
 

 

  

 

  

 ألخبار جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  
 في الصحف المحلية والتغطيات اإلعالمية 

 هـ1439من العام شعبان  لشهر
 
 

 ملف النشر الصحفي
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
 ( اإلكلينيكي والتعليميaxiomجامعة األمرية نورة تدشن برانمج )

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 معرض الثقافة العدلية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 جائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي تكّرم غدًا الفائزات يف دورهتا األوىل

 -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018- ابريل
 في ابلفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للتميز النسائيجامعة األمرية نورة حتت

 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل
 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة يتوج إبعتماد منظمة "بالنرتي"

 -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018- مايو
 دمج طالبات الكليات الصحية جبامعة نورة مع برامج تدريبية مبستشفى اململكة

 -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018- مايو
 ختام فعاليات ملتقى األحباث العلمي األول يف جمال التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 االجتماعية جبامعة األمرية نورة ينظم امللتقى الثاين ملشروعات التخرج مركز أحباث كلية اخلدمة

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 ز يف التعليمجامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع املركز اإلقليمي للجودة والتميّ 

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 اختتام معرض ابتكارات املشاريع يف جامعة نورة

 مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018-
 جامعة األمرية نورة حتصد شهادة االعتماد األكادميي املؤسسي

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
 امعي جبامعة األمرية نورةمشروعات لراحة املرضى يف املستشفى اجل

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
  مستشفى امللك عبد هللا اجلامعي يفوز جبائزة املستشفى الذكي

 -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018- مايو
 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة حيصل على اعتماد )سيباهي(

 كلية التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم معرض " حترى " خلرجياهتا -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1752896
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1753293
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1753171
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1754041
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1754041
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1754041
http://www.spa.gov.sa/1756115
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758129
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758121
:/www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758734
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758923
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758923
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1758923
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1759194
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760160
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760884
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760884
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760884
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1760860
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1761544
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1761822
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 م2018- مايو

 -14 - هـ1439 –شعبان–28 -االثنين

 م2018-مايو 
 امعة األمرية نورةمشروعا إبداعيا يف معرض "ُحّلة" جب 46

 -15 - هـ1439 –شعبان–29 -الثالثاء

 م2018-مايو 
 جامعة األمرية نورة تعقد اجتماع ملناقشة جتديد إعداد املعلمات

 -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018-مايو 
 تدشني معمل التصنيع الرقمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
 اإلكلينيكي والتعليمي (axiom) جامعة األمرية نورة تدشن برانمج

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
 جائزة األمرية نورة للتميز النسائي تكرم الفائزات يف دورهتا األوىل

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 جامعة نورة حتتفي ابلتميز النسائي

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 د. العميل: امللك سلمان زاد مشاركة املرأة يف احلراك التنموي

 -22 - هـ1439 –شعبان–6 -السبت

 م2018- ابريل
 تكرمي الفائزات جبائزة جامعة نورة للتميز النسائي

 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل
 بالنرتي" تتوج متيز رعاية املريض مبستشفى امللك عبدهللا اجلامعي"

 -27 - هـ1439 –شعبان–11 -الجمعة

 م2018- ابريل
 يربط خرجيات جامعة نورة جبهات العمل« وثىب»

 -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018- مايو
 جبامعة نورة مع برامج تدريبية مبستشفى اململكة دمج طالبات الكليات الصحية

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع املركز اإلقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم

 مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018-
 األكادميياالعتماد جامعة نورة حتصل على 

 -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018- مايو
 مذكرة تعاون وتدريب بني جامعة نورة ومستشفى اململكة

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
 جامعة األمرية نورة تستعد للمؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية

 -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018-مايو 
 «نسق»جتليات فنية شابة يف معرض 

 مايو -13 - هـ1439 –شعبان–27 -األحد

 م2018-

 جائزة التميز الذكي ملستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1765436
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1765842
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1766494
http://www.alriyadh.com/1675491
http://www.alriyadh.com/1675481
http://www.alriyadh.com/1675801
http://www.alriyadh.com/1675802
http://www.alriyadh.com/1676653
http://www.alriyadh.com/1677279
http://www.alriyadh.com/1677279
http://www.alriyadh.com/1677279
http://www.alriyadh.com/1677776
http://www.alriyadh.com/1678493
http://www.alriyadh.com/1679081
http://www.alriyadh.com/1679891
http://www.alriyadh.com/1679997
http://www.alriyadh.com/1680677
http://www.alriyadh.com/1680677
http://www.alriyadh.com/1681108
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 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
   دورهتا األوىلجائزة األمرية نورة للتميز النسائي تكرم الفائزات يف

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
  جامعة نورة حتتفي ابلفائزات جبائزة التميز النسائي

 مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018-
 جامعة نورة حتصل على االعتماد األكادميي املؤسسي

 -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018-مايو 
 «سباهي»ة نورة حيصل على اعتماد مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامع

 

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 غداً تكرمي الفائزات جبائزة األمرية نورة للتميز النسائي.. 

 -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018- مايو
 بورشة للدراسات« مستقبل املرأة السعودية»جامعة نورة تستعد لـ

 

 -9 - ـه1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018- مايو
 مللك عبدهللا اجلامعي يفوز ابملستشفى الذكيا

 

 -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 م2018- ابريل
 جائزة وجامعة األمرية نورة

 -15 - هـ1439 –شعبان–29 -الثالثاء

 م2018-مايو 
 %65إىل  48من « قياس»رفع نسبة املعلمني اجملتازين لـ

 

 -12 - هـ1439 –شعبان–26 -السبت

 م2018-مايو 
 معرض هندسي خلرجيات تصاميم جامعة األمرية نورة

 

 -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018-مايو 
 «فاب الب»معة األمرية نورة تدشن معمل الـجا

 

 -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 م2018- مايو
  رية نورةألف طلب نسائي لتعلم قيادة السيارة يف جامعة األم 90

 

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
  اإلكلينيكي والتعليمي (axiom) جامعة األمرية نورة تدشن برانمج

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
  يف دورهتا األوىل جائزة األمرية نورة للتميز النسائي تكرم الفائزات

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
  معرض الثقافة العدلية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018- ابريل
  جامعة األمرية نورة حتتفي ابلفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للتميز النسائي

 -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018- ابريل
  حول اجلودة فلسفة عمل مشرتكة وممارسات يوم ممارسات اجلودة يف جامعة األمرية نورة

http://www.al-jazirah.com/2018/20180417/ln35.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180417/ln35.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180417/ln35.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180418/ln34.htm
http://search.al-jazirah.com.sa/FLASHPDFARCH/2018/2018-05/07-05-2018/ppp0701.jpg
http://www.al-jazirah.com/2018/20180511/ln60.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180511/ln60.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1633455/محليات/تكريم-الفائزات-بجائزة-الأميرة-نورة-للتميز-النسائي-غدا
https://www.okaz.com.sa/article/1633455/محليات/تكريم-الفائزات-بجائزة-الأميرة-نورة-للتميز-النسائي-غدا
https://www.okaz.com.sa/article/1633455/محليات/تكريم-الفائزات-بجائزة-الأميرة-نورة-للتميز-النسائي-غدا
https://www.okaz.com.sa/article/1639208/محليات/جامعة-نورة-تستعد-لمستقبل-المرأة-السعودية-بورشة-للدراسات
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=337279&CategoryID=3
http://www.al-madina.com/article/571028?rss=1
http://www.al-madina.com/article/573886/محليات/رفع-نسبة-المعلمين-المجتازين-لقياس-من-48-لى-65
http://www.al-madina.com/article/573886/محليات/رفع-نسبة-المعلمين-المجتازين-لقياس-من-48-لى-65
http://www.alyaum.com/articles/6016092/
http://www.alhayat.com/article/4580892
http://www.alhayat.com/article/4580892
https://aawsat.com/home/article/1255136/90-ألف-طلب-نسائي-لتعلم-قيادة-السيارة-في-جامعة-الأميرة-نورة
http://ien.sa/node/19386
http://ien.sa/node/19387
http://ien.sa/node/19409
http://ien.sa/node/19448
http://ien.sa/node/19447
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 -24 - هـ1439 –شعبان–8 -الثالثاء

 م2018- ابريل

جامعة األمرية نورة تشارك يف تنفيذ برانمج الدليل التطبيقي ملعايري التعلم املبكر النمائية لعمر 
  سنوات 3-6

 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل

مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة أول مستشفى حكومي يتوج إبعتماد 
  البالنرتي

 -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 م2018- ابريل
  رة شريك يف مؤمتر احملاكاة الصحيةجامعة األمرية نو 

 -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018- مايو
  جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى األحباث العلمي األول يف جمال التصاميم والفنون

 -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 م2018- مايو
  مركز أحباث كلية اخلدمة االجتماعية جبامعة األمرية نورة ينظم امللتقى الثاين ملشروعات التخرج

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
  يمي للجودة والتمّيز يف التعليمجامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع املركز اإلقل

 -4 - هـ1439 –شعبان–18 -الجمعة

 م2018- مايو
  " معرض "ابتكارات املشاريع يف جامعة األمرية نورة

 مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018-
  جامعة األمرية نورة حتصل على االعتماد األكادميي املؤسسي

 -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018- مايو
  جامعة األمرية نورة تستعد للمؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
  "مستشفى امللك عبد اجلامعي يفوز جبائزة "املستشفى الذكي

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
  مشروعات لراحة املرضى يف املستشفى اجلامعي جبامعة األمرية نورة

 -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018- مايو
  كلية الرتبية تدشن تطبيق )طريقي للتعلم( والذي خيدم ذوي صعوابت التعلم

 -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018-مايو 

... مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة حيصل يف سنته األوىل من التشغيل.
 على اعتماد )سيباهي(

 -14 - هـ1439 –شعبان–28 -االثنين

 م2018-مايو 
 معرض "ُحلة" يف جامعة األمرية نورة

 -15 - هـ1439 –شعبان–29 -الثالثاء

 م2018-مايو 

معة األمرية نورة تعقد اجتماع ملناقشة جتديد إعداد املعلمات مبا يتوافق مع رؤية اململكة جا
2030 

 -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018-مايو 
 لتصنيع الرقميجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تفتح معمل ا

 

 -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018- ابريل
 جامعة نورة" حتتفي ابلفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي"

http://ien.sa/node/19540
http://ien.sa/node/19540
http://ien.sa/node/19589
http://ien.sa/node/19589
http://ien.sa/node/19610
http://ien.sa/node/19610
http://ien.sa/node/19610
http://ien.sa/node/19693
http://ien.sa/node/19739
http://ien.sa/node/19773
http://ien.sa/node/19773
http://ien.sa/node/19773
http://www.ien.sa/node/19807
http://www.ien.sa/node/19807
http://www.ien.sa/node/19807
http://www.ien.sa/node/19832
http://ien.sa/node/19873
http://ien.sa/node/19884
http://ien.sa/node/19884
http://ien.sa/node/19884
http://ien.sa/node/19885
http://ien.sa/node/19926
http://ien.sa/node/19951
http://ien.sa/node/19951
http://ien.sa/node/19951
http://ien.sa/node/19951
http://ien.sa/node/19963
http://ien.sa/node/19991
http://ien.sa/node/19991
http://ien.sa/node/19991
http://ien.sa/node/19991
http://ien.sa/node/20016
http://ien.sa/node/20016
http://ien.sa/node/20016
https://mobile.sabq.org/zSvbWn
https://mobile.sabq.org/zSvbWn
https://mobile.sabq.org/zSvbWn
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 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل
 اعتماد "بالنرتي" يتوج "متيز رعاية املريض" يف امللك عبدهللا اجلامعي

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 ة".. ينطلق اليوم تنظمه الوزارة ومقام يف جامعة األمرية نور 3معرفة وإثراء "

 مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018-
 شهادة االعتماد األكادميي املؤسسي جامعة األمرية نورة تقومي التعليم" متنح"

 

 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل
 اعتماد بالنرتي يتوج متيز رعاية املريض يف مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

https://mobile.sabq.org/rwgphy
https://mobile.sabq.org/XPDZk9
https://sabq.org/g4hDtH
https://www.almowaten.net/2018/04/اعتماد-بلانتري-يتوج-تميز-رعاية-المريض/
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- مايو -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018

 دمج طالبات الكليات الصحية جبامعة نورة مع برامج تدريبية مبستشفى اململكة

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018

 ة األمرية نورة شهادة االعتماد األكادميي املؤسسي"تقومي التعليم" متنح جامع

 

- مايو -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 م2018
 هدى العميل تفتتح صالة )سفريات العامل( التابعة ملعهد تعليم اللغة العربية

 

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 م2018-
 للخرجيات« وثىب»جامعة األمرية نورة تدشن ملتقى 

 

- ابريل -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018

 جامعة األمرية نورة حتتفي ابملتميزات

 

- ابريل -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018
 اإلكلينيكي والتعليمي (axiom) جامعة األمرية نورة تدشن برانمج

 

 

- ابريل -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018

جائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي تكّرم غدًا الفائزات يف دورهتا 
 األوىل

- ابريل -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018

 جامعة نورة" حتتفي ابلفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي"

- ابريل -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018

 اعتماد "بالنرتي" يتوج "متيز رعاية املريض" يف امللك عبدهللا اجلامعي

 

- ابريل -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018

 اعتماد "بالنرتي" يفوز "متيز رعاية املريض" يف امللك عبدهللا اجلامعي

 

 ابريل -26 - هـ1439 –انشعب–10 -الخميس

 م2018-
  ”وثيب“جامعة األمرية نورة تقيم ملتقي 

 

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018

  املؤسسيجامعة األمرية نورة حتصد شهادة االعتماد األكادميي 

 

- ابريل -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018
 جامعة نورة حتتفي ابلتميز النسائي

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018
 ة تفاهم مع املركز اإلقليمي للجودة والتمّيز يف التعليمجامعة نورة توقع مذكر 

http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=109871
http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=110212
http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=110212
http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=110212
https://www.alhadathonline.org/news/200538
http://mobile.alweeam.com.sa/521199/جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-ملتقى-وثبى-ل/
http://www.bethpress.com/index.php/beth_press/indetails/30079/
http://www.sra7h.com/?p=409979
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1718441
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1718441
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1723322
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1723322
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1723322
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1739555
http://www.elnadanews.com/saudi/1860177
http://alraynews.net/6399833.htm
http://alraynews.net/6399833.htm
http://qalamsa.com/?p=107723
http://qalamsa.com/?p=107723
http://qalamsa.com/?p=107723
http://www.hailvoice.net/?p=480486
http://www.hailvoice.net/?p=482025
http://www.hailvoice.net/?p=482025
http://www.hailvoice.net/?p=482025
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- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018
 جامعة نورة حتصل على االعتماد األكادميي

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018
 مذكرة تعاون وتدريب بني جامعة نورة ومستشفى اململكة

 

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 هللا اجلامعييف مستشفى امللك عبد” متيز رعاية املريض ” يتوج ” بالنرتي ” اعتماد  م2018-

 

- ابريل -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018
 اإلكلينيكي والتعليمي (axiom) جامعة األمرية نورة تدشن برانمج

- ابريل -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تكرم الفائزات جبائزة األمرية نورة للتميز النسائي

- ابريل -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تستضيف معرض الثقافة العدلية

- ابريل -24 - هـ1439 –شعبان–8 -الثالثاء

 م2018

لتطبيقي ملعايري التعلم املبكر جامعة األمرية نورة تشارك يف تنفيذ برانمج الدليل ا
 النمائية

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة شريك يف مؤمتر احملاكاة الصحية

- يوما -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى األحباث العلمي األول يف جمال التصاميم والفنون

- مايو -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى الثاين ملشروعات التخرج

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018
 مع املركز اإلقليمي للجودة والتمّيز يف التعليمجامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم 

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018
 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم معرض مشاريع التخرج

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018
 جامعة األمرية نورة حتصل على االعتماد األكادميي املؤسسي

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تستعد للمؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018

امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية  تدشني أحدث اخلدمات الطبية يف مستشفى
 نورة

- مايو -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018
 جامعة نورة تدشن تطبيق )طريقي للتعلم ( والذي خيدم ذوي صعوابت التعلم

-مايو  -11 - هـ1439 –نشعبا–25 -الجمعة

 م2018
 معرض هندسي خلرجيات تصاميم جامعة األمرية نورة

http://www.hailvoice.net/?p=482411
http://www.hailvoice.net/?p=482459
https://www.slaati.com/2018/04/25/p1075263.html
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تدشن-برنامج-axiom-الإكل/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة_الأميرة_نورة-تكرم-الفائزات-بجائ/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تستضيف-معرض-الثقاف/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-تنفيذ-برنا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-تنفيذ-برنا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-تنفيذ-برنا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تشارك-في-تنفيذ-برنا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-شريك-في-مؤتمر-المحا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-ملتقى-الأبحاث/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-الملتقى-الثان/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-4/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-4/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-4/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبد-الرحمن-تنظم/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تحصل-على-الاعتماد-ا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تستعد-للمؤتمر-الأو/
https://gaya-sa.org/تدشين-أحدث-الخدمات-الطبية-في-مستشفى-ال/?mobile=1
https://gaya-sa.org/تدشين-أحدث-الخدمات-الطبية-في-مستشفى-ال/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-نورة-تدشن-تطبيق-طريقي-للتعلم-وا/?mobile=1
http://saudied.com/معرض-هندسي-لخريجات-تصاميم-جامعة-الأمي/
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-مايو  -14 - هـ1439 –شعبان–28 -االثنين

 م2018
 يف جامعة األمرية نورة” ُحلة“شاهد .. معرض 

-مايو  -15 - هـ1439 –شعبان–29 -الثالثاء

 م2018

يتوافق مع رؤية جامعة األمرية نورة تعقد اجتماع ملناقشة جتديد إعداد املعلمات مبا 
 اململكة

-مايو  -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تفتح معمل التصنيع الرقمي

 

- مايو -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018
 تستعد للمؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية« نورة»جامعة 

 

-مايو  -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018
 #جامعة_نورة تدشن معمل التصنيع الرقمي

 

- ابريل -24 - هـ1439 –شعبان–8 -الثالثاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة ُتدشن برامج ماجستري ىف شراكات عامليّة

 

- وماي -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018
 دمج طالبات الكليات الصحية جبامعة نورة مع برامج تدريبية مبستشفى اململكة

 

- مايو -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018
 يوم البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018
  شراكة بني آسية الوقفية وجامعة األمرية نورة لدعم السلوك اإلجيايب للطالبات

-مايو  -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018
 معرض هندسي خلرجيات تصاميم جامعة األمرية نورة

 

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018
 بورشة للدراسات« مستقبل املرأة السعودية»جامعة نورة تستعد لـ

 

-مايو  -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018
 جائزة التميز الذكي ملستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018
 وقع مذكرة تفاهم مع املركز اإلقليمي للجودة والتمّيز يف التعليمجامعة نورة ت

-مايو  -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018
 جائزة التميز الذكي ملستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 

-مايو  -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018

كلية التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم معرض " حترى " 
 خلرجياهتا

 

- ابريل -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018
 يف مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي” متيز رعاية املريض” يتوج ” بالنرتي“اعتماد 

https://gaya-sa.org/شاهد-معرض-حُلة-في-جامعة-الأميرة-نورة/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-اجتماع-لمناقش/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-اجتماع-لمناقش/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-اجتماع-لمناقش/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-اجتماع-لمناقش/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تفتح/?mobile=1
http://www.jana.ps/articles/Article/3926/ar/جامعة_
http://bab.com/Node/302757
http://www.emiratesvoice.com/209/185503-جامعة-الأميرة-نورة-تُدشن-برامج-ماجستير-فى-شراكات-عالميّة
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1060998/السعودية--دمج-طالبات-الكليات-الصحية-بجامعة-نورة-مع-برامج-تدريبية-بمستشفى-المملكة.html
https://sadaalmowaten.com.sa/news/133675
https://www.arabyoum.com/Ksa/4744299/شراكة-بين-آسية-الوقفية-وجامعة-الأميرة-نورة-لدعم-السلوك-الإيجابي-للطالبات
https://www.arabyoum.com/Ksa/4944178/معرض-هندسي-لخريجات-تصاميم-جامعة-الأميرة-نورة
http://saudied.com/جامعة-نورة-تستعد-لـمستقبل-المرأة-الس/
جائزة%20التميز%20الذكي%20لمستشفى%20الملك%20عبدالله%20الجامعي
http://www.eldawlagia.com/world/393950
http://www.eldawlagia.com/world/393950
http://www.eldawlagia.com/world/393950
http://www.eldawlagia.com/world/402421
https://kahhar-786.livejournal.com/4878192.html
https://kahhar-786.livejournal.com/4878192.html
http://www.fajr.sa/204127
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- مايو -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 دمج طالبات الكليات الصحية جبامعة نورة مع برامج تدريبية مبستشفى اململكة م2018

 

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

  ”وثيب“جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تقيم ملتقى  م2018-

 

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 رتي( يتّوج متّيز رعاية املريض مبستشفى امللك عبدهللااعتماد )بالن م2018-

 

 ابريل -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 للخرجيات” وثىب” جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى  م2018-

 

- مايو -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 شراكة بني آسية الوقفية وجامعة األمرية نورة لدعم السلوك اإلجيايب للطالبات م2018

 

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 ة االعتماد األكادميي املؤسسيمتنح جامعة األمرية نورة شهاد” تقومي التعليم“ م2018

 

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 جامعة األمرية نورة حتصد شهادة االعتماد األكادميي املؤسسي م2018

 

- مايو -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 تقومي التعليم" متنح جامعة األمرية نورة شهادة االعتماد األكادميي املؤسسي" م2018

 

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 جامعة نورة حتصل على االعتماد األكادميي م2018

 

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 جامعة نورة تستعد للمؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية م2018

 

- مايو -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018
 مشروعات لراحة املرضى يف املستشفى اجلامعي جبامعة نورة

 

-مايو  -11 - هـ1439 –شعبان–25 -الجمعة

 م2018

كلية التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم معرض " حترى " 
 خلرجياهتا

 

-مايو  -14 - هـ1439 –شعبان–28 -االثنين

 جبامعة األمرية نوره” حلة“مشروعاً إبداعيًا مبعرض   46 م2018

 

 

http://almnatiq.net/574232/?mobile=1
http://www.a5bar.org/?p=80738
http://www.a5bar.org/?p=80738
https://www.rjeem.com/اعتماد-بلانتري-يتوّج-تميّز-رعاية-المر/
https://www.rjeem.com/اعتماد-بلانتري-يتوّج-تميّز-رعاية-المر/
https://www.rjeem.com/اعتماد-بلانتري-يتوّج-تميّز-رعاية-المر/
http://www.afaq-n.com.sa/47858/?mobile=1
https://mobile.twasul.info/1123418/
http://profilenews.net/?p=292954
https://noonalsaudi.com/archives/798
http://www.alhiwar.co/Saudi/1510376/تقويم-التعليم-تمنح-جامعة-الأميرة-نورة-شهادة-الاعتماد-الأكاديمي-المؤسسي
http://www.alhiwar.co/Saudi/1510376/تقويم-التعليم-تمنح-جامعة-الأميرة-نورة-شهادة-الاعتماد-الأكاديمي-المؤسسي
http://www.alhiwar.co/Saudi/1510376/تقويم-التعليم-تمنح-جامعة-الأميرة-نورة-شهادة-الاعتماد-الأكاديمي-المؤسسي
http://www.alharajh.com/43532
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=21678&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ksaeyes.net/92013
https://lomazoma.com/saudi/379252/اخبار-السعودية-اليوم--عام--كلية-التصاميم-والفنون-بجامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبد-الرحمن-تنظم-معرض--تحرى--لخريجاتها
https://lomazoma.com/saudi/379252/اخبار-السعودية-اليوم--عام--كلية-التصاميم-والفنون-بجامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبد-الرحمن-تنظم-معرض--تحرى--لخريجاتها
http://www.sra7h.com/?p=416874
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل

برعاية خادم احلرمني الشريفني؛ جائزة األمرية نورة للتميز النسائي تكرم 
 الفائزات يف دورهتا األوىل

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
 ”املستشفى الذكي“اجلامعي يفوز جبائزة  مستشفى امللك عبدهللا

 -15 - هـ1439 –شعبان–29 -الثالثاء

 م2018-مايو 
 اإلبداعيةللفنون ” حلة“جامعة األمرية نورة حتتضن معرض 

 

 -17 - هـ1439 –شعبان–1 -الثالثاء

 م2018- ابريل
 اإلكلينيكي والتعليمي (axiom) جامعة نورة تدشن برانمج

 -18 - هـ1439 –شعبان–2 -األربعاء

 م2018- ابريل
 مرية نورةالثقافة العدلية" يف جامعة األ"

 -19 - هـ1439 –شعبان–3 -الخميس

 م2018- ابريل
 تكرمي الفائزات جبائزة األمرية نورة للتميز النسائي

 -25 - هـ1439 –شعبان–9 -األربعاء

 م2018- ابريل
 "مستشفى امللك عبدهللا حيصد اعتماد "بالنرتي

 -26 - هـ1439 –شعبان–10 -الخميس

 م2018- ابريل
 "جامعة نورة شريٌك يف مؤمتر "احملاكاة الصحية

 -1 - هـ1439 –شعبان–15 -الثالثاء

 م2018- مايو

جامعة نورة تطلق ملتقى األحباث العلمي األول يف جمال التصاميم 
 والفنون

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

 م2018- مايو
 معرض مشاريع التخرج يف جامعة نورة

 -7 - هـ1439 –شعبان–21 -االثنين

 م2018- مايو
 جامعة نورة حتصل على االعتماد األكادميي املؤسسي

 -8 - هـ1439 –شعبان–22 -الثالثاء

 م2018- مايو
 سات املرأة السعوديةجامعة نورة تستعد للمؤمتر األول لدرا

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
 "مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي حيصد جائزة "املستشفى الذكي

 -8 - هـ1439 –شعبان–23 -األربعاء

 م2018- مايو
 جامعة نورة تدشن مشاريع لراحة املرضى يف املستشفى اجلامعي

http://www.rougemagz.com/2018/04/16/برعاية-خادم-الحرمين-الشريفين؛-جائزة-ا/
http://www.rougemagz.com/2018/04/16/برعاية-خادم-الحرمين-الشريفين؛-جائزة-ا/
http://www.rougemagz.com/2018/05/08/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يفوز-بجا/
http://www.rougemagz.com/2018/05/08/مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-يفوز-بجا/
http://www.rougemagz.com/2018/05/14/جامعة-الأميرة-نورة-تحتضن-معرض-حلة-للفن/
http://www.sayidaty.net/node/708606/
http://www.sayidaty.net/node/709141/
http://www.sayidaty.net/node/709646/
http://www.sayidaty.net/node/712536/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/مستشفى-الملك-عبدالله-يحصد-اعتماد-بلانتري#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/712536/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/مستشفى-الملك-عبدالله-يحصد-اعتماد-بلانتري#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/712536/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/مستشفى-الملك-عبدالله-يحصد-اعتماد-بلانتري#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/713166/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-شريكٌ-في-مؤتمر-المحاكاة-الصحية#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/713166/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-شريكٌ-في-مؤتمر-المحاكاة-الصحية#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/713166/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-شريكٌ-في-مؤتمر-المحاكاة-الصحية#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/715186/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تطلق-ملتقى-الأبحاث-العلمي-الأول-في-مجال#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/715186/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تطلق-ملتقى-الأبحاث-العلمي-الأول-في-مجال#photo/1
http://www.sayidaty.net/node/716721/
http://www.sayidaty.net/node/718021/
http://www.sayidaty.net/node/718281
http://www.sayidaty.net/node/718281
http://www.sayidaty.net/node/718281
www.sayidaty.net/node/718701/
www.sayidaty.net/node/718701/
www.sayidaty.net/node/718701/
http://www.sayidaty.net/node/718786/
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 -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018- مايو
 جامعة نورة تدشن تطبيقًا خلدمة ذوي صعوابت التعلم

 -14 - هـ1439 –شعبان–28 -االثنين

 م2018-مايو 
 معرض "ُحلَّة" يف جامعة األمرية نورة

 -16 - هـ1439 –شعبان–30 -األربعاء

 م2018-مايو 
 جامعة نورة تفتتح معمَل التصنيع الرقمي

 

 -2 - هـ1439 –شعبان–16 -األربعاء

 م2018- مايو
 جامعة نورة تطلق ملتقى االحباث العلمي األول يف التصاميم والفنون

 -9 - هـ1439 –شعبان–24 -الخميس

 م2018- مايو
 جامعة األمرية نورة تستعد مللتقى مستقبل املرأة السعودية

 

 -3 - هـ1439 –شعبان–17 -الخميس

جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع املركز اإلقليمي للجودة  م2018- مايو
 والتمّيز يف التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/719206/
http://www.sayidaty.net/node/721021/
http://www.sayidaty.net/node/722181/
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/792481-جامعة-نورة-تطلق-ملتقى-الابحاث-العلمي-الأول-في-التصاميم-والفنون
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/795861-جامعة-الأميرة-نورة-تستعد-لملتقى-مستقبل-المرأة-السعودية
http://www.lahaonline.com/articles/view/55615.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55615.htm
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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