ألاميرة هوزة جىظم بسهامج جعٍو

ك  (GE)مع شسهت جنرال إلىتًر

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 العالبيتجامعت ألاميرة هوزة جفعل بسهامج العياداث 

 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
 جامعخا إلامام عبدالسحمً وألاميرة هوزة جؤطظان مىظومت لدعم اجخاذ اللساز

 

 -72 - هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر
ص الخعاون العلمي املشترن "  فيصل للبحور" وجامعت هوزة ًوكعان مرهسة لخعٍص

 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
 مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي مولود في 011اطخلبال 

https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/808693/السعودية--جامعة-نورة-عضواً-بالوكالة-الفرانكوفونية.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/808693/السعودية--جامعة-نورة-عضواً-بالوكالة-الفرانكوفونية.html
http://www.brgnews.com/251037?mobile=1
http://www.brgnews.com/251037?mobile=1
http://www.brgnews.com/258652?mobile=1
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=103135
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=103135
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=103988
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=104950
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=104950
https://ajel.sa/local/2018951
https://ajel.sa/local/2018951
https://ajel.sa/local/2040641
https://ajel.sa/local/2040641
http://adwaalwatan.com/3164181.html?mobile=1
http://adwaalwatan.com/3164181.html?mobile=1
http://mufakarah.com/c-43882/
http://mufakarah.com/c-43882/
http://mufakarah.com/c-44743/
http://mufakarah.com/c-44743/
http://www.smn-sa.net/new/s/3134
http://www.hasatoday.com/216000?mobile=1
http://www.hasatoday.com/216000?mobile=1
http://www.alqanasnews.com/gulf/169369.html
http://www.ham-24.com/new/s/117629
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يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-

بهره الشسوط.. بدء اطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة الظيازاث بجامعت 

 ألاميرة هوزة

 

 -41 - هـ1341 –  الثانيربيع  –17 -الجمعة

 م7112- ديسمبر
 "ألف ظالبت حظخفيد مً خدماث مظدشفى "عبدهللا الجامعي 01أبوعباة": "

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-

اطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة الظيازاث بجامعت بهره الشسوط.. بدء 

 ألاميرة هوزة

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-

بدء اطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة الظيازاث بجامعت ألاميرة هوزة بهره 

 الشسوط

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
اض حظخلبل الساغباث في العمل مدزباث كيادة طيازاث  جامعت هوزة بالٍس

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً البدء في اطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة

 -3 - هـ1341 –  الثانيربيع  –12 -الخميس

 م7118-يناير 
 في دوزتها الثاهيتجامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 جامعة األمٌرة نورة تُعلن عن شروط االلتحاق ببرنامج التشغٌل الطالبً

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 بدء اللبول لبرامج املاجظخير بجامعت ألاميرة هوزة م7118-

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 فخح باب اللبول لعدد مً بسامج املاجظخير بجامعت ألاميرة هوزة م7118-

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 باطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباثجامعت هوزة جبدأ  م7118-

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 جامعت هوزة حشسع باطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباث م7118-

 

يناير  -1 - هـ1341 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 جامعت هوزة حشسع باطخلبال ظلباث عمل مدزباث كيادة املسهباث م7118-

http://www.ham-24.com/new/s/117711
http://www.ham-24.com/new/s/117711
http://www.elfagr.com/2903872
http://www.elfagr.com/2903872
http://kharjhome.com/884965545.html
http://kharjhome.com/884965545.html
http://www.noonews.com/?p=185756
http://www.noonews.com/?p=185756
http://arabic.arabianbusiness.com/content/327705
http://arabic.arabianbusiness.com/content/327705
http://www.sra7h.com/?p=381908
http://www.sra7h.com/?p=381908
http://www.sra7h.com/?p=382930
http://www.sra7h.com/?p=385227
http://www.sra7h.com/?p=385227
http://www.almadaen.com.sa/297362/بدء-القبول-لبرامج-الماجستير-بجامعة-ال/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/297362/بدء-القبول-لبرامج-الماجستير-بجامعة-ال/?mobile=1
http://sajir.net/فتح-باب-القبول-لعدد-من-برامج-الماجستير/
http://sajir.net/فتح-باب-القبول-لعدد-من-برامج-الماجستير/
http://alkharjonline.net/news/s/52005
http://www.alkhafji.net/61355/
http://www.alkhafji.net/61355/
http://sadaalmowaten.com.sa/news/98700
http://sadaalmowaten.com.sa/news/98700
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 -7 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 طبعت شسوط للبول ظلباث مدزباث الليادة في #جامعت_ألاميرة_هوزة م7118-يناير 

 

 -7 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 مدزباث الليادة في جامعت ألاميرة هوزةطبعت شسوط للبول ظلباث  م7118-يناير 

 

 -7 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 العسبيت بجامعاث اململىتجوصياث مهمت لعمداء معاهد حعليم اللغت  7

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
  ألاميرة هوزةبدء جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائس في جامعت 

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 جامعت ألاميرة هوزة جعلم #جائصة_الخميز_البحثي في دوزتها الثاهيت م7118-

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيت

يناير  -6 - هـ1341 –  الثانيربيع  –11 -السبت

 م7118-

في الهىدطت  (ECRI) مظدشفى امللك عبدهللا الجامعي ًحصل على شهادة

 العبيت

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 جامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيت م7118-

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 حظخلبل ظلباث العمل همدزباث كيادة طيازاثجامعت ألاميرة هوزة  م7118-

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-
 جامعت ألاميرة هوزة جعلم جائصة الخميز البحثي في دوزتها الثاهيت

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

يناير  -4 - هـ1341 –  الثانيربيع  –16 -ألاربعاء

 م7118-
ألاميرة هوزة حظخلبل ظلباث العمل همدزباث كيادة طيازاث عبر هرا امعت ج

 السابغ

 

 -3 - هـ1341 –  الثانيربيع  –12 -الخميس

 م7118-يناير 
 الخميز البحثيجامعت ألاميرة هوزة حظخلبل ظلباث الخلدًم لجائصة 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 ”هواوي “جامعت ألاميرة هوزة جحصد جائصة الخميز مً 

http://www.kulasohuf.com/8538/سبعة-شروط-لقبول-طلبات-مدربات-القيادة-ف/
http://www.kulasohuf.com/8538/سبعة-شروط-لقبول-طلبات-مدربات-القيادة-ف/
http://www.elmethaq.net/funny/1024048/سبعة-شروط-لقبول-طلبات-مدربات-القيادة-في-جامعة-الأميرة-نورة
https://www.alwathaeq.co/saudi-news/1553522/7-توصيات-مهمة-لعمداء-معاهد-تعليم-اللغة-العربية-بجامعات-المملكة
https://www.alwathaeq.co/arabic/1588039/بدء-تقديم-طلب-الدراسة-بنظام-زائر-في-جامعة-الأميرة-نورة---صحيفة-الوثائق
http://www.kulasohuf.com/8664/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة_التميز_ا/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/8664/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة_التميز_ا/?mobile=1
https://www.arabyoum.com/Ksa/2651173/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-التميز-البحثي-في-دورتها-الثانية
https://www.arabyoum.com/Ksa/2651173/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-جائزة-التميز-البحثي-في-دورتها-الثانية
https://www.arabyoum.com/health/2736405/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يحصل-على-شهادة-ECRI-في-الهندسة-الطبية
https://www.arabyoum.com/health/2736405/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يحصل-على-شهادة-ECRI-في-الهندسة-الطبية
http://www.elnadanews.com/saudi/1339233
http://www.elnadanews.com/saudi/1339233
http://www.eyesalwatan.com/24898/
http://www.elakhbary.net/arabnews/1396126
http://www.elakhbary.net/arabnews/1396126
http://www.elakhbary.net/arabnews/1439382.html
http://www.elakhbary.net/arabnews/1439382.html
http://balasmer.com/298491.html
http://balasmer.com/298491.html
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تستقبل-طلبات-التقد
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-نورة-تفوز-بجائزة-التميز-في-الصي
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 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 «شائس»حظخلبل ظلباث الدزاطت بىظام « هوزة» م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 جامعت ألاميرة هوزة جبدأ اطخلبال ظلباث الخلدًم للدزاطت بىظام شائس م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير 
 جامعت ألاميرة هوزة حعلً عً موعد جلدًم ظلب الدزاطت بىظام شائس

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين” ألاميرة هوزة“جامعت  م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 على جائصة الخميز بالصينجامعت ألاميرة هوزة جحصل  م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 جامعت "هوزة" جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 #جامعت_هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 جامعت ألاميرة هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين م7118-يناير 

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير 
  جامعت ألاميرة هوزة جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين

 

 -11 - هـ1341 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 جحلم جائصة الخميز في مظابلت هواوي بالصين” هوزة“جامعت  م7118-يناير 

 

 -16 - هـ1341 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير 
 جامعة األمٌرة نورة تحصد جائزة التمٌز فى مسابقة هواوي الشرق األوسط

 

 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 مٌرة نورة بن  عبدالرحمن عووا  بالواالة الرراناوفونٌةجامعة األ م7118-يناير 

http://www.afaq-n.com.sa/39315/?mobile=1
http://www.afaq-n.com.sa/39315/?mobile=1
https://albaha24.net/news/s/161859/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-موعد-تقديم-طلب-الدراسة-بنظام-زائر
https://albaha24.net/news/s/161859/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-عن-موعد-تقديم-طلب-الدراسة-بنظام-زائر
http://www.nazahaa.com/45712/
http://www.boroz-sa.net/101014/
https://albaha24.net/news/s/163069/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
https://albaha24.net/news/s/163069/جامعة-نورة-تحقق-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
http://bab.com/Node/297531
http://bab.com/Node/297531
https://www.mogaznews.com/saudi/770373.html
https://www.mogaznews.com/saudi/770373.html
http://dailyksa.com/archives/27017
http://dailyksa.com/archives/27017
http://alain2030.com/12147/
http://akthar.net/جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-جائزة-التميز-ف/
http://akthar.net/جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-جائزة-التميز-ف/
http://www.kolalwatn.net/news287489


 

13 

 

 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

جامعة األمٌرة نورة بن  عبد الرحمن تنوم إلى الواالة الجامعٌة  م7118-يناير 

 للررناوفونٌة

 

 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 جامعة األمٌرة نورة تتلقى جائزة فً مسابقة هواوي م7118-يناير 

 

 -12 - هـ1341 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 جامعة األمٌرة نورة تتلقى جائزة فً مسابقة هواوي م7118-يناير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksa5.net/princess-noura-university/
https://ksa5.net/princess-noura-university/
http://newsn.co/2018/01/17/جامعة-الأميرة-نورة-تتلقى-جائزة-في-مساب/
http://newsn.co/2018/01/17/جامعة-الأميرة-نورة-تتلقى-جائزة-في-مساب/
https://www.nmisr.com/arab-news/saudi-news/جامعة-الأميرة-نورة-تتلقى-جائزة-في-مساب
https://www.nmisr.com/arab-news/saudi-news/جامعة-الأميرة-نورة-تتلقى-جائزة-في-مساب
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 األخبار يف اجملالث
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 هـ1341 –  الثانيربيع  –7 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر -71 -

ملخلى جامعت هوزة في ًوم اللغت العسبيت؛ معجم لغوي للمصاحبت 

 اللفظيت

 هـ1341 –  الثانيربيع  –2 -الاثنين

 م7112- ديسمبر -71 -
سخعغ مؤطظاث الخعليم 7102مدًسة جامعت هوزة:ميزاهيت   جدعم جعٍو

 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 م7118-يناير  -7 - هـ1341
 شسوط جامعت هوزة الطخلبال ظلباث عمل مدزباث الليادة

 

 هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -الثالثاء

 م7112- ديسمبر -11 -
 "ظالباث جامعت هوزة ًحللً املساهص ألاولى في "مظابلت هواوي 

 هـ1341 –  الثانيربيع  –1 -ألاربعاء

 م7112- ديسمبر -72 -
ل بسهامج العياداث العالبيت ِّ

 جامعت هوزة جفع 

 –  الثانيربيع  –13 -الاثنين

 م7118-يناير  -1 - هـ1341
 وظائف "مدزباث كيادة" في جامعت هوزة

 –  الثانيربيع  –12 -الخميس

 م7118-يناير  -3 - هـ1341
 جامعت ألاميرة هوزة، جعلم جائصة الخميز البحثي، في دوزتها الثاهيت

 –  الثانيربيع  –74 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -11 - هـ1341

للدظهيل على العالباث املىخلالث.. جامعت هوزة حظخلبل العالباث 

 الصائساث

 –  الثانيربيع  –78 -الاثنين

 م7118-يناير  -11 - هـ1341
 في مظابلت "هواوي" بالصينجامعت هوزة جحلم جائصة الخميز 

 –  الثانيربيع  –41 -ألاربعاء

 م7118-يناير  -12 - هـ1341
 جامعت هوزة جىضم إلى الووالت الجامعيت للفسهىوفوهيت

 

 –  الثانيربيع  –71 -الثالثاء

 م7118-يناير  -16 - هـ1341
ظالباث جامعت هوزة جحصدن جائصة الخميز في مظابلت " هواوي " 

 بالصين

 

 –  الثانيربيع  –11 -الثالثاء

 جامعت هوزة: فخح باب اللبول لعدد مً بسامج املاجظخير م7118-يناير  -7 - هـ1341

 

 

 

http://www.rougemagz.com/2017/12/19/ملتقى-جامعة-نورة-في-يوم-اللغة-العربية؛/
http://www.rougemagz.com/2017/12/19/ملتقى-جامعة-نورة-في-يوم-اللغة-العربية؛/
http://www.rougemagz.com/2017/12/24/مديرة-جامعة-نورةميزانية-2018-تدعم-تطويرخ/
http://www.rougemagz.com/2018/01/01/شروط-جامعة-نورة-لاستقبال-طلبات-عمل-مدر/
http://www.rougemagz.com/2018/01/01/شروط-جامعة-نورة-لاستقبال-طلبات-عمل-مدر/
http://www.sayidaty.net/node/653296/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/طالبات-جامعة-نورة-يحققن-المراكز-الأولى-في-مسابقة-هواوي
http://www.sayidaty.net/node/656631/
http://www.sayidaty.net/node/656631/
http://www.sayidaty.net/node/658576
http://www.sayidaty.net/node/658576
http://www.sayidaty.net/node/659986/
http://www.sayidaty.net/node/659986/
http://www.sayidaty.net/node/662551
http://www.sayidaty.net/node/662551
http://www.sayidaty.net/node/664626
http://www.sayidaty.net/node/665756/
http://www.sayidaty.net/node/665756/
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/742151-طالبات-جامعة-نورة-تحصدن-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
http://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/742151-طالبات-جامعة-نورة-تحصدن-جائزة-التميز-في-مسابقة-هواوي-بالصين
http://www.lahaonline.com/articles/view/جامعة-نورة:-فتح-باب-القبول-لعدد-من-برامج-الماجستير/55039.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/جامعة-نورة:-فتح-باب-القبول-لعدد-من-برامج-الماجستير/55039.htm
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إحصائيت عامت لألخبار املنشىرة يف الصحف احملليت والتغطياث 
 اإلعالميت
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 إحصائيت النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضيت
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