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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 051جامعة األمرية نورة تعرض أكثر من 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 جامعة األمرية نورة تناقش صورة ادلملكة لدى اجملتمعات العادلية

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091-
 مخس جوائز جلامعة األمرية نورة لتميزىا يف التعليم اإللكرتوين

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 جامعة األمرية نورة تعقد برانمج تدرييب األمن السيرباين

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 شاشات تعرض مكتبة جامعة األمرية نورة لزوار معرض الرايض للكتاب

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 ت جامعة األمرية نورة يشاركن دبلتقى أحباث طلبة ادلرحلة اجلامعيةطالبا

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 جامعة األمرية نورة تشارك العامل ساعة األرض

 -22 - هـ9341 –رجب–90 -الثالثاء

 م2091- مارس
 ادللتقى العلمي األول )إبداع علمي جليل واعد( جبامعة األمرية نورة

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس
 جامعة األمرية نورة حتتضن حماضرات البنوك السعودية

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس
 ورشة عمل 43معة األمرية نورة يقدم يوم ادلهنة يف جا

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس
 مستشفى ادللك عبد هللا اجلامعي حيتفي دبناسبة مرور عام على افتتاحو

 ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091-
 جامعة األمرية نورة تستعد إلطالق ملتقى التعلم اإللكرتوين األول "االبتكار يف التعلم"

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 جامعة األمرية نورة تدشن مشروع " منارة "

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 عبدالرمحن تنظم برانمج " الرايض يف ذاكرة التاريخ "جامعة األمرية نورة بنت 

 جامعة األمرية نورة تشارك يف ادللتقى اخلامس للجمعيات العلمية -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1740068
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1741347
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1741347
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1741544
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1741544
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1742684
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1742684
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1742463
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1742463
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1742435
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1743021
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1743021
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1744385
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1744385
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1745274
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1745274
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1745256
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1745563
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1745563
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1747069
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1747069
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1747527
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1747527
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1747515
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1748063
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1748063
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 م2091- ابريل

 -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091- ابريل
 ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة»

 -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091- ابريل
 جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى " التعلم اإللكرتوين األول "

- ابريل -1 - هـ9341 –رجب–24 -الاثنين

 م2091
 مهرجان صحة ادلرأة جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن فعالية

 -90 - هـ9341 –رجب–23 -الثالثاء

 م2091- ابريل

 
 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى "شركاء النجاح"

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل

" جبامعة األمرية  0141ندوة " الكراسي البحثية بني الواقع وادلأمول ودورىا يف حتقيق رؤية 
 نورة

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ابلرايض تنظم فعالية " اختاري احلياة " األحد القادم

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 ملتقى التميز يف برامج الدراسات العليا يف ضوء الشراكات جبامعة األمرية نورة

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 0102 مدارس جامعة األمرية نورة تشارك يف ادلنتدى الدويل السادس للتعليم

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 ادلستقبل وقضااي ادلرأة"ملتقى يوم البحث العلمي يف جامعة األمرية نورة حول "ابحثات 

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 جامعة األمرية نورة تدشن ورش العمل التأسيسية لكراسي البحث

 -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091- ابريل
 وزارة العدل تقيم "معرض الثقافة العدلية" يف جامعة األمرية نورة .. االثنني ادلقبل

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 اجملتمعات العادليةجامعة نورة تناقش صورة ادلملكة لدى 

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 «ساعة األرض»جامعة نورة تشارك يف 

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 مستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي يقدم "مستشارك ادلايل" دلنتسبيو

 -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091- مارس
 البنوك السعودية تنّظم حماضرات توعوية لطالبات ومنسوابت جامعة األمرية نورة

 -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091- مارس
 اتفاقية تدريب وتعاون بني مستشفى دار الشــفـاء وجــامعــة األمــرية نــورة

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 «عام التميز»عبدالعزيز اجلامعي حيتفي حبصاد مستشفى ادللك عبدهللا بن 

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1748623
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1748521
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1748521
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1749541
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1749541
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1749541
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750328
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750328
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1750650
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1750650
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750931
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750931
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750932
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750932
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1750935
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1751424
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1751424
http://www.spa.gov.sa/1751761
http://www.spa.gov.sa/1751761
http://www.alriyadh.com/1669407
http://www.alriyadh.com/1670437
http://www.alriyadh.com/1670364
http://www.alriyadh.com/1670364
http://www.alriyadh.com/1671406
http://www.alriyadh.com/1671406
http://www.alriyadh.com/1671442
http://www.alriyadh.com/1671442
http://www.alriyadh.com/1672841
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 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 بنك الرايض يرعى فعالية ادلقابالت الشخصية التجريبية خلرجيات جامعة األمرية نورة

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 «مكنون»خادتة لكتاب هللا جبمعية  822حرم أمري الرايض تكرم 

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 تركي الفيصل: اللغة العربية قضية أمن قومي

 -93 - هـ9341 –رجب–21 -السبت

 م2091- ابريل
 يف جامعة نورة.. االثنني «معرض الثقافة العدلية»

 

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 جامعة األمرية نورة تشارك العامل ساعة األرض

 -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091- مارس
  ادلهنة جبامعة األمرية نورةيوم 

- ابريل -9 - هـ9341 –رجب–95 -ألاحد

 م2091
 تنّظم حماضرات توعوية لطالبات ومنسوابت جامعة األمرية نورة« البنوك السعودية»

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 بنك الرايض يرعى فعالية ادلقابالت الشخصية التجريبية خلرجيات جامعة األمرية نورة

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل
 إطالق مبادرة )التمكني( لتأىيل خرجيات جامعة األمرية نورة

- ابريل -95 - هـ9341 –رجب–21 -ألاحد

 م2091
  يف جامعة نورة« العدليةمعرض الثقافة »إطالق 

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة عادلياً 

 مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091-
 جامعة نورة تنظم البطولة النسائية األوىل لكرة القدم والسلة

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 ( منتًجا ثقافًيا051تعرض أكثر من )« جامعة نورة»

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 «القدم والسلة»نورة تنظم أول بطولة نسائية لـ جامعة 

 ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091-
 جامعة نورة تستعد إلطالق ملتقى التعلم اإللكرتوين

 

 -22 - هـ9341 –رجب–90 -الثالثاء

 م2091- مارس
 ملتقى جبامعة األمرية نورة« إبداع علمي جليل واعد»

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 مشروع يف جامعة األمرية نورة« منارة»

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل
 جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة لتأىيل خرجياهتا

http://www.alriyadh.com/1672602
http://www.alriyadh.com/1672602
http://www.alriyadh.com/1672727
http://www.alriyadh.com/1674528
http://www.alriyadh.com/1674528
http://www.alriyadh.com/1674912
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180322/125493#sthash.PEgtDrWM.dpuf
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180322/125493#sthash.PEgtDrWM.dpuf
http://www.al-jazirah.com/2018/20180328/fe5.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180401/ec1.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180401/ec1.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180403/126148
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180403/126148
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180410/126504
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180410/126504
http://www.al-jazirah.com/2018/20180415/fe9.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1624939/محليات/جامعة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-عالميا
https://www.okaz.com.sa/article/1624939/محليات/جامعة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-عالميا
https://www.okaz.com.sa/article/1625576/
https://www.okaz.com.sa/article/1625576/
http://www.al-madina.com/article/565933/ثقافة/جامعة-نورة-تعرض-أكثر-من-(150)-منتجا-ثقافيا
http://www.al-madina.com/article/565933/ثقافة/جامعة-نورة-تعرض-أكثر-من-(150)-منتجا-ثقافيا
http://www.al-madina.com/article/566465
http://www.al-madina.com/article/568008?rss=1
http://www.al-madina.com/article/568008?rss=1
http://www.alyaum.com/article/4235676
http://www.alyaum.com/article/4237109
http://www.alyaum.com/article/4238362
http://www.alyaum.com/article/4238362
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 ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091-
 جامعة نورة تستعد إلطالق ملتقى التعلم اإللكرتوين

 

- ابريل -1 - هـ9341 –رجب–24 -الاثنين

 م2091
 ادلقابالت الشخصية خلرجيات جامعة األمرية نورةبنك الرايض يرعى فعالية 

 -93 - هـ9341 –رجب–21 -السبت

 م2091- ابريل
 معرض الثقافة العدلية حيط رحالو يف جامعة نورة

 

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس
  البنوك السعودية تنّظم حماضرات توعوية لطالبات ومنسوابت جامعة األمرية نورة

 

 -93 - هـ9341 –رجب–21 -السبت

 م2091- ابريل
 العدل تطلق معرض الثقافة العدلية يف جامعة األمرية نورة

 

 -40 - هـ9341 –رجب–94 -الجمعة

 م2091- مارس
 ادلصارف السعودية تنظم حماضرات توعوية لطالبات ومنسوابت جامعة األمرية نورة

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-

يف جلسة حوارية لتدشني الصالة العادلية جامعة األمرية نورة تناقش صورة ادلملكة لدى 
  اجملتمعات العادلية

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091-
  مخس جوائز جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز يف التعليم اإللكرتوين

 مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091-
  األمرية نورة تنظم البطولة الرايضية النسائية األوىل لكرة القدم و السلةجامعة 

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
  طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن دبلتقى أحباث طلبة ادلرحلة اجلامعية

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
  "جامعة األمرية نورة تعقد برانمج تدرييب " األمن السيرباين

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 جامعة األمرية نورة تشارك العامل ساعة األرض

 -22 - هـ9341 –رجب–90 -الثالثاء

 م2091- مارس
  ادللتقى العلمي األول )إبداع علمي جليل واعد( جبامعة األمرية نورة

 -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091- مارس
  ورشة عمل 43يقدم حنويوم ادلهنة يف جامعة األمرية نورة 

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس

يف مكافحة االحتيال ادلايل وغسل األموال واستخدامات التسوق اإللكرتوين: جامعة األمرية 
  نورة حتتضن حماضرات البنوك السعودية

 -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091- مارس
  إجنازات حيققها مستشفى ادللك عبد هللا اجلامعي يف عامو األول

 -40 - هـ9341 –رجب–94 -الجمعة

 م2091- مارس
  م0102جامعة األمرية نورة تطلق معرض الكتاب 

http://www.albiladdaily.com/جامعة-نورة-تستعد-لإطلاق-ملتقى-التعلم-ا/
http://www.albiladdaily.com/جامعة-نورة-تستعد-لإطلاق-ملتقى-التعلم-ا/
http://www.alhayat.com/m/story/28641460
http://www.alhayat.com/Edition/Print/28775699/معرض-الثقافة-العدلية-يحط-رحاله-في-جامعة-نورة
http://www.alhayat.com/Edition/Print/28775699/معرض-الثقافة-العدلية-يحط-رحاله-في-جامعة-نورة
https://aawsat.com/home/article/1220176/البنوك-السعودية-تنظّم-محاضرات-توعوية-لطالبات-ومنسوبات-جامعة-الأميرة-نورة
https://aawsat.com/home/article/1220176/البنوك-السعودية-تنظّم-محاضرات-توعوية-لطالبات-ومنسوبات-جامعة-الأميرة-نورة
http://makkahnewspaper.com/article/900907
http://makkahnewspaper.com/article/900907
http://www.aleqt.com/2018/03/29/article_1359346.html
http://www.aleqt.com/2018/03/29/article_1359346.html
http://ien.sa/node/18690
http://ien.sa/node/18690
http://ien.sa/node/18744
http://ien.sa/node/18744
http://ien.sa/node/18777
http://ien.sa/node/18778
http://ien.sa/node/18778
http://ien.sa/node/18795
http://ien.sa/node/18854
http://ien.sa/node/18854
http://ien.sa/node/18897
http://ien.sa/node/18897
http://www.ien.sa/node/18950
http://ien.sa/node/18973
http://ien.sa/node/18973
ien.sa/node/18972
ien.sa/node/18972
http://www.ien.sa/node/19028
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- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–92 -الاثنين

 م2091
  طالبة إىل سوق العمل 2431جامعة األمرية نورة تزف 

 ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091-
  "اإللكرتوين األول "االبتكار يف التعلمجامعة األمرية نورة تستعد إلطالق ملتقى التعلم 

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 (جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم برانمج )الرايض يف ذاكرة التاريخ

 ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091-
 ( جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن مشروع )منارة

 -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091- ابريل

جامعة االمرية نورة تشارك يف ادللتقى اخلامس للجمعيات العلمية حتت عنوان "اجلمعيات 
  "العلمية والقطاع اخلاص: شراكة جمتمعية

 ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091-
  ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة

 ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091-

ملتقى التعلم اإللكرتوين األول جبامعة األمرية نورة "حنو مشاريع تعليم معززة ابلتقنية دلعاجلة 
  "مشكالت التعلم ودعم احتياجات ادلتعلمني

- ابريل -1 - هـ9341 –رجب–24 -الاثنين

 م2091
  نورة بنت عبدالرمحنفعالية مهرجان صحة ادلرأة جبامعة األمرية 

 -90 - هـ9341 –رجب–23 -الثالثاء

 م2091- ابريل
  جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى شركاء النجاح

 -90 - هـ9341 –رجب–23 -الثالثاء

 م2091- ابريل
  ( جبامعة األمرية نورة0141البحثية بني الواقع وادلأمول ودورىا يف حتقيق رؤية ندوة )الكراسي 

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
  ملتقى يوم البحث العلمي يف جامعة األمرية نورة حول ابحثات ادلستقبل وقضااي ادلرأة

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
  ملتقى التميز يف برامج الدراسات العليا يف ضوء الشراكات جبامعة األمرية نورة

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل

التعليم والتعلم  0102األمرية نورة يف ادلنتدى الدويل السادس للتعليم مشاركة مدارس جامعة 
 يف الطفولة ادلبكرة

 -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091- ابريل
  افتتاح معشبة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091- ابريل
  جامعة األمرية نورة تدشن ورش العمل التأسيسية لكراسي البحث

- ابريل -95 - هـ9341 –رجب–21 -ألاحد

 م2091
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم يوم التميز العلمي الثاين

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091-
 جوائز جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز يف التعليم اإللكرتوين 5

http://ien.sa/node/19054
http://ien.sa/node/19094
http://ien.sa/node/19138
http://ien.sa/node/19139
http://ien.sa/node/19148
http://ien.sa/node/19148
http://ien.sa/node/19206
http://ien.sa/node/19206
http://ien.sa/node/19207
http://ien.sa/node/19207
http://ien.sa/node/19236
http://ien.sa/node/19261
http://ien.sa/node/19261
http://ien.sa/node/19264
http://ien.sa/node/19297
http://ien.sa/node/19297
http://ien.sa/node/19300
http://ien.sa/node/19300
http://ien.sa/node/19298
http://ien.sa/node/19298
http://ien.sa/node/19325
http://ien.sa/node/19325
http://ien.sa/node/19324
http://ien.sa/node/19324
http://ien.sa/node/19358
http://ien.sa/node/19358
https://mobile.sabq.org/Ts4Jjp
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 مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091-
 "نورة" تنظم البطولة النسائية الرايضية األوىل لكرة القدم والسلة جامعة

 مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091-
 اندي اللغة الفرنسية بـ"جامعة نورة" حيتفي ابليوم العادلي للفرانكوفونية

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل
 تركي الفيصل": اللغة العربية قضية أمن قومي والبد من رؤية مستقبلية لواقعها"

 -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091- ابريل
 خرجيات جامعة األمرية نورة إطالق مبادرة "التمكني" لتأىيل

 -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091- ابريل
 ادلرحلة اجلامعية  طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن دبلتقى أحباث

 -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091- ابريل
 تنظيم "معرض الثقافة العدلية" يف جامعة نورة

 

 مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091-
 أسبوع االقتصاد الرابع يف جامعة نورة تدشني ملتقى” .. ادلواطن“برعاية 

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 دورة وجلسة حوارية مميزة 01أايم و 5أسبوع االقتصاد يف جامعة األمرية نورة.. 

https://mobile.sabq.org/dcpZyx
https://mobile.sabq.org/d2CSVc
https://mobile.sabq.org/d2CSVc
https://mobile.sabq.org/TFVtj9
https://mobile.sabq.org/h34JZG
https://mobile.sabq.org/gfjFw8
https://mobile.sabq.org/JMGk9p
https://mobile.sabq.org/JMGk9p
https://www.almowaten.net/2018/03/برعاية-المواطن-تدشين-ملتقى-أسبوع-الا/
https://www.almowaten.net/2018/03/أسبوع-الاقتصاد-في-جامعة-الأميرة-نورة-5/
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 صحف اإللكرتونيتلاألخبار يف ا

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091

  جبامعة األمرية نورة ابلرايض” ربوع بالدي”اجلوف تتواجد يف فعاليات

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091

 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة لدى اجملتمعات العادلية

 

- مارس -21 - هـ9341 –رجب–92 -الخميس

 م2091

  السعودايتجامعة نورة.. صرح علمي أُقيم على أكتاف 

 

- مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091

  ”ساعة األرض“جامعة األمرية نورة تشارك ابحلدث العادلي ادلعروف بـِ 

- ابريل -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091

  جامعة األمرية نورة تشارك يف ادللتقى اخلامس للجمعيات العلمية

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091

ابلفيديو.. مذيعة لقاء #األمري_دمحم_بن_سلمان يف جولة داخل مدرسة تعليم 
  القيادة بـ#جامعة_نورة

 

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091

 “ الرايض يف ذاكرة التاريخ” جامعة االمريه نورة تنظم برانمج 

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091

 ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة

 

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 دلنتسبيو” مستشارك ادلايل“مستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي يقدم  م2091

 

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091
          “عام التميز ” مستشفى ادللك عبدهللا بن عبدالعزيز اجلامعي حيتفي حبصاد   

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 برانمج اليوم العادلي للمتاحف جبامعة األمرية نورة

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091
 لتأىيل خرجيات جامعة األمرية نورة” التمكني ” إطالق مبادرة 

- ابريل -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091
 التميز البحثي من جامعة األمرية نورةعبري احلبيب تنال جائزة 

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091
 جامعة األمرية نورة حتصد مخس جوائز للتميز يف التعليم اإللكرتوين

https://www.makkahnews.net/5083878.html
http://www.kolalwatn.net/news293782
http://www.kolalwatn.net/news293782
http://women2030.com/ar/node/230
http://qalamsa.com/?p=102530
http://qalamsa.com/?p=103988
http://qalamsa.com/?p=103988
http://yamamaa.com/1468978/
http://yamamaa.com/1468978/
https://www.watny1.com/2018/04/04/جامعة-الاميره-نورة-تنظم-برنامج-الريا/
https://www.watny1.com/2018/04/07/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/
https://www.watny1.com/2018/04/07/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/
http://www.hailvoice.net/?p=477785
https://www.slaati.com/2018/04/02/p1057499.html
https://www.slaati.com/2018/04/03/p1058410.html
https://www.slaati.com/2018/04/03/p1058410.html
https://www.slaati.com/2018/04/10/p1064350.html
https://www.slaati.com/2018/04/14/p1066960.html
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-تحصد-خمس-جوائز-ل/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-تحصد-خمس-جوائز-ل/?mobile=1
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- مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091
 جامعة األمرية نورة تنظم البطولة الرايضية النسائية األوىل لكرة القدم و السلة

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091
 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن دبلتقى أحباث طلبة ادلرحلة اجلامعية

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–92 -الاثنين

 م2091
 طالبة إىل سوق العمل 2431جامعة األمرية نورة تزف 

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091

االبتكار يف “جامعة األمرية نورة تستعد إلطالق ملتقى التعلم اإللكرتوين األول 
 ”التعلم

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 (جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم برانمج )الرايض يف ذاكرة التاريخ

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 ) جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن مشروع )منارة

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091

اجلمعيات العلمية “جامعة االمرية نورة تشارك يف ملتقى اجلمعيات العلمية بعنوان 
 ”والقطاع اخلاص

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091
 ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة

- ابريل -1 - هـ9341 –رجب–24 -الاثنين

 م2091
 “ ابدئيها خبطوة” جامعة األمرية نورة تفتتح مهرجان التوعية بصحة ادلرأة حتت شعار 

- ابريل -90 - هـ9341 –رجب–23 -الثالثاء

 م2091
 جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى شركاء النجاح

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091
  منتجا 051نورة تعرض جامعة 

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة لدى اجملتمعات العادلية

- مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091
 مستشفى ادللك عبدهللا اجلامعي يقدم "مستشارك ادلايل" دلنتسبيو

 

- مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091
 جامعة األمرية نورة تطفئ الكهرابء دلدة ساعة.. وتعلن ادلوعد

 

- مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091

األوىل لطالبات أندية اجلامعات يف كرة  جامعة األمرية نورة تستضيف البطولة الرايضية
 القدم وكرة السلة

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091
          مستشفى ادللك عبدهللا بن عبدالعزيز اجلامعي حيتفي حبصاد عام التميز  

https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-البطولة-الريا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-البطولة-الريا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/طالبات-جامعة-الأميرة-نورة-يشاركن-بملت/?mobile=1
https://gaya-sa.org/طالبات-جامعة-الأميرة-نورة-يشاركن-بملت/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تزف-8940-طالبة-إلى-سوق-ا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تستعد-لإطلاق-ملتقى/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تستعد-لإطلاق-ملتقى/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تنظم-4/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تدشن-2/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الاميرة-نورة-تشارك-في-ملتقى-الجم/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الاميرة-نورة-تشارك-في-ملتقى-الجم/?mobile=1
https://gaya-sa.org/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/?mobile=1
https://gaya-sa.org/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تفتتح-مهرجان-التوع/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-ملتقى-شركاء-ال/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-ملتقى-شركاء-ال/
http://www.arriyadiyah.com/node/541275/جامعة-نورة-تعرض-150-منتجا/منوعات
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/960745/السعودية--جامعة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-لدى-المجتمعات-العالمية.html
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/960745/السعودية--جامعة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-لدى-المجتمعات-العالمية.html
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/973550/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يقدم-مستشارك-المالي-لمنتسبيه.html
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/973550/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يقدم-مستشارك-المالي-لمنتسبيه.html
https://ajel.sa/local/2091456
https://ajel.sa/local/2091456
http://www.ham-24.com/new/s/128039
http://www.ham-24.com/new/s/128039
http://www.ham-24.com/new/s/129631
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- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 تدشني ملتقى أسبوع االقتصاد الرابع يف جامعة نورة” .. ادلواطن“برعاية 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
  جامعة األمرية نورة تناقش صورة ادلملكة لدى اجملتمعات العادلية

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091
  مخس جوائز جلامعة األمرية نورة لتميزىا يف التعليم اإللكرتوين

- مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091

جامعة األمرية نورة تستضيف البطولة الرايضية األوىل لطالبات أندية اجلامعات يف كرة 
  القدم وكرة السلة

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091
  شاشات تعرض مكتبة جامعة األمرية نورة لزوار معرض الرايض للكتاب

- مارس -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091
  مستشفى ادللك عبد هللا اجلامعي حيتفي دبناسبة مرور عام على افتتاحو

- مارس -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091
  ورشة عمل 43يوم ادلهنة يف جامعة األمرية نورة يقدم 

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091
  آالف طالبة إىل سوق العمل” 4“تزفُّ ” األمرية نورة“جامعة 

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 " جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم برانمج " الرايض يف ذاكرة التاريخ

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091
  ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة

- ابريل -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 م2091

ملتقى يوم البحث العلمي يف جامعة األمرية نورة حول "ابحثات ادلستقبل وقضااي 
 "ادلرأة

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة عادلياً 

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091
 أسبوع االقتصاد الرابعجامعة األمرية نورة تطلق ملتقى 

- ابريل -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091
 جامعة األمرية نورة تدشن مشروع منارة ادلعين ابدلرأة السعودية

 

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091
 ورش عمل أتسيسية لكراسي أحباث جامعة األمرية نورة

 

- ابريل -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091
  للدكتورة عبري احلبيبجائزة جامعة األمرية نوره للتميز البحثي 

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091
 مخس جوائز جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز يف التعليم اإللكرتوين

https://www.arabyoum.com/Ksa/3763136/برعاية-المواطن--تدشين-ملتقى-أسبوع-الاقتصاد-الرابع-في-جامعة-نورة
https://www.arabyoum.com/Ksa/3762620/جامعة-الأميرة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-لدى-المجتمعات-العالمية
https://www.arabyoum.com/Ksa/3762620/جامعة-الأميرة-نورة-تناقش-صورة-المملكة-لدى-المجتمعات-العالمية
https://www.arabyoum.com/Ksa/3777053/خمس-جوائز-لجامعة-الأميرة-نورة-لتميزها-في-التعليم-الإلكتروني
https://www.arabyoum.com/Ksa/3777053/خمس-جوائز-لجامعة-الأميرة-نورة-لتميزها-في-التعليم-الإلكتروني
https://www.arabyoum.com/sports/3812940/جامعة-الأميرة-نورة-تستضيف-البطولة-الرياضية-الأولى-لطالبات-أندية-الجامعات-في-كرة-القدم-وكرة-السلة
https://www.arabyoum.com/sports/3812940/جامعة-الأميرة-نورة-تستضيف-البطولة-الرياضية-الأولى-لطالبات-أندية-الجامعات-في-كرة-القدم-وكرة-السلة
https://www.arabyoum.com/Ksa/3816849/شاشات-تعرض-مكتبة-جامعة-الأميرة-نورة-لزوار-معرض-الرياض-للكتاب
https://www.arabyoum.com/Ksa/3816849/شاشات-تعرض-مكتبة-جامعة-الأميرة-نورة-لزوار-معرض-الرياض-للكتاب
https://www.arabyoum.com/health/3987349/مستشفى-الملك-عبد-الله-الجامعي-يحتفي-بمناسبة-مرور-عام-على-افتتاحه
https://www.arabyoum.com/health/3987349/مستشفى-الملك-عبد-الله-الجامعي-يحتفي-بمناسبة-مرور-عام-على-افتتاحه
https://www.arabyoum.com/Ksa/3971676/يوم-المهنة-في-جامعة-الأميرة-نورة-يقدم-34-ورشة-عمل
https://www.arabyoum.com/Ksa/4077232/جامعة-الأميرة-نورة-تزفُّ-9-آلاف-طالبة-إلى-سوق-العمل
https://arabyoum.com/Ksa/4102957/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تنظم-برنامج--الرياض-في-ذاكرة-التاريخ-
https://arabyoum.com/Ksa/4102957/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تنظم-برنامج--الرياض-في-ذاكرة-التاريخ-
https://arabyoum.com/Ksa/4182303/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأميرة-نورة
https://arabyoum.com/Ksa/4182303/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأميرة-نورة
https://www.arabyoum.com/Ksa/4274695/ملتقى-يوم-البحث-العلمي-في-جامعة-الأميرة-نورة-حول-باحثات-المستقبل-وقضايا-المرأة
https://www.arabyoum.com/Ksa/4274695/ملتقى-يوم-البحث-العلمي-في-جامعة-الأميرة-نورة-حول-باحثات-المستقبل-وقضايا-المرأة
الملف%20الصحفي%20الشهري%20رجب%201439.docx
الملف%20الصحفي%20الشهري%20رجب%201439.docx
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-ملتقى-أسبوع-ال
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-مشروع-منارة-ال
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-مشروع-منارة-ال
saudied.com/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/
saudied.com/ورش-عمل-تأسيسية-لكراسي-أبحاث-جامعة-الأ/
http://www.makkah-now.com/386585.html
https://inma.net.sa/166403/
https://inma.net.sa/166403/
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- مارس -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091
 البنوك السعودية تنّظم حماضرات توعوية يف جامعة األمرية نورة

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن مشروع منارة

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة عادلياً 

 

- مارس -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091
 للفرانكوفونيةاندي اللغة الفرنسية بـ"جامعة نورة" حيتفي ابليوم العادلي 

 

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091
 ىيل خرجيات جامعة األمرية نورة إطالق مبادرة )التمكني( لتأ

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 جامعة نورة تناقش صورة ادلملكة عادلياً 

- مارس -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091
 مستشفى دار الشــفـاء وجــامعــة األمــرية نــورةاتفاقية تدريب وتعاون بني 

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 «عام التميز»مستشفى ادللك عبدهللا بن عبدالعزيز اجلامعي حيتفي حبصاد 

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
  جامعة األمرية نورة تناقش صورة ادلملكة لدى اجملتمعات العادلية

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091
  ."جامعة األمرية نورة تعقد برانمج تدرييب " األمن السيرباين

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

  منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 051نورة تعرض أكثر من جامعة األمرية  م2091

 

- مارس -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091
 منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 051جامعة األمرية نورة تعرض أكثر من 

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 “ الرايض يف ذاكرة التاريخ” تُنظم برانمج ” نورة بنت عبدالرمحن“جامعة األمرية 

 

- مارس -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091

جامعة األمرية نورة تستضيف البطولة الرايضية األوىل لطالبات أندية اجلامعات يف كرة 
 القدم وكرة السلة

 

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091

البطولة الرايضية األوىل لطالبات أندية اجلامعات يف كرة جامعة األمرية نورة تستضيف 
  القدم وكرة السلة

 

- مارس -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091
جامعة األمرية نورة تستضيف البطولة الرايضية األوىل لطالبات أندية اجلامعات يف كرة 

 السلةالقدم وكرة 

inma.net.sa/169753/
inma.net.sa/169753/
http://inma.net.sa/171143/
http://inma.net.sa/171143/
https://www.sarayapost.com/297744
https://www.sarayapost.com/297744
https://www.saudi365.co/86128
http://www.alwathaeq.co/saudi-news/1965547/إطلاق-مبادرة-التمكين-لتأهيل-خريجات-جامعة-الأميرة-نورة---صحيفة-الوثائق
http://www.eldawlagia.com/world/352392
http://www.eldawlagia.com/world/352392
http://eldawlagia.com/world/360847
http://www.eldawlagia.com/world/367256
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=33874#.WsULNUxuK1u
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=33874#.WsULNUxuK1u
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=33931
http://www.news.net.sa/new/s/31583
http://www.alhtoon.com/23339/
http://www.alhtoon.com/26927/
https://www.an7a.com/2018/03/21/جامعة-الأميرة-نورة-تستضيف-البطولة-الر/
https://www.an7a.com/2018/03/21/جامعة-الأميرة-نورة-تستضيف-البطولة-الر/
http://www.baqaanews.com/include/plugins/news/news.php?action=s&id=34585
http://www.baqaanews.com/include/plugins/news/news.php?action=s&id=34585
http://www.noonews.com/?p=199732
http://www.noonews.com/?p=199732
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- مارس -22 - هـ9341 –رجب–90 -الثالثاء

 م2091
 ملتقى جبامعة األمرية نورة« إبداع علمي جليل واعد»

 

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091
         دبستشفى ادللك عبدهللا  إطالق جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية 

 

- ابريل -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091

ادلقابالت الشخصية التجريبية خلرجيات جامعة األمرية بنك الرايض" يرعى فعالية "
  نورة

 

- ابريل -3 - هـ9341 –رجب–91 -ألاربعاء

 م2091
 مشروع يف جامعة األمرية نورة« منارة»

 

- ابريل -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091
  برانمج اليوم العادلي للمتاحف جبامعة األمرية نورة

 

- ابريل -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091
 مشروع يف جامعة األمرية نورة« منارة»

 

- ابريل -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091
 آالف طالبة جبامعة األمرية نورة يف السعودية 4ختريج 

 

- ابريل -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091
 آالف طالبة إىل سوق العمل 4األمرية نورة تزّف  جامعة

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 م2091
 تركي الفيصل يطالب بوضع رؤية مستقبلية لواقع اللغة العربية

 

- ابريل -90 - هـ9341 –رجب–23 -الثالثاء

 ابدئيها خبطوة".. مهرجان للتوعية بصحة ادلرأة يف جامعة األمرية نورة" م2091

 

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 إطالق مبادرة "التمكني" لتأىيل خرجيات جامعة األمرية نورة م2091

 

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 ”لغة اثنية -اقتصادايت تعليم اللغة العربية“عقد ملتقى  م2091

 

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

 لتأىيل خرجيات جامعة األمرية نورة” التمكني“إطالق مبادرة  م2091

 

- ابريل -99 - هـ9341 –رجب–25 -ألاربعاء

  لتأىيل خرجيات جامعة األمرية نورة” التمكني ” إطالق مبادرة  م2091

 

- ابريل -92 - هـ9341 –رجب–22 -الخميس

 جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة لتأىيل خرجياهتا م2091

 

 

http://www.elmethaq.net/Saudi/1117908/إبداع-علمي-لجيل-واعد-ملتقى-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.fajr.sa/200584
http://www.maaal.com/archives/20180402/105624
http://www.maaal.com/archives/20180402/105624
http://www.mansheet.net/Akhbar-As-Swdyh/1892042/منارة-مشروع-في-جامعة-الأميرة-نورة
http://www.mansheet.net/Akhbar-As-Swdyh/1892042/منارة-مشروع-في-جامعة-الأميرة-نورة
http://roaanews.org/archives/293311
http://roaanews.org/archives/293311
http://www.alraya.co/arabic/post-785346/منارة-مشروع-في-جامعة-الأميرة-نورة.html
http://www.aljamila.com/node/223121/أخبار/تخريج-9-آلاف-طالبة-بجامعة-الأميرة-نورة-في-السعودية
http://almnatiq.net/561982/?mobile=1
http://almnatiq.net/564533/?mobile=1
http://almnatiq.net/564533/?mobile=1
https://al-ain.com/article/women-health-awareness-festival-noura-university
http://www.alarab-news.com/News-ME/amp/2155995
http://www.alarab-news.com/News-ME/amp/2155995
http://www.faifaonline.net/portal/2018/04/10/410166.html?mobile=1
http://www.a5bar.org/?p=78968
http://www.aleqtisady.com/saudiarabia/tw-1855199
http://www.aleqtisady.com/saudiarabia/tw-1855199
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 الثاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 ابريل -2 - هـ9341 –رجب–92 -الاثنين

 م2091-

يف جامعة ” البنوك السعودية“االحتيال ادلايل وغسل األموال حماضرات 
 نورة

 -2 - هـ9341 –رجب–20 -الجمعة

 م2091- ابريل
 للتعلم االلكرتوين و تعزيز ادلعرفة” نورة اإللكرتونية“جامعة نورة تدشن 

 

 -91 - هـ9341 –رجب–4 -الثالثاء

 م2091- مارس
 مخس جوائز جلامعة نورة للتميز يف التعليم اإللكرتوين

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 جامعة نورة تُنظم البطولة الرايضية النسائية األوىل لكريت القدم والسلة

 -29 - هـ9341 –رجب–5 -الخميس

 م2091- مارس
 خلدمة اجملتمعطالبات جامعة نورة يوظفن علم البياانت 

 -22 - هـ9341 –رجب–2 -الجمعة

 م2091- مارس
 "جامعة األمرية نورة تشارك العامل "ساعة األرض

 -40 - هـ9341 –رجب–94 -الجمعة

 م2091- مارس
 ادللك عبدهللا اجلامعي.. عام من اإلجنازات مستشفى

 ابريل -2 - هـ9341 –رجب–92 -الاثنين

 م2091-
 آالف طالبة إىل سوق العمل 4جامعة األمرية نورة تزّف 

 -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

 م2091- ابريل
 "جامعة نورة تستعد إلطالق "االبتكار يف التعلم

 -5 - هـ9341 –رجب–91 -الخميس

 م2091- ابريل
 جامعة نورة تدشن مشروعاً يهتم بدراسات ادلرأة السعودية

 ابريل -1 - هـ9341 –رجب–24 -الاثنين

 م2091-
 مهرجان توعوي بصحة ادلرأة يف جامعة نورة

 -94 - هـ9341 –رجب–22 -الجمعة

 م2091- ابريل
 معشبة" يف جامعة األمرية نورة"

 

 -20 - هـ9341 –رجب–3 -ألاربعاء

 م2091- مارس
 اإللكرتوينمخس جوائز للتميز يف التعليم حتصد  نورة األمرية جامعة 

 

 -91 - هـ9341 –رجب–2 -الاثنين

 م2091- مارس

يف معرض الكتاب ابلرايض: جامعة نورة تستعرض إجنازات ادلرأة وتعرف 
 اببتكارات الطالبات

http://www.rougemagz.com/2018/04/01/الاحتيال-المالي-وغسل-الأموال-محاضرات/
http://www.rougemagz.com/2018/04/01/الاحتيال-المالي-وغسل-الأموال-محاضرات/
http://www.rougemagz.com/2018/04/05/جامعة-نورة-تدشن-نورة-الإلكترونية-للتع/
http://www.sayidaty.net/node/694436/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/خمس-جوائز-لجامعة-نورة-للتميز-في-التعليم-الإلكتروني
http://www.sayidaty.net/node/694436/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/خمس-جوائز-لجامعة-نورة-للتميز-في-التعليم-الإلكتروني
http://www.sayidaty.net/node/694966/
http://www.sayidaty.net/node/694966/
http://www.sayidaty.net/node/695411/
http://www.sayidaty.net/node/696136/
http://www.sayidaty.net/node/696136/
http://www.sayidaty.net/node/699731/
http://www.sayidaty.net/node/701026/
http://www.sayidaty.net/node/701336
http://www.sayidaty.net/node/702766/أسرة-ومجتمع/فعاليات-ومناسبات/جامعة-نورة-تدشن-مشروعاً-يهتم-بدراسات-المرأة-السعودية
http://www.sayidaty.net/node/702766/أسرة-ومجتمع/فعاليات-ومناسبات/جامعة-نورة-تدشن-مشروعاً-يهتم-بدراسات-المرأة-السعودية
http://www.sayidaty.net/node/704186/أسرة-ومجتمع/فعاليات-ومناسبات/مهرجان-توعوي-بصحة-المرأة-في-جامعة-نورة
http://www.sayidaty.net/node/704186/أسرة-ومجتمع/فعاليات-ومناسبات/مهرجان-توعوي-بصحة-المرأة-في-جامعة-نورة
http://www.sayidaty.net/node/706606/
http://www.sayidaty.net/node/706606/
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/774611-جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-خمس-جوائز-للتميز-في-التعليم-الإلكتروني
http://www.lahaonline.com/articles/view/55395.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55395.htm
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 -21 - هـ9341 –رجب–99 -ألاربعاء

 م2091- مارس
 ادللتقى العلمي األول "إبداع علمي جليل واعد" جبامعة األمرية نورة

 

 -4 - هـ9341 –رجب–92 -الثالثاء

         مستشفى ادللك عبدهللا حيتفي حبصاد عام التميز   م2091- ابريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahaonline.com/articles/view/55441.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55441.htm
https://www.rjeem.com/%E2%80%8F%E2%80%ABمستشفى-الملك-عبدالله-يحتفي-بحصاد-ع/
https://www.rjeem.com/%E2%80%8F%E2%80%ABمستشفى-الملك-عبدالله-يحتفي-بحصاد-ع/
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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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