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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -14 - هـ1439 –القعدة ذو–1 -السبت

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تستضيف برانمج موهبة اإلثرائي الصيفي

 -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 م2018- يوليو
 "ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة" برانمج ماجستري جبامعة األمرية نورة

 -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم العام

 -18 - هـ1439 –القعدة ذو–5 -األربعاء

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم العام

 -22 - هـ1439 –القعدة ذو–9 -األحد

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ختتتم املخيم اإلثرائي الصيفي

 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26

جامعة األمرية نورة تنفذ برانجمي ماجستري اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكي وتصميم األزايء 
 والنسيج

 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26
 برامج طبية لألطفال والفتيات مبركز احملاكاة جبامعة األمرية نورة

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 م الصحية" للعام الثاينجامعة األمرية نورة تعلن عن "جائزة الرايدة للباحثات يف العلو  

 -31 - هـ1439 –القعدة ذو–18 -الثالثاء

 م2018- يوليو
 اختتام برانمج موهبة الصيفي يف جامعة األمرية نورة 

 -2 - هـ1439 –القعدة ذو–20 -الخميس

 م2018- أغسطس
 جامعة األمرية نورة تقيم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع االجتماعي"

 -6 - هـ1439 –القعدة ذو–24 -االثنين

 م2018- أغسطس
 " التعلم اإللكرتوين والتدريب الصيفي " مبادرة جبامعة األمرية نورة 

 -8 - هـ1439 –القعدة ذو–26 -األربعاء

 م2018- أغسطس
 م2018جامعة األمرية نورة تشارك يف فعاليات حملية ودولية يف صيف 

 

 - هـ1439 –القعدة وذ–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26
 برامج طبية لألطفال مبركز احملاكاة جبامعة نورة

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 «دة للباحثات يف العلوم الصحيةجائزة الراي»جامعة نورة تعلن 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1784383
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1784978
https://www.spa.gov.sa/1785998
https://www.spa.gov.sa/1785998
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1787165
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1790675
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1790675
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1790715
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1791384
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1791384
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1791384
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1791646
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1792384
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1793515
https://www.spa.gov.sa/1794280
http://www.alriyadh.com/1695022
http://www.alriyadh.com/1695822
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 -22 - هـ1439 –القعدة ذو–9 -األحد

 م2018- يوليو
 جامعة نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم

 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26

جامعة األمرية نورة تنفذ برانجمي ماجستري اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكي وتصميم األزايء 
 جوالنسي

 -2 - هـ1439 –القعدة ذو–20 -الخميس

 م2018- أغسطس
 «إحصاءات النوع االجتماعي»جامعة األمرية نورة تقيم دورة تدريبية بعنوان 

 

 - هـ1439 –القعدة ذو–14 -الجمعة

 م2018- يوليو -26
 ماجستري يف تصميم األزايء و اخلدمة االجتماعية يف جامعة نورة

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 جائزة للباحثات يف العلوم الصحية

 

 -24 - هـ1439 –القعدة ذو–11 -الثالثاء

 م2018- يوليو
 العاملي« جودة املقررات»تتوج بـ« األمرية نورة»امعة ج

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 «جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية»تعلن عن « نورة»

 

 -18 - هـ1439 –القعدة ذو–5 -األربعاء

 م2018- يوليو
 ملعلمات التعليم العام جبامعة نورة« التدريب الصيفي»بدء 

 -31 - هـ1439 –القعدة ذو–18 -الثالثاء

 م2018- يوليو
 الصيفي جبامعة األمرية نورة اختتام برانمج موهبة

 -6 - هـ1439 –القعدة ذو–24 -االثنين

 م2018- أغسطس
 مبادرة جبامعة األمرية نورة« التعلم اإللكرتوين»

 

 -16 - هـ1439 –القعدة ذو–3 -االثنين

 م2018- يوليو
 تطلق ماجستري ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة« جامعة نورة»

 -18 - هـ1439 –القعدة ذو–5 -األربعاء

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تطلق برانجماً تدريبياً للمعلمات

 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26
 «جامعة نورة»برامج طبية لألطفال والفتيات مبركز احملاكاة يف 

 

 -18 - هـ1439 –القعدة ذو–5 -األربعاء

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تدرب معلمات التعليم

 -6 - هـ1439 –القعدة ذو–24 -االثنين

 م2018- أغسطس
 ابتكارات أكادميية صيفية جبامعة األمرية نورة

 

 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو -26
 تخصيص للفصل الدراسي الصيفيجامعة األمرية نورة تفتح بوابة ال

http://www.al-jazirah.com/2018/20180720/ln34.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180726/133315
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180726/133315
http://www.al-jazirah.com/2018/20180802/ln57.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180802/ln57.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1659583/
https://www.okaz.com.sa/article/1660184/
https://www.al-madina.com/article/582855?rss=1
https://www.al-madina.com/article/583610
https://www.al-madina.com/article/583610
http://www.alyaum.com/articles/6042456
http://www.alyaum.com/articles/6044423?rss=1
http://www.alyaum.com/articles/6045374
http://www.alhayat.com/article/4592515
http://www.alhayat.com/article/4592904
http://www.alhayat.com/article/4594380
http://www.alhayat.com/article/4594380
https://www.almowaten.net/2018/07/جامعة-الأميرة-نورة-تفتح-بوابة-التخصيص/
https://www.almowaten.net/2018/07/جامعة-الأميرة-نورة-تفتح-بوابة-التخصيص/
https://www.almowaten.net/2018/07/جامعة-الأميرة-نورة-تفتح-بوابة-التخصيص/
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- يوليو -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 م2018

 ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة" برانمج ماجستري بـ#جامعة_األمرية_نورة"

 

- يوليو -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 م2018
 ليم العامجامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التع

 

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تفتح القبول لدرجة املاجستري

 

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تفتح القبول لدرجة املاجستري

 

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو
 برامج طبية لألطفال مبركز احملاكاة جبامعة نورة

 

 -6 - هـ1439 –القعدة ذو–24 -االثنين

 م2018- أغسطس

جامعة األمرية نورة تعلن عن فتح ابب القبول لربانمج املاجستري يف اخلدمة 
 االجتماعية

 

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 طبية لألطفال مبركز احملاكاة جبامعة نورة برامج م2018- يوليو

 

- يوليو -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 م2018
 جامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم العام

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تعلن فتح بوابة التخصيص اإللكرتونية للطالبات

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات لكلية التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة

 

- يوليو -22 - هـ1439 –القعدة ذو–9 -األحد

 م2018
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ختتتم املخيم اإلثرائي الصيفي

 -23 - هـ1439 –القعدة ذو–10 -االثنين

 م2018- يوليو
 على ختم جودة املقررات اإللكرتونية جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتصل

 -26 - هـ1439 –القعدة ذو–13 -الخميس

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة تقيم برامج طبية لألطفال والفتيات مبركز احملاكاة

https://www.0096600.com/new/s/103990
https://www.7adramout.net/slaati/1948420/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1872018--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
https://www.7adramout.net/slaati/1948420/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1872018--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
https://www.7adramout.net/slaati/1948420/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1872018--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://almaydanedu.net/695599/
http://alkharjonline.net/news/s/56667/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.elbaldnews.com/Ksa/1825582/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.sra7h.com/?p=437431
http://www.sra7h.com/?p=437431
http://www.hailvoice.net/?p=490561
https://www.slaati.com/2018/07/18/p1139580.html
https://www.slaati.com/2018/07/25/p1145403.html
https://www.slaati.com/2018/07/05/p1128203.html
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3/?mobile=1
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 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ختتتم برانمج موهبة الصيفي

 -2 - هـ1439 –القعدة ذو–20 -الخميس

 م2018- أغسطس
 ”إحصاءات النوع االجتماعي“جامعة األمرية نورة تقيم دورة تدريبية بعنوان 

 

 -23 - هـ1439 –القعدة ذو–10 -االثنين

 م2018- يوليو
 العاملي« جودة املقررات»تتوج بـ« األمرية نورة»جامعة 

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 «جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية»تعلن عن « نورة»

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 اختتام برانمج موهبة الصيفي جبامعة األمرية نورة

 -6 - هـ1439 –القعدة ذو–24 -االثنين

 م2018- أغسطس
 مبادرة جبامعة األمرية نورة« التعلم اإللكرتوين»

 

 -23 - هـ1439 –القعدة ذو–10 -االثنين

 م2018- يوليو
 العاملي« جودة املقررات»تتوج بـ« األمرية نورة»جامعة 

 -30 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو
 «جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية»تعلن عن « نورة»

 

- يوليو -15 - هـ1439 –القعدة ذو–2 -األحد

 جامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم العام م2018

 

 يوليو -18 - هـ1439 –القعدة ذو–5 -األربعاء

 جامعة األمرية نورة .. أساليب علمية حديثة لتأهيل الطالبات م2018-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA-2/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8/?mobile=1
https://www.arabyoum.com/Ksa/6352748/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.arabyoum.com/Ksa/6480390/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/6480390/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/6501607/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/6632947/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://saudied.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7/?mobile=1
http://saudied.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7/?mobile=1
https://lomazoma.com/saudi/590787.html
https://www.youtube.com/watch?v=vO3AF6HZVmA&feature=youtu.be
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -15 - هـ1439 –القعدة وذ–2 -األحد

 م2018- يوليو
 جامعة نورة تقدم برانمج ماجستري ممارسة العلوم التمريضية املتقدمة

 - هـ1439 –القعدة ذو–11 -الثالثاء

 م2018- يوليو -24

 جامعة نورة حتصل على ختم جودة املقررات اإللكرتونية من
Quality Matters 

 -8 - هـ1439 –القعدة ذو–26 -األربعاء

 م2018- أغسطس
 2018حضور مميز جلامعة نورة يف فعاليات حملية ودولية بـ 

 -8 - هـ1439 –القعدة ذو–26 -األربعاء

 م2018- أغسطس
 مبادرة للتعلم اإللكرتوين والتدريب الصيفي يف جامعة نورة

 -8 - هـ1439 –القعدة ذو–26 -األربعاء

 م2018- أغسطس
 ورة يصدر أول نشرة لدراسات املرأةمركز أحباث جامعة ن

 

 -22 - هـ1439 –القعدة ذو–9 -األحد

 م2018- يوليو
 العامجامعة األمرية نورة تطلق برانمج التدريب الصيفي ملعلمات التعليم 

 - هـ1439 –القعدة ذو–17 -االثنين

 م2018- يوليو -30

جامعة نورة تعلن عن "جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية" للعام 
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/744916/
http://www.sayidaty.net/node/748046/
http://www.sayidaty.net/node/748046/
http://www.sayidaty.net/node/748046/
http://www.sayidaty.net/node/748046/
http://www.sayidaty.net/node/754161/
http://www.sayidaty.net/node/754161/
http://www.sayidaty.net/node/754161/
http://www.sayidaty.net/node/753481/
http://www.sayidaty.net/node/754371/
http://www.sayidaty.net/node/754371/
http://www.sayidaty.net/node/754371/
http://www.lahaonline.com/articles/view/55947.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55947.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55947.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55988.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55988.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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