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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر

جامعة األمرية نورة تقيم برانجمها التوعوي لتطوير أساليب الوقاية واملعاجلة من أمراض ختثر  
 الدم

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر

مذكرة تفاهم بني مركز امللك عبدهللا لألحباث الطبية وجامعة األمرية نورة يف اجملاالت البحثية 
 واألكادميية والتدريبية

 -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة ختتتم فعالية )يوم التمكني( 

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر

األمرية نورة تطلق فعاليات "ال للجلطات الوريدية" ابلتزامن مع اليوم العاملي ألمراض جامعة 
 ختثر الدم

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 مدير مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي ينال جائزة التميز يف الرعاية الصحية العاملية

 -16 - هـ1440 –صفر–7 -الثالثاء

 م2018- أكتوبر

ورشة وحماضرة علمية يف برانمج "ال للجلطات الوريدية" جبامعة األمرية نورة للممارسني  14
 الصحيني

 -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تطرح دراسة أتثري بعض املُحّليات الصناعّية على بعض العصائر الطبيعية

 -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 اختتام فعاليات "ال للجلطات الوريدية" جبامعة األمرية نورة

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية" يف جامعة األمرية نورة"

 -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
األمرية نورة ووزارة العمل ألقامه دورات تدريبية مكثفة للكادر تعاون مشرتك بني جامعة 

 الصحي

 -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تنظم محلة عن مكافحة مرض سرطان الثدي

 -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تدشن غداً "ملتقى فن" بدورته الثانية

 -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تشارك يف مؤمتر "حتّول الرعاية الطبية"

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1824006
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1824006
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1824009
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1824009
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1824456
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1827974
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1827974
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1827974
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1827974
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1828016
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1829065
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1829065
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1828303
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1829366
https://www.spa.gov.sa/1831661
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832630
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832630
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832630
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832630
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832681
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1832663
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 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
متحداثً وابحثاً  37تدشني املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية جبامعة األمرية نورة مبشاركة 

 علمياً 

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 اختتام مؤمتر دراسات املرأة األول جبامعة األمرية نورة

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 جامعة جازان تشارك يف "املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية" جبامعة األمرية نورة

 -30 - هـ1440 –صفر–21 -الثالثاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تسدل الستار غداً على معرض "املرأة السعودية.. احلاضر واملستقبل"

 -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة األمرية نورة تطلق منصة نورة اإللكرتونية مع رواق املعرفة

 -1 - هـ1440 –صفر–23 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 القادمجامعة األمرية نورة تستعد الفتتاح تسع وحدات حبثية صحية االثنني 

 -2 - هـ1440 –صفر–24 -الجمعة

 م2018- نوفمبر
 ندوة عن جراحة الركبة يف مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 -7 - هـ1440 –صفر–29 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة تفتتح الوحدات البحثية وتدّشن برانمج املقاييس الصحية العربية

 -7 - هـ1440 –صفر–29 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 مركز اإلرشاد املهين والدعم الوظيفي ينظم فعاليات املقابالت التجريبية جبامعة األمرية نورة

 -8 - هـ1440 –صفر–30 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة ختتتم فعالية التوعية بسرطان الثدي

 

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدهللا العاملي لألحباث الطبية

 -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 "فعالية "يوم التمكنيجامعة نورة تستضيف خرباء ومتخصصني يف 

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي يشارك مبؤمتر بالنرتي العاملي

 -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018- أكتوبر
 أبوعباة حيصل على جائزة التميز يف الرعاية الصحية العاملية

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 جامعة نورةورقة علمية تبحث دور املرأة السعودية على طاولة مؤمتر  48

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 السعودايت يفزن يف مسابقة "تصورات املستقبل" لالبتكارات التقين

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 يف جامعة األمرية نورة« 2ملتقى فن »انطالق 

 -1 - هـ1440 –صفر–23 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 تسع وحدات حبثية صحية متخصصة جبامعة نورة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1833270
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1833270
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1834057
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1833978
https://www.spa.gov.sa/1835291
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1835631
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1836006
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1836570
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1838268
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1838120
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1838600
http://www.alriyadh.com/1710032
http://www.alriyadh.com/1710283
http://www.alriyadh.com/1710283
http://www.alriyadh.com/1710032
http://www.alriyadh.com/1712260
http://www.alriyadh.com/1712464
http://www.alriyadh.com/1713163
http://www.alriyadh.com/1713738
http://www.alriyadh.com/1714632
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 -5 - هـ1440 –صفر–27 -االثنين

 م2018- نوفمبر
 حبث علمي لنسب إفراط األطفال يف استخدام األجهزة

 -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018- نوفمبر
 املقابالت التجريبية يف فعالية جبامعة األمرية نورة

 -7 - هـ1440 –صفر–29 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 جامعة نورة تطلق تسع وحدات حبثية وبرانمج املقاييس الصحية

 

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
  جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدهللا العاملي لألحباث الطبية

 -12 - هـ1440 –صفر–3 -الجمعة

 م2018- أكتوبر
 جتمع علمي لتطوير أساليب وقاية ومعاجلة أمراض ختثر الدم

 -12 - هـ1440 –صفر–3 -الجمعة

 م2018- أكتوبر
 يف بوسطن: تتويج مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي جبامعة األمرية نورة جبائزة البالنرتي

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 تتويج مستشفى امللك عبدهللا يف جامعة األمرية نورة جبائزة البالنرتي يف بوسطن

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 املرأة السعودية احلاضر واملستقبل" يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن"

 -1 - هـ1440 –صفر–23 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 جامعة األمرية نورة تستعد الفتتاح تسع وحدات حبثية صحية متخصصة

 

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 مذكرة تفاهم بني مركز امللك عبدهللا لألحباث الطبية وجامعة نورة

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 تعاون بني مركز امللك عبدهللا لألحباث وجامعة نورة

 -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 «ختثر الدم»جامعة نورة تطلق برانجمها التوعوي لـ 

 -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 تؤهل طالباهتا يف التمكني الوظيفي« جامعة نورة»

 -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018- أكتوبر
 «املوضة الباريسية»اليوم.. جامعة نورة تطلق برانمج 

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 ابحثاً وابحثة يف املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية 37

 -8 - هـ1440 –صفر–30 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 ختتتم فعالية التوعية بسرطان الثدي« جامعة نورة»

 

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 على جائزة التميز يف الرعاية الصحية العاملية أبو عباة حيصل

 

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 قضااي املرأة السعودية يف مؤمتر حبثي جبامعة األمرية نورة

http://www.alriyadh.com/1715487
http://www.alriyadh.com/1715725
http://www.alriyadh.com/1716308
http://www.al-jazirah.com/2018/20181010/ms7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181010/ms7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181010/ms7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181013/ln10.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181014/ln39.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181014/137516
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181021/138071
http://www.al-jazirah.com/2018/20181101/ln13.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.okaz.com.sa/article/1677434
https://www.okaz.com.sa/article/1677306/
https://www.okaz.com.sa/article/1677593/
https://www.okaz.com.sa/article/1677593/
https://www.okaz.com.sa/article/1677863
https://www.okaz.com.sa/article/1680005/
https://www.okaz.com.sa/article/1680005/
https://www.okaz.com.sa/article/1680945
https://www.okaz.com.sa/article/1680945
https://www.okaz.com.sa/article/1680945
https://www.okaz.com.sa/article/1684118
http://www.albiladdaily.com/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7/
https://www.alyaum.com/articles/6057764/
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 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 السعودية املرأة مؤمتر يف علميا وابحثا متحداث 37

 -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 جبامعة األمرية نورة« ملتقى الفن»تشكيليني يشاركون يف  10

 

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 مؤمتر "املرأة السعودية احلاضر واملستقبل" يف جامعة األمرية نورة

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 ورقة عمل يف مؤمتر دراسات املرأة السعودية 40ابحثا و 70

 -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018- أكتوبر
 تعاون مشرتك بني "جامعة نورة" و"العمل" ألقامه دورات تدريبية للكادر الصحي

 -1 - هـ1440 –صفر–23 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 وحدات حبثية صحية 9جامعة نورة تستعد الفتتاح 

 

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر

املؤمتر »عند الكاتبة السعودية.. يف مكانة املرأة يف األدب ورائدات الفن ومجاليات القصة 
 «األول

 -1 - هـ1440 –صفر–23 -الخميس

 م2018- نوفمبر
 وحدات حبثية اإلثتني 9تدشن « جامعة نورة»

 -7 - هـ1440 –صفر–29 -األربعاء

 م2018- نوفمبر
 «جامعة نورة»وحدات حبثية وبرانمج املقاييس الصحية يف  9تدشني 

 

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 «مؤمتر دراسات املرأة»ابحثا افتتاح  70مبشاركة 

 

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 دوره يف استحداث برامج تعزز جتربة املريض مبستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 " عن "اللغوايت االجتماعية خدمة اللغة العربية" ينظم حماضرة"نورة ابلتعاون مع جامعة

 

 -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018- أكتوبر
 أبوعباة.. أول سعودي حيصل على جائزة التميز يف الرعاية الصحية العاملية

https://www.alyaum.com/articles/6058390/
https://www.alyaum.com/articles/6059567/
https://www.al-madina.com/article/594488
https://www.al-madina.com/article/594596
https://www.al-madina.com/article/594828?rss=1
https://www.al-madina.com/article/596303
http://www.alhayat.com/article/4609234/
http://www.alhayat.com/article/4609234/
http://www.alhayat.com/article/4609234/
http://www.alhayat.com/article/4609234/
http://www.alhayat.com/article/4609871
http://www.alhayat.com/article/4610800
http://www.alhayat.com/article/4610800
http://www.aleqt.com/2018/10/25/article_1476691.html
http://www.aleqt.com/2018/10/25/article_1476691.html
https://mobile.sabq.org/Lstfq6
https://mobile.sabq.org/QLjHYF
https://ajel.sa/local/2242831
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- أكتوبر -30 - هـ1440 –صفر–21 -الثالثاء

 م2018

املرأة ” جامعة األمرية نورة تستقبل خنبة من الفنانني ومتذوقي الفن يف املعرض الفين 
 “ السعودية احلاضر واملستقبل

 

- أكتوبر -16 - هـ1440 –صفر–7 -الثالثاء

 م2018

 يف جتربة عملية.. فوائد غري متوقعة خللط عصائر طبيعية

 

- أكتوبر -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018
 ”املراة السعودية احلاضر واملستقبل“جامعة األمرية نورة تستضيف املعرض الفين 

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 حبضور خبرية أزايء عاملية” املوضة الباريسية“جامعة األمرية نورة تطلق اليوم برانمج 

 

- أكتوبر -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 تعاون مشرتك بني جامعة األمرية نورة ووزارة العمل م2018

 

- أكتوبر -30 - هـ1440 –صفر–21 -الثالثاء

 م2018

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تستقبل خنبة من الفنانني ومتذوقي الفن يف 
 ”املرأة السعودية احلاضر واملستقبل“املعرض الفين 

 

- أكتوبر -16 - هـ1440 –صفر–7 -الثالثاء

 م2018
 يف جامعة األمرية نورة لدراسة أتثري بعض املُحّليات الصناعّيةدورة تدريبية 

- أكتوبر -16 - هـ1440 –صفر–7 -الثالثاء

 م2018
 رانمج ال للجلطات الوريدية جبامعة األمرية نورةورشة عمل يف ب 12

- أكتوبر -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة يف” املوضة الباريسية“

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 ”املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية“نورة تنظم جامعة األمرية 

- أكتوبر -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018

أكتوبر “نورة تنظم محلة عن مكافحة مرض سرطان الثدي حتت شعار  جامعة األمرية
 ”الوردي

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018
 األول لدراسات املرأة السعودية جبامعة األمرية نورةتدشني املؤمتر 

- أكتوبر -28 - هـ1440 –صفر–19 -األحد

 م2018
 ”أسبوع املوضة الباريسية“نورة تقيم  جامعة األمرية

- أكتوبر -28 - هـ1440 –صفر–19 -األحد

 م2018
 ملرأة األول جبامعة األمرية نورة يواصل جلساته اليوم الثاينمؤمتر دراسات ا

https://www.slaati.com/2018/10/29/p1226826.html
https://www.slaati.com/2018/10/29/p1226826.html
https://www.slaati.com/2018/10/29/p1226826.html
https://www.slaati.com/2018/10/29/p1226826.html
https://mobile.twasul.info/1243790/
https://www.makkah-now.com/426129.html
https://www.makkah-now.com/426129.html
https://www.eshraqlife.net/269533.html
http://www.sra7h.com/?p=459189
http://www.newsalwatan.com/109193435.html
http://www.newsalwatan.com/109193435.html
http://www.newsalwatan.com/109193435.html
https://gaya-sa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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%84%D8%AF%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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%84%D8%AF%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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%84%D8%AF%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/12-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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
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%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/?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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/?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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/?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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%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%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7/?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%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/?mobile=1
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- أكتوبر -29 - هـ1440 –صفر–20 -االثنين

 م2018

املرأة السعودية احلاضر “نورة تستقبل خنبة من الفنانني يف املعرض الفين  جامعة األمرية
 ”واملستقبل

- أكتوبر -30 - هـ1440 –صفر–21 -الثالثاء

 م2018

تعاون بني جامعة األمرية نورة وشركة رواق املعرفة إلطالق منصة نورة توقيع اتفاقية 
 اإللكرتونية

- أكتوبر -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018
 نورة تستعد الفتتاح تسع وحدات حبثية صحية االثنني القادم جامعة األمرية

- نوفمبر -4 - هـ1440 –صفر–26 -األحد

 م2018

نسب إفراط األطفال يف استخدام األجهزة ” تتميز ببحث جامعة األمرية نورة 
 “ واأللعاب

- نوفمبر -5 - هـ1440 –صفر–27 -االثنين

 م2018
 ملهين والدعم الوظيفي ينظم فعالية املقابالت التجريبية يف جامعة نورةمركز اإلرشاد ا

- نوفمبر -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018

نورة تشهد حفل افتتاح الوحدات البحثية وتدشني برانمج املقاييس  جامعة األمرية
 الصحية

- نوفمبر -8 - هـ1440 –صفر–30 -الخميس

 م2018
 زائرة 1655نورة ختتتم فعالية التوعية بسرطان الثدي حبضور أكثر من جامعة األمرية 

 

- أكتوبر -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018
 اختتام فعاليات "ال للجلطات الوريدية" جبامعة األمرية نورة

- أكتوبر -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تستعد الفتتاح تسع وحدات حبثية صحية االثنني القادم

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 ابحثاً وابحثة يف املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية 37 م2018

 

- أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018
 ومعاجلة أمراض ختثر الدمجتمع علمي جبامعة األمرية نورة لتطوير أساليب وقاية 

 

- أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018

حيقق جائزة التميز يف جمال تقدمي الرعاية الصحية املرتكزة على  الدكتور أمحد أبوعباة
 املريض من منظمة البلينرتي العاملية يف مدينة بوسطن

 

- أكتوبر -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 جامعة األمرية نورة ختتتم فعالية )يوم التمكني( م2018

 

- أكتوبر -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018
 جتمع علمي لتطوير أساليب وقاية ومعاجلة أمراض ختثر الدم

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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/?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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/?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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/?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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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/?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%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88/?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%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1/?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%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1/?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%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1/?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%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%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%86/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%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%86/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%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%86/?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%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88/?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%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88/?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%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9/?mobile=1
https://lomazoma.com/saudi/66022.html
https://lomazoma.com/saudi/116660.html
https://www.ksaeyes.net/135745
https://www.ksaeyes.net/135745
https://www.ksaeyes.net/135745
http://www.smn-sa.net/new/s/14897
http://www.smn-sa.net/new/s/14897
http://www.smn-sa.net/new/s/14897
http://www.shqra.org/new/s/6355
http://www.shqra.org/new/s/6355
http://www.almoustahlek.com/95183/
https://barq-org.sa/368245?mobile=1
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 

- أكتوبر -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018
 «املوضة الباريسية»اليوم.. جامعة نورة تطلق برانمج 

 

- أكتوبر -14 - هـ1440 –صفر–5 -األحد

 م2018
 مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي يفوز جبائزة البالنرتي ببوسطن

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 األمرية نورةمؤمتر املرأة السعودية احلاضر واملستقبل يف جامعة 

 

- أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018
 جتمع علمي جبامعة األمرية نورة لتطوير أساليب وقاية ومعاجلة أمراض ختثر الدم 

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 يف جامعة #األمرية_نورة” املوضة الباريسية“انطالق برانمج 

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018

املرأة “*واملعرض الفين املصاحب ”* املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية*
 يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن” السعودية احلاضر واملستقبل

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 برانمج "املوضة الباريسية" حبضور خبرية أزايء عامليةجامعة األمرية نورة تطلق اليوم 

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018

املرأة السعودية “واملعرض الفين املصاحب ” ل لدراسات املرأة السعوديةاملؤمتر األو “
 يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن” احلاضر واملستقبل

- أكتوبر -29 - هـ1440 –صفر–20 -االثنين

 م2018

املرأة السعودية “رية نورة تستقبل خنبة من الفنانني ومتذوقي الفن يف معرض جامعة األم
 ”احلاضر واملستقبل

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 خبرية أزايء عامليةحبضور ” املوضة الباريسية“جامعة األمرية نورة تطلق اليوم برانمج 

 

- أكتوبر -29 - هـ1440 –صفر–20 -االثنين

 م2018

تستقبل خنبة من الفنانني ومتذوقي الفن يف  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
 ”املرأة السعودية احلاضر واملستقبل“املعرض الفين 

 

- أكتوبر -14 - هـ1440 –صفر–5 -األحد

 م2018

اليوم العاملي ابلتزامن مع ” ال للجلطات الوريدية“جامعة األمرية نورة تطلق فعاليات 
 ألمراض ختثر الدم

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018
 ابحثاً وابحثة يف املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية 37

- أكتوبر -28 - هـ1440 –صفر–19 -األحد

 م2018
 يف جامعة األمرية نورة« 2ملتقى فن »طالق ان

https://www.bald-news.com/More/article-1553555.html
https://www.bald-news.com/More/article-1553555.html
http://www.ham-24.com/new/s/150835
http://www.ham-24.com/new/s/151485
http://www.ham-24.com/new/s/151485
http://www.ham-24.com/new/s/151485
https://sadaalmowaten.com.sa/news/161672
https://sadaalmowaten.com.sa/news/161672
https://sadaalmowaten.com.sa/news/161672
http://qadaya.org/89034/
http://www.alhadathonline.org/news/255316
http://www.alhadathonline.org/news/255316
http://bit.ly/2ypr3Nq
http://bit.ly/2ypr3Nq
http://bit.ly/2ypr3Nq
https://www.an7a.com/2018/10/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://www.an7a.com/2018/10/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://www.an7a.com/2018/10/29/%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/
https://www.an7a.com/2018/10/29/%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/
https://www.an7a.com/2018/10/29/%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/
https://www.an7a.com/2018/10/29/%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/
http://kharjhome.com/885008156.html
http://www.a5bar.org/?p=96473
http://www.a5bar.org/?p=96473
http://www.a5bar.org/?p=96473
http://www.alkssr.com/portal/208102/
http://www.alkssr.com/portal/208102/
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1458121/37-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1458121/37-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1458121/37-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/art-news/1467348/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%86-2-%D9%81%D9%8A-%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.html


 

8 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- نوفمبر -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة تفتتح الوحدات البحثية وتدّشن برانمج املقاييس الصحية العربية

 

- أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018
 جتمع علمي جبامعة األمرية نورة لتطوير أساليب وقاية ومعاجلة أمراض ختثر الدم

- نوفمبر -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018
 موقع املدرابت السعودايت يشارك يف أسبوع الرايدة العاملي جبامعة نورة

 

- نوفمبر -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018

األمرية نورة واهليئة العامة للسياحة والرتاث مبادرة تعاونية بني كلية اآلداب جبامعة 
 .الوطين

 

- أكتوبر -29 - هـ1440 –صفر–20 -االثنين

 م2018

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تستقبل خنبة من الفنانني ومتذوقي الفن يف *
 *"املعرض الفين "املرأة السعودية احلاضر واملستقبل

- نوفمبر -2 - هـ1440 –صفر–24 -الجمعة

 م2018
 ندوة عن جراحة الركبة يف مستشفى امللك عبدهللا اجلامعي

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018
 عقد املؤمتر األول لدراسات املرأة يف جامعة األمرية نورة

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018

جامعة جازان تشارك بورقة حبثية ضمن املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية جبامعة 
 األمرية نورة

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018
 املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية

 

- أكتوبر -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018

نورة بنت عبد الرمحن تعقد املؤمتر األول لدراسات املرأة  اليوم.. جامعة األمرية
 السعودية

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018

املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية"* *واملعرض الفين املصاحب "املرأة السعودية 
 احلاضر واملستقبل" يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 "جامعة األمرية نورة تطلق برانمج "املوضة الباريسية

 

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 مؤمتر "املرأة السعودية احلاضر واملستقبل" يف جامعة األمرية نورة

 

- أكتوبر -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018

Princess Nourah University holds first conference 
for Saudi women’s studies 

 

https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1502594/%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%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%91%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://nbdalarab.com/164344/
http://www.n-alhadath.com/361190.html
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.alkhafji.net/90470/
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14135?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14135?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14135?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14135?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.m-e3lamion.com/n/s/14206
https://alroeyah.com/12683/
http://nbdalarab.com/172746/
http://nbdalarab.com/172746/
http://www.watanye.com/?p=93488
http://www.rowadalaamal.com/%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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD
http://www.rowadalaamal.com/%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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD
http://www.najeah.com/new/s/42956?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.najeah.com/new/s/42956?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.0096600.com/new/s/107509
https://www.0096600.com/new/s/107509
https://www.0096600.com/new/s/107509
http://alkharjonline.net/news/s/58806
http://www.arabnews.com/node/1391526
http://www.arabnews.com/node/1391526
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 أكتوبر -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018-
 برانمج للتوعية أبمراض ختثر الدم يف جامعة نورة

 أكتوبر -100 - هـ1440 –صفر–1 -األربعاء

 م2018-
 نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدهللا العامليجامعة 

 أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018-
 خرباء ومتخصصون يف يوم التمكني جبامعة نورة

- أكتوبر -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018
 مستشفى امللك عبد هللا اجلامعي يف مؤمتر بالنرتي العاملي

- أكتوبر -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018
 ختثر الدمجامعة نورة تطوِّر أساليب الوقاية ومعاجلة أمراض 

- أكتوبر -17 - هـ1440 –صفر–8 -األربعاء

 م2018
 جامعة األمرية نورة حتتضن املؤمتَر األول لدراسات املرأة السعودية

- أكتوبر -21 - هـ1440 –صفر–12 -األحد

 م2018
 موضة ابريسية يف جامعة األمرية نورة

 أكتوبر -22 - هـ1440 –صفر–13 -االثنين

 م2018-
 احلاضر واملستقبل" يف جامعة نورة املرأة السعودية.."

 أكتوبر -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018-
 جامعة نورة تنظم محلة عن مكافحة سرطان الثدي

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 تدشني املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية جبامعة نورة

 أكتوبر -30 - هـ1440 –صفر–21 -الثالثاء

 م2018-
 "واملستقبلجامعة نورة تقيم "املرأة السعودية احلاضر 

 أكتوبر -31 - هـ1440 –صفر–22 -األربعاء

 م2018-
 اتفاقية إلطالق منصَّة جامعة نورة اإللكرتونية للتعليم عن بـُْعد

- نوفمبر -5 - هـ1440 –صفر–27 -االثنين

 م2018
 جامعة نورة تناقش "إفراط استخدام األطفال األجهزة الذكية" يف مؤمتر دويل

- نوفمبر -6 - هـ1440 –صفر–28 -الثالثاء

 م2018
 فعالية "املقابالت التجريبية" يف جامعة األمرية نورة

https://www.sayidaty.net/node/783001
https://www.sayidaty.net/node/782721
https://www.sayidaty.net/node/782721
https://www.sayidaty.net/node/782721
https://www.sayidaty.net/node/783561
https://www.sayidaty.net/node/785331
https://www.sayidaty.net/node/786281
https://www.sayidaty.net/node/786281
https://www.sayidaty.net/node/786281
https://www.sayidaty.net/node/786711
https://www.sayidaty.net/node/787891
https://www.sayidaty.net/node/789051
https://www.sayidaty.net/node/790326
https://www.sayidaty.net/node/791206
https://www.sayidaty.net/node/793181
https://www.sayidaty.net/node/793181
https://www.sayidaty.net/node/793856
https://www.sayidaty.net/node/796206
https://www.sayidaty.net/node/796536
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- نوفمبر -7 - هـ1440 –صفر–29 -األربعاء

 م2018
 العربيةجامعة نورة تشهد حفل تدشني برانمج املقاييس الصحية 

 

- أكتوبر -15 - هـ1440 –صفر–6 -االثنين

 م2018
 امللك عبد هللا جبامعة األمرية نورة يتوج جبائزة البالنرتي يف بوسطن مستشفى

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 نوعية عن اللغة العربية يف جامعة األمرية نورة حماضرة

- نوفمبر -2 - هـ1440 –صفر–24 -الجمعة

 م2018
 فتتح تسع وحدات حبثية صحيةجامعة نورة ت

 

- أكتوبر -16 - هـ1440 –صفر–7 -الثالثاء

 م2018

الدكتور "أمحد أبو عباة" أول سعودي حيصل على اجلائزة العاملية لتميز الرعاية 
 الصحية

 أكتوبر -24 - هـ1440 –صفر–15 -األربعاء

 م2018-
 جامعة نورة تطلق املعرض الفين "املرأة السعودية احلاضر واملستقبل"

 -25 - هـ1440 –صفر–16 -الخميس

 م2018- أكتوبر
 سرطان الثديجامعة األمرية نورة تطلق محلة ملكافحة مرض 

- أكتوبر -28 - هـ1440 –صفر–19 -األحد

 م2018
 إنطالق مؤمتر املرأة السعودية يف جامعة األمرية نورة

 أكتوبر -29 - هـ1440 –صفر–20 -االثنين

 م2018-
 " مبشاركة أمساء ابرزة يف جمال الفنون2جامعة نورة حتتضن "ملتقى فن 

 

 أكتوبر -11 - هـ1440 –صفر–2 -الخميس

 م2018-
جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدهللا العاملي لألحباث 

 الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sayidaty.net/node/797336
https://www.sayidaty.net/node/797336
https://www.sayidaty.net/node/797336
http://www.rougemagz.com/2018/10/14/%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%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/
http://www.rougemagz.com/2018/10/24/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://www.rougemagz.com/2018/11/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://www.rougemagz.com/2018/11/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://www.rougemagz.com/2018/11/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://www.hiamag.com/node/874531
http://www.hiamag.com/node/874531
http://www.hiamag.com/node/878011
http://www.hiamag.com/node/878181
http://www.hiamag.com/node/878181
http://www.hiamag.com/node/878181
http://www.hiamag.com/node/879041
http://www.hiamag.com/node/880131
http://www.lahaonline.com/articles/view/56308.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/56308.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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