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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-

عة األمرية مركز اإلرشاد املهين والدعم الوظيفي يفتتح فعالية املقابالت التجريبية جبام
  نورة

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-

 اختتام فعالية املقابالت التجريبية جبامعة األمرية نورة

- نوفمبر -11 - هـ1440 –ربيع األول –3 -األحد

 م2018
 االجتماعية جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

 مسابقة دولية "تصور ة حيصلن على املركز الثالث يفطالبات من جامعة األمرية نور 
 املستقبل"

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املركز األول يف مبادرة "إجادة"

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األ ربعاء

 م2018-
 حرم أمري الرايض تكرم خرجيات جامعة األمرية نورة

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-

للتمكني االقتصادي للمرأة  2018الدكتورة العميل ترأس وفد اململكة يف منتدى  
 يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بتونس

 نوفمبر -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -األحد

 م2018-
 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة ينظم يوم اجلودة التوعوية

 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 ليمامة للتعاون البحثيمذكرة تفاهم مع جامعة ا جامعة األمرية نورة توقع

 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد ملتقى "العطاء وطن"

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر

جامعة األمرية نورة تقدم ورشاً تدريبية يف جمال رايدة األعمال وفق تطلعات رؤية 
2030 

 نوفمبر -25 - هـ1440 –ربيع األول –17 -األحد

 م2018-
 جامعة األمرية نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم والتعلم

 -25 - هـ1440 –ربيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر

املعهد العقاري السعودي ينظم دورة " الوساطة العقارية " يف جامعيت نورة بنت  
 عبدالرمحن واإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 نوفمبر -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018-
 صل دوراهتا يف مبادئ اخلياطة اجلراحية وأساسيات احملاكاةة نورة تواجامعة األمري 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1839198
https://www.spa.gov.sa/1839627
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840005
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840399
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840399
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840970
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1841066
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840925
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1840925
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1842662
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1844113
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1844113
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1844516
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1844516
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1845404
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1846133
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1846133
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1848248
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- ديسمبر
 برامج املاجستريجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تعلن فتح ابب القبول لعدد من 

 -4 - هـ1440 –ربيع األول –26 -الثالثاء

 م2018- ديسمبر
 اختتام معرض "رائدات األعمال" جبامعة األمرية نورة 

 -5 - هـ1440 –ربيع األول –27 -األربعاء

 م2018- ديسمبر

جلامعي يشارك يف املؤمتر العريب لألساليب احلديثة يف اإلدارة مستشفى امللك عبدهللا ا
 ابلقاهرة

 -6 - هـ1440 –ربيع األول –28 -الخميس

 م2018- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جممع عيادات لطب األسنان

 

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-
 «املرأة السعودية»فين يف معرض متازج ثقايف و 

- نوفمبر -11 - هـ1440 –ربيع األول –3 -األحد

 م2018
 جبامعة األمرية نورة« املقابالت التجريبية»ختام فعالية 

 نوفمبر -12 - هـ1440 –ربيع األول –4 -االثنين

 م2018-
 جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية االجتماعية

 نوفمبر -12 - هـ1440 –ربيع األول –4 -االثنين

 م2018-
 زائرة 1655جامعة نورة ختتتم فعالية التوعية بسرطان الثدي أبكثر من 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 األمرية نورةحرم أمري الرايض تكرم خرجيات جامعة 

 -19 - هـ1440 –ربيع األول –11 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 م اجلودة التوعوية اجلامعي ينظم يو مستشفى امللك عبدهللا

 -19 - هـ1440 –ربيع األول –11 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 قيادات نسائية تشارك يف منتدى التمكني االقتصادي

 نوفمبر -25 - هـ1440 –ربيع األول –17 -األحد

 م2018-
 والتعلمجامعة نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 فتح ابب القبول ل"املاجستري " يف جامعة نورة

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األو ل –6 -األ ربعاء

 م2018-
 "طالبات جامعة األمرية نورة حيققن املركز األول يف مبادرة "إجادة

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 طالبة جبامعة األمرية نورة 878حرم أمري منطقة الرايض ترعى حفل ختريج 

 -19 - هـ1440 –ربيع األول –11 -االثنين

 م2018- نوفمبر

اململكة يف منتدى التمكني ات ة ترأس وفداً من قيادمديرة جامعة األمرية نور 
 االقتصادي للمرأة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1848183
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1848183
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1848183
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1848673
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1849234
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1849234
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1849234
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1849234
https://www.spa.gov.sa/1850208
http://www.alriyadh.com/1716750
http://www.alriyadh.com/1716750
http://www.alriyadh.com/1717139
http://www.alriyadh.com/1717471
http://www.alriyadh.com/1717424
http://www.alriyadh.com/1717938
http://www.alriyadh.com/1717938
http://www.alriyadh.com/1717938
http://www.alriyadh.com/1718988
http://www.alriyadh.com/1718978
http://www.alriyadh.com/1720769
http://www.alriyadh.com/1720769
http://www.alriyadh.com/1720769
http://www.alriyadh.com/1722331
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181113/139579
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181113/139579
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181113/139579
http://www.al-jazirah.com/2018/20181114/fe11.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181119/ln44.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181119/ln44.htm
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 «العطاء وطن»جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد ملتقى 

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 جامعة اليمامة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية نورة

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- ديسمبر

ة نورة بنت عبد الرمحن تعلن عن فتح ابب القبول لعدد من برامج األمري جامعة 
 املاجستري

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 «الغذاء والدواء»موظفاً يف  213جامعة نورة تدرب 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األ ول –6 -األربعاء

 م2018-
 مديرة جامعة نورة: ال فرق بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتصادية

 نوفمبر -25 - هـ1440 –ربيع األول –17 -األحد

 م2018-

اليوم العاملي للقضاء »مبناسبة « جامعة نورة»تعقد لقاء مبنسوابت « حقوق اإلنسان»
 «على العنف ضد املرأة

 نوفمبر -25 - هـ1440 –ربيع األول –17 -األحد

 م2018-
 ليمملركز التميز يف التعجامعة نورة تنظم اللقاء األول 

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
  منتدى التمكني االقتصادي للمرأةاململكة تشارك يف

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 ة األمرية نورةحرم أمري الرايض تكرم خرجيات جامع

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األ ربعاء

 م2018-
 "هدى العميل: فرص كثرية تنتظر املرأة السعودية خاصة يف "نيوم

 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 "جامعة األمرية نورة تعقد ملتقى "العطاء وطن

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- رديسمب
 جامعة نورة تعلن بدء القبول لربامج املاجستري

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 حيصد املركز الثالث يف مسابقة عاملية« جامعة نورة»لطالبات « صنيع»

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- ديسمبر
 «جامعة نورة»بـ« مبادئ اخلياطة اجلراحية»متدرابً يف دورات   60

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 أة يف تونسللتمكني االقتصادي للمر  2018اململكة تشارك يف منتدى 

http://www.al-jazirah.com/2018/20181122/ln5.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181122/ln5.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181128/fe7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181202/lp6.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181202/lp6.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1685451/
https://www.okaz.com.sa/article/1685451/
https://www.okaz.com.sa/article/1685641
https://www.okaz.com.sa/article/1688197/
https://www.okaz.com.sa/article/1688197/
https://www.okaz.com.sa/article/1688292
http://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
http://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
http://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
https://www.alyaum.com/articles/6062181/
https://www.alyaum.com/articles/6062181/
https://www.alyaum.com/articles/6062181/
https://www.al-madina.com/article/598570?rss=1
https://www.al-madina.com/article/598570?rss=1
https://www.al-madina.com/article/598570?rss=1
https://www.al-madina.com/article/600026?rss=1
https://www.al-madina.com/article/600026?rss=1
https://www.al-madina.com/article/600026?rss=1
https://www.al-madina.com/article/601995?rss=1
http://www.alhayat.com/article/4611640
http://www.alhayat.com/article/4613958
http://www.alhayat.com/article/4613958
http://www.aleqt.com/2018/11/13/article_1488891.html
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 االقتصادي 2018العميل ترأس الوفد السعودي مبنتدى 

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 مديرة جامعة نورة: الفرق بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتصادية

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 دراسات العليا ومرتبة الشرف األوىلمن خرجيات ال 878كرم جامعة األمرية نورة ت

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

موظف من منسويب اهليئة العامة للغذاء  213جامعة األمرية نورة دربت أكثر من 
 ملكةلدواء يف ثالث مناطق ابملوا

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 حرم أمري الرايض تكرم خرجيات جامعة األمرية نورة

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 جامعه االمرية نورة بنت عبدالرمحن تقيم ملتقى العطاء وطن

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=352673&CategoryID=2
http://alekhbariya.net/ar/node/37787
https://sabq.org/zQgPX9?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
http://saudi-news24.net/?p=47704
http://saudi-news24.net/?p=47704
http://saudi-news24.net/?p=47950
http://saudi-news24.net/?p=48803
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 نوفمبر -14 - هـ1440 –ربيع األول –6 -األربعاء

 م2018-
 تونسمتكني املرأة اقتصاداًي يف  هدى العميل ترأس الوفد السعودي مبنتدى

 

 نوفمبر -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018-
 مرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستريجامعة األ

 

 نوفمبر -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018-
 من برامج املاجستريب القبول لعدد نورة تفتح اب جامعة األمرية

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 موظف وموظفة من منسويب الغذاء والدواء 213جامعة األمرية نورة تدرب أكثر من 

 

 نوفمبر -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018-

 املاجستريجامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لعدد من برامج 

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر

 تقيم برانمج أتهيل املقبالت على الزواج« آسية الوقفية»

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

 «الغذاء والدواء»موظفاً يف  213جامعة نورة تدرب 

 

 رنوفمب -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

 من خرجيات الدراسات العليا ومرتبة الشر 878جامعة األمرية نورة تكرم 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد

 اكاةمبادئ اخلياطة اجلراحية وأساسيات احمل جامعة األمرية نورة تواصل دوراهتا يف

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

 مديرة جامعة نورة: ال فرق بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتصادية

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

 ايض تكرم خرجيات جامعة األمرية نورةري الر حرم أم

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر

-11-18معرض دليل املرأه يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف الفرتة من 
 2018-11-22ايل  2018

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

تري جامعة األمرية نورة تكّرم اخلرجيات احلاصالت على الدكتوراه واملاجس
   والبكالوريوس

https://ajel.sa/Yy6NqB
https://www.almowaten.net/2018/12/%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%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF/
https://www.almowaten.net/2018/12/%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%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF/
https://www.almowaten.net/2018/12/%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%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF/
http://mobile.alweeam.com.sa/557621
https://www.slaati.com/2018/11/12/p1239807.html
https://mobile.twasul.info/1281739
https://mobile.twasul.info/1281739
https://mobile.twasul.info/1281739
https://mobile.twasul.info/1268857/
https://sabq-sa.com/health/post-352548
https://sabq-sa.com/health/post-352548
https://ksa1.website/?p=92822
https://ksa1.website/?p=101710
https://dlellk.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
http://www.s-maj-news.net/?p=13777600
http://www.s-maj-news.net/?p=13778272
http://www.s-maj-news.net/?p=13778272
http://www.s-maj-news.net/?p=13778272
http://www.makkahnews.net/5129816.html
http://www.makkahnews.net/5129816.html
http://www.makkahnews.net/5129816.html
http://www.makkahnews.net/5129816.html
http://www.makkahnews.net/5129816.html
http://www.makkahnews.net/5129816.html
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 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 من خرجيات الدراسات العليا ومرتبة الشرف األوىل 878رم جامعة األمرية نورة تك

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

للتمكني االقتصادي للمرأة يف  2018الدكتورة العميل ترأس وفد اململكة يف منتدى 
 منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بتونس

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر

ليوم العاملي للقضاء ا»مبناسبة « جامعة نورة»تعقد لقاء مبنسوابت « حقوق اإلنسان»
 «على العنف ضد املرأة

 

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 جامعة نورة حتصد املركز الثالث يف املسابقة العاملية تصور املستقبل

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

للتمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الشرق األوسط  2018إنطالق أعمال منتدى 
 ومشال إفريقيا

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 للرجال” السبت“املكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوم  م2018-

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -الثنينا

 جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري م2018- يسمبرد

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تعلن فتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري م2018- يسمبرد

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 مري الرايض تكرم خرجيات جامعة األمرية نورةحرم أ

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري

 

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- رنوفمب
 جامعه االمريه نوره بنت عبدالرمحن تقيم ملتقى العطاء وطن

 

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 الرمحن تقيم ملتقى العطاء وطنجامعه االمريه نوره بنت عبد

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األ ول –5 -الثالثاء

 م2018-
 مناطق 3الغذاء والدواء يف  جامعة نورة ختتتم دورات تدريبية لـ

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى العطاء وطن

https://www.saudi365.co/143572
https://www.arabyoum.com/arab/7266929/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-2018-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arabyoum.com/arab/7266929/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-2018-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.arabyoum.com/Ksa/7498035/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/7498035/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/7498035/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/7498035/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.misrelgdeda.com/arab/228073/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=22638
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=22638
https://www.sra7h.com/?p=464242
https://kabrday.com/127964/
http://www.alaqeq.net/news.php?action=show&id=28464
https://lomazoma.com/saudi/167609.html
https://lomazoma.com/saudi/167609.html
https://lomazoma.com/saudi/167609.html
https://lomazoma.com/saudi/230634.html
https://www.al-khaleeg.com/232460.html
http://freeswcc.com/ar/archives/186012
http://freeswcc.com/ar/archives/186012
http://freeswcc.com/ar/archives/186012
https://7adramout.net/alweeam/2147670/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%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%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%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.html
https://barq-org.sa/378400
https://barq-org.sa/380157?mobile=1


 

7 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

ور تص“صلن على املركز الثالث يف مسابقة دولية طالبات من جامعة األمرية نورة حي
 ”املستقبل

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 ”العطاء وطن“جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد ملتقى 

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 ةورقة عمل تناقش قضااي متكني املرأة والقيادة اإلدارية وعرض التجارب الناجح 20

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

افة جامعة #ابخلرج_اليوم األستاذة عزيزة القعيضب يف ضيمشرفة القسم النسائي 
 األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

موظف وموظفة من  213ت أكثر من جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن درب
 الث مناطق ابململكةمنسويب ومنسوابت اهليئة العامة للغذاء والدواء يف ث

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 جامعه االمريه نوره بنت عبدالرمحن تقيم ملتقى العطاء وطن

 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة للتعاون البحثي

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 جامعة نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم

 -6 - هـ1440 –ربيع األول –28 -الخميس

 م2018- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جممع عيادات لطب األسنان

 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 التطبيقية يُزرن معمل احملاكاة املهارية يف جامعة األمرية نورة ية العلوم الطبيةطالبات كل م2018- نوفمبر

 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر

-11-18معرض دليل املرأه يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف الفرتة من 
     2018-11-22ايل  2018

 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- برنوفم
 معرض دليل املرأه يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر

جامعة األمرية نورة تقدم ورشاً تدريبية يف جمال رايدة األعمال وفق تطلعات رؤية 
2030 

https://newspaper.sudafax.com/8024/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86/
https://newspaper.sudafax.com/8024/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86/
https://newspaper.sudafax.com/8024/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86/
https://newspaper.sudafax.com/8024/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86/
https://newspaper.sudafax.com/11415/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%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/
https://newspaper.sudafax.com/11415/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%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/
http://www.ham-24.com/new/s/155212
https://www.alhadathonline.org/news/263900
http://kharjhome.com/885011644.html
http://kharjhome.com/885011644.html
http://www.moonsnews.com/?p=9835
http://www.moonsnews.com/?p=9835
http://www.moonsnews.com/?p=9835
http://www.moonsnews.com/?p=9835
http://www.moonsnews.com/?p=10587
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1565755/%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1583929/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1627538/%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://www.shqra.org/new/s/6414
http://roaanews.com.sa/archives/369066
http://roaanews.com.sa/archives/369066
http://roaanews.com.sa/archives/369066
http://www.alhtoon.com/80858/
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14467?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14467?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-
 حرم أمري الرايض تكرم خرجيات جامعة األمرية نورة

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 يف جامعة نورة” املاجستري ”فتح ابب القبول ل

 

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 لقاء األول ملركز التميز يف #التعليم والتعلمجامعة_نورة تنظم ال#

 

 -28 - هـ1440 –ر بيع األول –20 -األربعاء

 م2018- نوفمبر

اليوم العاملي للقضاء »مبناسبة « جامعة نورة»سوابت تعقد لقاء مبن« حقوق اإلنسان»
 «على العنف ضد املرأة

 

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 جامعة نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم والتعلم

 

- نوفمبر -11 - هـ1440 –ر بيع األول –3 -األحد

 م2018
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية االجتماعية

 

- نوفمبر -11 - هـ1440 –ربيع األول –3 -األحد

 م2018
 ألمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية االجتماعيةجامعة ا

 -6 - هـ1440 –ربيع األول –28 -الخميس

 م2018- ديسمبر
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جممع عيادات لطب األسنان

 

 -25 - هـ1440 –ر بيع األول –18 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم والتعلم

 

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-
 فتتح فعالية املقابالت التجريبية جبامعة نورةمركز اإلرشاد املهين والدعم الوظيفي ي

 نوفمبر -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018-

من خرجيات الدراسات العليا  878برعاية حرم أمري الرايض جامعة األمرية نورة تكرم 
 الشرف األوىلومرتبة 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –14 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة األمرية نورة وجامعة اليمامة للتعاون البحثي

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 ابب القبول لعدد من برامج املاجستري جامعة األمرية نورة تفتح

 

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-
 فعالية انطلقي أبمان مشاركة اندي حاضنة نورة يف

 

 نوفمبر -9 - هـ1440 –ربيع األول –1 -الخميس

 م2018-
 ت التجريبية جبامعة األمرية نورةاختتام فعالية املقابال

http://www.hailvoice.net/?p=496620
http://www.hailvoice.net/?p=499332
https://www.0096600.com/new/s/108473
https://www.0096600.com/new/s/108473
https://www.0096600.com/new/s/108473
http://akhbarlibya.net/Gulf-news/1334297.html
http://akhbarlibya.net/Gulf-news/1334297.html
http://akhbarlibya.net/Gulf-news/1334297.html
http://akhbarlibya.net/Gulf-news/1334297.html
http://www.hakmnews.com/archives/210036
https://www.dmcnews.org/Ksa/3288442/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%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%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-2/
http://www.faifaonline.net/portal/2018/11/25/456438.html
http://www.kulasohuf.com/28070/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%81/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/28070/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%81/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/28070/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%81/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/28468/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%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/
http://www.kulasohuf.com/28468/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%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/
http://www.kulasohuf.com/28468/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%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/
http://www.kulasohuf.com/28468/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%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/
http://www.kulasohuf.com/29298/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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/?mobile=1
http://www.fajr.sa/230663
https://www.rwifd.com/?p=294963
http://www.almadaen.com.sa/314550/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/314550/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/314550/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC/?mobile=1
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة نورة تعلن بدء القبول لربامج املاجستري

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- يسمبرد
 جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لعدد من برامج املاجستري

 

 -22 - هـ1440 –ربيع األول –13 -الثنينا

 م2018- نوفمبر

The Arabic Language Teaching Institute for Non-
Arabic Speakers at PNU; a diverse cultural 

interact 

- نوفمبر -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018

The Community College at Princess Nourah Bint 
Abdulrahman University is Keeping up with the 

National Trend Towards the Development of the 
Tourism Sector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alkharjonline.net/news/s/60388
http://www.alrukoba.com/?p=127833
https://al-hadth.com/?p=50251
https://qswownews.com/the-arabic-language-teaching-institute-for-non-arabic-speakers-at-pnu-a-diverse-cultural-interact/
https://qswownews.com/the-arabic-language-teaching-institute-for-non-arabic-speakers-at-pnu-a-diverse-cultural-interact/
https://qswownews.com/the-arabic-language-teaching-institute-for-non-arabic-speakers-at-pnu-a-diverse-cultural-interact/
https://qswownews.com/the-community-college-at-princess-nourah-bint-abdulrahman-university-is-keeping-up-with-the-national-trend-towards-the-development-of-the-tourism-sector/
https://qswownews.com/the-community-college-at-princess-nourah-bint-abdulrahman-university-is-keeping-up-with-the-national-trend-towards-the-development-of-the-tourism-sector/
https://qswownews.com/the-community-college-at-princess-nourah-bint-abdulrahman-university-is-keeping-up-with-the-national-trend-towards-the-development-of-the-tourism-sector/
https://qswownews.com/the-community-college-at-princess-nourah-bint-abdulrahman-university-is-keeping-up-with-the-national-trend-towards-the-development-of-the-tourism-sector/
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -12 - هـ1440 –ربيع األول –4 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 امعة األمرية نورةرعاية املول إعالمياً.. انطالق أسبوع املوضة واجلمال يف جب

 -13 - هـ1440 –ربيع األول –5 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 امعة نورة" اثلثاً يف مسابقة دوليةطالبات "ج

 -15 - هـ1440 –ربيع األول –7 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 املرأة بتونسمديرة جامعة نورة ترأس الوفد السعودي يف منتدى متكني 

 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 نورة عالمياً: اختتام "أسبوع املوضة واجلمال" يف جامعة األمريةرعاية "املول" إ

 -21 - هـ1440 –ربيع األول –13 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 قائداً يف الرعاية الصحية 50أفضل أبو عباة حيصد جائزة 

 -25 - هـ1440 –ربيع األول –17 -األحد

 م2018- نوفمبر
 جامعة نورة تنظم اللقاء األول ملركز التميز يف التعليم والتعلم

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 ة اجلراحية وأساسيات احملاكاة جبامعة نورةدورات يف مبادئ اخلياط

 -4 - هـ1440 –ربيع األول –26 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 احبات املشاريع الصغريةجامعة نورة تقيم معرض "رائدات األعمال" لص

 

 -15 - هـ1440 –ربيع األول –7 -الخميس

 طالبة جبامعة األمرية نورة 878ى حفل ختريج  منطقة الرايض ترعحرم أمري م2018- نوفمبر

 

 -18 - هـ1440 –ربيع األول –10 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 صد املركز الثالث يف املسابقة العاملية تصور املستقبلجامعة نورة حت

 

 -3 - هـ1440 –ربيع األول –25 -االثنين

 جامعة نورة تواصل دوراهتا يف مبادئ اخلياطة اجلراحية وأساسيات احملاكاة م2018- نوفمبر

 

 

 

 

 

https://www.sayidaty.net/node/799776
https://www.sayidaty.net/node/800161
https://www.sayidaty.net/node/800161
https://www.sayidaty.net/node/800161
https://www.sayidaty.net/node/801346
https://www.sayidaty.net/node/801346
https://www.sayidaty.net/node/801346
https://www.sayidaty.net/node/803311
https://www.sayidaty.net/node/803906
https://www.sayidaty.net/node/806281
https://www.sayidaty.net/node/809666
https://www.sayidaty.net/node/809666
https://www.sayidaty.net/node/809666
https://www.sayidaty.net/node/810636
https://www.sayidaty.net/node/810636
https://www.sayidaty.net/node/810636
http://www.rougemagz.com/2018/11/14/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-878-%D8%B7/
http://www.hiamag.com/node/887966
http://www.hiamag.com/node/887966
http://www.hiamag.com/node/887966
http://www.lahaonline.com/articles/view/56543.htm
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 حفي ألخبار األشهر املاضيةإحصائية النشر الص
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