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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- ديسمبر -9 - هـ1440 –ربيع الثاني–2 -األحد

 م2018

 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي يشارك يف مؤمتر سالمة املرضى السعودي

- برسمدي -9 - هـ1440 –ربيع الثاني–2 -األحد

 م2018

 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جممع عيادات لطب األسنان

 برديسم -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018-

األمرية نورة حتقق جائزة رواد التواصل االجتماعي يف جمال " التعليم على عة جام
 مستوى الوطن العريب "

 -13 - هـ1440 –ربيع الثاني 6 -الخميس

 م2018- برديسم
 ة عمل "خياطة األمعاء للممارسني الصحيني"رشو  جامعة األمرية نورة ختتتم فعاليات

 -17 - هـ1440 –ربيع الثاني 10 -االثنين

 م2018- برديسم

األمرية نورة تشارك مبلتقى ألوان قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون جبامعة 
 السعودية

 -19 - هـ1440 –ربيع الثاني 12 -األربعاء

 م2018- برديسم
 جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية مع املركز الوطين لالعتماد األكادميي

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 13 -الخميس

 م2018- برديسم

الوطن مديرة جامعة األمرية نورة : ميزانية اململكة حتمل يف طياهتا مفاتيح اخلري على 
 واملواطن

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 13 -الخميس

 م2018- برديسم
 ن مرض احلثل العضلي )دوشني( جبامعة األمرية نورةية عتوعو ندوة 

 -25 - هـ1440 –ربيع الثاني 18 -اءالثالث

 م2018- برديسم

ت اجلمعية األمريكية للمحاكاة الصحية تعتمد مركز حماكاة جامعة األمرية نورة بن
 عبدالرمحن

 -26 - هـ1440 –ربيع الثاني 19 -األربعاء

 م2018- برديسم
 )أفضل فكرة مبتكرة( جامعة األمرية نورة حتصد جائزة

 -27 - هـ1440 –ربيع الثاني 20 -الخميس

 م2018- برديسم

اجلامعي حيتفل خبرجيي برانمج "ابتعاث املستشفى لعام  مستشفى امللك عبدهللا
 م"2018

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم
 ى امللك عبدهللا اجلامعيتكامل نظام املعلوماتية الصحية يف مستشف

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة تستعرض مجاليات اخلط العريب يف معرض جدة الدويل للكتاب

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها يشارك يف معرض جدة الدويل الرابع 
 للكتاب

https://www.spa.gov.sa/1851114
https://www.spa.gov.sa/1850208
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1852002
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1852002
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1852386
https://www.spa.gov.sa/1853080
https://www.spa.gov.sa/1853080
https://www.spa.gov.sa/1853080
https://www.spa.gov.sa/1853080
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1854587
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1855625
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1855625
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1855625
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1855625
https://www.spa.gov.sa/1854891
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1856473
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1856473
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1856473
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1856473
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1857082
https://www.spa.gov.sa/1857280
https://www.spa.gov.sa/1857280
https://www.spa.gov.sa/1857280
https://www.spa.gov.sa/1857280
https://www.spa.gov.sa/1858921
https://www.spa.gov.sa/1858921
https://www.spa.gov.sa/1858921
https://www.spa.gov.sa/1860063
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1859892
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1859892
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -13 - هـ1440 –ربيع الثاني 6 -الخميس

 م2018- برديسم
 االجتماعي جلامعة نورةرواد التواصل زة جائ

 -17 - هـ1440 –ربيع الثاني 10 -االثنين

 م2018- برديسم
 كلك ذوق".. محلة للتثقيف بـ"إتيكيت" التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة"

 -21 - هـ1440 –ربيع الثاني 14 -الجمعة

 م2018- برديسم
 جنم" خلدمات التأمني تفتتح فرعها اجلديد يف جامعة نورة"

 -25 - هـ1440 –ربيع الثاني 18 -اءالثالث

 م2018- برديسم
 كز جامعة نورةاجلمعية األمريكية للمحاكاة الصحية تعتمد مر 

 -26 - هـ1440 –ربيع الثاني 19 -األربعاء

 م2018- برديسم
 جامعة نورة حتصد جائزة )أفضل فكرة مبتكرة(

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم
 يناير 20جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لغري السعودايت بدءاً من 

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018
 املرور للمتجهني إىل جامعة نورة: تنفيذ طريق مواٍز لطريق املطار يتصل جبسر اجلامعة

 

 برديسم -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018-
  اململكة من الرايدة يف العاملني العريب واإلسالميحنكة امللك سلمان مكَّنت 

 -13 - هـ1440 –ربيع الثاني 6 -الخميس

 م2018- برديسم
 «خياطة األمعاء للممارسني الصحيني»جامعة نورة ختتتم فعاليات ورشة 

 -19 - هـ1440 –ربيع الثاني 12 -األربعاء

 م2018- برديسم
 نورة توقع اتفاقية مع املركز الوطين لالعتماد األكادميية األمري جامعة 

 -21 - هـ1440 –ربيع الثاني 14 -الجمعة

 م2018- برديسم
 تفتتح فرعها اجلديد يف جامعة نورة« جنم خلدمات التأمني»

 -26 - هـ1440 –ربيع الثاني 19 -األربعاء

 م2018- برديسم
 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة )أفضل فكرة مبتكرة(

 -27 - هـ1440 –ربيع الثاني 20 -الخميس

 م2018- برديسم
 «ابتعاث»مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي حيتفل خبرجيي برانمج 

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018
 جامعة األمرية نورة تستعرض مجاليات اخلط العريب يف معرض جدة للكتاب

 

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم
 يناير 20القبول لغري السعودايت..  فتح ابب«: نورة»جامعة 

 

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018
 معرض جدة للكتاب حيلق يف مساء العاملية إببداع وفكر متجدد

http://www.alriyadh.com/1724873
http://www.alriyadh.com/1725590
http://www.alriyadh.com/1726551
http://www.alriyadh.com/1726551
http://www.alriyadh.com/1726551
http://www.alriyadh.com/1727434
http://www.alriyadh.com/1727434
http://www.alriyadh.com/1727434
http://www.alriyadh.com/1727583
http://www.alriyadh.com/1728964
http://www.alriyadh.com/1729697
http://www.al-jazirah.com/2018/20181211/qr27.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181213/lp7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181213/lp7.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181218/142151
http://www.al-jazirah.com/2018/20181223/ec2.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181225/142702
http://www.al-jazirah.com/2018/20181227/ln12.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181227/ln12.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190105/ln16.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1696324/
https://albiladdaily.com/2019/01/06/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8/
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018
 جامعة األمرية نورة تستعرض مجاليات اخلط العريب

 

 برديسم -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018-
 حتقق جائزة رواد التواصل االجتماعي العرب جامعة األمرية نورة

 -13 - هـ1440 –ربيع الثاني 6 -الخميس

 م2018- برديسم
 "جامعة األمرية نورة ختتتم ورشة "خياطة األمعاء

 

 -25 - هـ1440 –ربيع الثاني 18 -اءالثالث

 «جامعة نورة»مجعية أمريكية تعتمد مركز حماكاة  م2018- برديسم

 

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018
 يف معرض الكتاب جبدةاستعراض مجاليات اخلط العريب 

 

 -21 - هـ1440 –ربيع الثاني 14 -الجمعة

 م2018- برديسم
 شركة جنم خلدمات التأمني تفتتح فرعها اجلديد يف جامعة نورة

 

 برديسم -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018-
 يمالتعلجامعة األمرية نورة حتصد جائزة رواد التواصل االجتماعي العرب يف جمال 

 

 برديسم -12 - هـ1440 –ربيع الثاني 5 -األربعاء

 م2018-
 ”خياطة األمعاء للممارسني الصحيني“عمل جامعة األمرية نورة ختتتم فعاليات ورشة 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alyaum.com/articles/6071298
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1852002
https://www.al-madina.com/article/603804
https://www.al-madina.com/article/603804
https://www.al-madina.com/article/603804
http://www.alhayat.com/article/4616451
http://www.alhayat.com/article/4616451
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=356911&CategoryID=3
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=356911&CategoryID=3
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=356911&CategoryID=3
http://www.alsharq.net.sa/2018/12/20/1729873
https://mobile.sabq.org/75nDQp
http://saudi-news24.net/?p=53658
http://saudi-news24.net/?p=53658
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة تبدأ قبول غري السعودايت يف نظام املنح اخلارجية هبذه الشروط

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 لغري السعودايتجامعة األمرية نورة تعلن عن فتح ابب القبول للمنح اخلارجية 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 شاهد .. مرور الرايض: طريق جديد إىل جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يوًما 20جامعة األمرية نورة تفتح ابب القبول لغري السعودايت بعد 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 مرور الرايض يوجه ابختاذ الطريق اجلديد للذهاب إىل جامعة األمرية نورة

 

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم

 السعودايتجامعة األمرية نورة حتدد موعد فتح ابب القبول لغري 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

 توجيه مهم من مرور الرايض لقائدي املركبات هبذه املنطقة

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

 وضح الشروطجامعة األمرية نورة حتدد موعد فتح ابب القبول لغري السعودايت.. وت

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

 توجيه مهم من مرور الرايض لقائدي املركبات هبذه املنطقة

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

 طالبات تعليم مكة يلتحقن بتدريب أوملبياد العلوم والرايضيات يف جامعة األمرية نورة

 

 -17 - هـ1440 –ربيع الثاني 10 -االثنين

 م2018- برديسم

 املتحف التارخيي يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن

 

 -17 - هـ1440 –ربيع الثاني 10 -االثنين

 م2018- برديسم

 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة رواد التواصل االجتماعي العرب يف جمال التعليم

 

 -17 - هـ1440 –ربيع الثاني 10 -االثنين

 م2018- برديسم
 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة رواد التواصل االجتماعي العرب يف جمال التعليم

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20جامعة نورة: فتح ابب القبول لغري السعودايت.. 

https://www.almowaten.net/2019/01/%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%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/amp/
http://mobile.alweeam.com.sa/564661/
http://mobile.alweeam.com.sa/564661/
http://mobile.alweeam.com.sa/564661/
http://mobile.alweeam.com.sa/565201/
https://www.slaati.com/2019/01/01/p1288253.html
https://www.slaati.com/2019/01/06/p1291844.html
https://mobile.twasul.info/1303169
https://mobile.twasul.info/1303169
https://mobile.twasul.info/1303169
https://mobile.twasul.info/1305202/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8/
https://www.an7a.com/2019/01/02/%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%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/
https://www.an7a.com/2019/01/02/%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%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/
https://www.an7a.com/2019/01/02/%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%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/
https://www.an7a.com/2019/01/06/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8/
https://www.ajel-news24.net/239623/
http://www.s-maj-news.net/?p=13780795
http://s777.org/As-Swdyh/4558586.html
https://www.saudi365.co/148998
https://www.saudi365.co/152442
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- برديسم
 ندوة توعوية عن مرض احلثل العضلي )دوشني( جبامعة األمرية نورة

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-

مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي حيتفل خبرجيي برانمج "ابتعاث املستشفى لعام 
 " م2018

 

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- برديسم
 يناير 20جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لغري السعودايت بدءاً من 

 

 -26 - هـ1440 –ربيع الثاني 19 -األربعاء

 م2018- برديسم
 بنت عبد الرمحن  توقيع مذكرة تفاهم بني الكليات وجامعة األمرية نورة

 

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- برديسم

مديرة جامعة األمرية نورة : ميزانية اململكة حتمل يف طياهتا مفاتيح اخلري على الوطن 
 واملواطن

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لغري السعودايت بدءاً من 

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة حتدد موعد فتح ابب القبول لغري السعودايت

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20فتح ابب القبول لغري السعودايت.. «: نورة»جامعة 

 

 برديسم -12 - هـ1440 –ربيع الثاني 5 -األربعاء

 م2018-

قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة تشارك مبلتقى ألوان 
 السعودية

 -19 - هـ1440 –ربيع الثاني 26 -األربعاء

 م2018- برديسم
 جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية مع املركز الوطين لالعتماد األكادميي

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20فتح ابب القبول لغري السعودايت.. «: نورة»جامعة 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة تستعرض مجاليات اخلط العريب

 

 -19 - هـ1440 –ربيع الثاني 26 -األربعاء

 م2018- برديسم
  اد األكادمييجامعة األمرية نورة توقع اتفاقية مع املركز الوطين لالعتم

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لغري السعودايت بدءاً من 

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة حتصد جائزة )أفضل فكرة مبتكرة(

https://www.arabyoum.com/health/7924125/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%86-%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/8044145/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018%D9%85-
https://www.arabyoum.com/Ksa/8044145/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018%D9%85-
https://www.arabyoum.com/Ksa/8044145/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018%D9%85-
https://sabq-sa.com/Ksa/post-1372612
https://arabeast.edu.sa/news/article/the-signing-of-a-memorandum-of-understanding-between-the-colleges
https://www.sra7h.com/?p=474109
https://www.sra7h.com/?p=474109
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=122355
https://theworldnews.net/sa-news/jm-l-myr-nwr-thdd-mw-d-fth-bb-lqbwl-lgyr-ls-wdyt
https://www.uk-arabicnews.com/Ksa/7889431/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%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%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-20-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1664174/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%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-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1664174/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%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-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1689703/%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-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1765018/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%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%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-20-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1782712/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://biladi-sa.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-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://biladi-sa.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-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://biladi-sa.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-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://www.hailvoice.net/?p=503610
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%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1/
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 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- برديسم

مديرة جامعة األمرية نورة: ميزانية اململكة حتمل يف طياهتا مفاتيح اخلري على الوطن 
 واملواطن

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة األمرية نورة تستعرض مجاليات اخلط العريب يف معرض جدة الدويل للكتاب

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20جامعة األمرية نورة تعلن فتح ابب القبول لغري السعودايت بدءاً من 

 

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم

اجلمعية األمريكية للمحاكاة الصحية تعتمد مركز حماكاة جامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن

 

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم

اجلمعية األمريكية للمحاكاة الصحية تعتمد مركز حماكاة جامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن

 

 -31 - هـ1440 –ربيع الثاني 24 -االثنين

 م2018- برديسم

اجلمعية األمريكية للمحاكاة الصحية تعتمد مركز حماكاة جامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 يناير 20فتح ابب القبول لغري السعودايت.. «: نورة»جامعة 

 

 يناير -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018-
 جامعة امللكة نورة تفتح الباب لقبول غري السعودايت ابملنح الدراسية

 

- ديسمبر -9 - هـ1440 –ربيع الثاني–2 -األحد

 م2018

PNU offers a Master’s Degree (Advanced Nursing 
Practice) 

- ديسمبر -9 - هـ1440 –ربيع الثاني–2 -األحد

 م2018

PNU Has the Largest Simulation Center in the 
World for Medical Experimental Education 

 -27 - هـ1440 –ربيع الثاني 20 -الخميس

 م2018- برديسم

PNU Achieves the Pioneer Award for Arab Social 
Networking in Education  

- يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018

Award for women pioneers in health sciences 
research at PNU 

 

 
 

http://www.almadaen.com.sa/319589/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/319589/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/321436/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE/?mobile=1
https://www.n-alhadath.com/385735.html
http://www.alkssr.com/portal/225127/
http://www.alkssr.com/portal/225127/
http://www.sudanonline.net/portal/index.php/news/13662/-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-24-2018/%D8%B9%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%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
http://www.sudanonline.net/portal/index.php/news/13662/-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-24-2018/%D8%B9%D8%A7%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%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
https://www.bald-news.com/Ksa/3153774/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%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
https://www.bald-news.com/Ksa/3153774/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%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
https://albalad.news/Ksa/57357/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%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%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-20-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.rowadalaamal.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://qswownews.com/pnu-achieves-the-pioneer-award-for-arab-social-networking-in-education/
https://qswownews.com/pnu-achieves-the-pioneer-award-for-arab-social-networking-in-education/
https://qswownews.com/award-for-women-pioneers-in-health-sciences-research-at-pnu/
https://qswownews.com/award-for-women-pioneers-in-health-sciences-research-at-pnu/
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 التار يف اجملاألخب
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018- برديسم
 كلمة مدير جامعة األمرية نورة يف ذكرى البيعة الرابعة

 -11 - هـ1440 –ربيع الثاني 4 -الثالثاء

 م2018- برديسم
 جامعة نورة" حتحُْصُد جائزةح ُروَّاِد التواصل االجتماعي"

 -19 - هـ1440 –ربيع الثاني 12 -األربعاء

 م2018- برديسم
 "يت التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصةمحلة يف جامعة نورة للتثقيف بـ "إتيك

 يناير -5 - هـ1440 –ربيع الثاني 29 -السبت

 م2018-
 جامعة نورة تعلن فتح ابب القبول للمنح اخلارجية لغري السعودايت

 

 -13 - هـ1440 –ربيع الثاني 6 -الخميس

 م2018- برديسم
 االجتماعي على مستوى الوطن العريبجامعة نورة حتقق جائزة رواد التواصل 

 -27 - هـ1440 –ربيع الثاني 20 -الخميس

 م2018- برديسم
 السالمة: مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي متكامل األنظمة املعلوماتية الصحية

 

 -20 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- برديسم
  جامعة نورة حتصد جائزة "أفضل فكرة مبتكرة" يف أول هاكاثون وطين للطاقة

 -3 - هـ1440 –ربيع الثاني 27 -الخميس

 م2018- يناير
  جامعة األمرية نورة تعلن عن فتح ابب القبول لتسجيل غري السعودايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sayidaty.net/node/813881/
https://www.sayidaty.net/node/814531
https://www.sayidaty.net/node/817331
https://www.sayidaty.net/node/817331
https://www.sayidaty.net/node/824846
http://www.rougemagz.com/2018/12/12/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://www.rougemagz.com/2018/12/12/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://www.rougemagz.com/2018/12/12/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://www.rougemagz.com/2018/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A/
http://www.hiamag.com/node/909626
http://www.hiamag.com/node/910351
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احمللية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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