
 

 

  

 

  

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

 هـ1440من العام محرم  لشهر
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -11 - هـ1440 –محرم–1 -الثالثاء

                    م2018- سبتمبر
 ق دورهتا الثانيةجائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي تعلن عن اطال

 -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018- سبتمبر
 الدكتورة الشهراين تشارك يف مشروع حبثي يف اخلالاي الشمسية

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تواكب الرؤية يف حتقيق التكامل الصحي والبدين

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 88طالبة جبامعة األمرية نورة يصممن أكرب علم للمملكة احتفاء ابليوم الوطين  4912

 -21 - هـ1440 –محرم–11 -الجمعة

                    م2018- سبتمبر
 مديرة جامعة األمرية نورة : اليوم الوطين مسرية مباركة من العطاء والبناء

 -22 - هـ1440 –محرم–12 -السبت

                    م2018- سبتمبر
 "2" سرية جمد أمري منطقة الرايض يرعى فعالية 

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر

هـ لتطوير مهارات الباحثني يف 1440جامعة األمرية نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي 
 اجملاالت الصحية

 -27 - هـ1440 –محرم–17 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تنظم األسبوع التوعوي للمحاكاة الصحية يف عامه الثاين

 -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

                    م2018- سبتمبر
 "أحباث التوحد" يفعل تبادل اخلربات والشراكة اجملتمعية

 -1 - هـ1440 –محرم–21 -االثنين

                    م2018- أكتوبر
 اختتام املعسكر الربجمي األول على مستوى اململكة يف جامعة األمرية نورة 

 -4 - هـ1440 –محرم–24 -الخميس

                    م2018- أكتوبر
 رة العلمية السنوية لطب األعصاب للكبار يف جامعة األمريةإطالق الدو 

 -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018- أكتوبر
 قفني واملهتمني من الرجالاملكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوم للباحثني واملث

 -9 - هـ1440 –محرم–29 -الثالثاء

         م2018- أكتوبر

            

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

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1812208
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1812208
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1812208
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1814221
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1815623
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1816499
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1816499
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1817208
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1817518
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1818537
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1818537
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1819129
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1819897
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1820623
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1822456
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1822456
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1822456
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1823035
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1823035
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1823035
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1823825
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -11 - هـ1440 –محرم–1 -ثاءالثال

                    م2018- سبتمبر
 إطالق الدورة الثانية جلائزة األمرية نورة للتميز النسائي

 -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018- سبتمبر
 جامعة نورة تشارك فريقاً حبثياً يف اخلالاي الشمسية

 -23 - هـ1440 –محرم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 فيصل بن بندر: هنيئاً للقيادة بعطاءات أبناء وبنات الوطن

 -23 - هـ1440 –حرمم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 يف يوم الوطن جبامعة األمرية نورة« سرية جمد»اختتام فعاليات 

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 هـ1440تستأنف برانمج التقومي األكادميي « جامعة نورة»

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 مديرة جامعة نورة: بالدان كيان قوي له وزنه وثقله يف العامل

 -1 - هـ1440 –محرم–21 -االثنين

                    م2018- أكتوبر
 مشرتكة يف معسكر برجمي جبامعة نورة 930

 أكتوبر -7 - هـ1440 –محرم–27 -األحد

                    م2018-
 يدات كليات التمريض يف استضافة جامعة األمرية نورةعمداء وعم

 أكتوبر -7 - هـ1440 –محرم–27 -األحد

                    م2018-
 املكتبة املركزية يف جامعة نورة ختصص يوم السبت للرجال

 

 -23 - هـ1440 –محرم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 (2أمري منطقة الرايض يرعى فعالية )سرية جمد 

 -23 - هـ1440 –محرم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 د. أبو عباة: اليوم الوطين جتديد عهد واستعادة جمد

 أكتوبر -7 - هـ1440 –محرم–27 -األحد

                    م2018-
 واملثقفني واملهتمني من الرجال املكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوماً للباحثني

 

 -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018- سبتمبر
 «جامعة نورة»منح دراسية للماجستري يف 

 -27 - هـ1440 –محرم–17 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 جبامعة نورة« احملاكاة»أسبوع توعوي يف 

 -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018- أكتوبر
 ا للباحثني الرجالاملكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوم

 -9 - هـ1440 –محرم–29 -الثالثاء

                    م2018- أكتوبر
 تعاون بني مركز امللك عبدهللا لألحباث وجامعة نورة

 

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 كلية  15جودة التدريب التقين واملهين يف  مناقشة

http://worldcup.alriyadh.com/1703711
http://www.alriyadh.com/1704836
http://www.alriyadh.com/1706364
http://www.alriyadh.com/1706668
http://www.alriyadh.com/1706853
http://www.alriyadh.com/1706949
http://www.alriyadh.com/1707927
http://www.alriyadh.com/1707927
http://www.alriyadh.com/1707927
http://www.alriyadh.com/1709268
http://www.alriyadh.com/1709268
http://www.alriyadh.com/1709268
http://www.alriyadh.com/1709248
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180923/136235
http://www.al-jazirah.com/2018/20180923/ym10.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2018/20181006/137044
https://ws.pnu.edu.sa/scholarship/
https://ws.pnu.edu.sa/scholarship/
https://www.okaz.com.sa/article/1674416/
https://www.okaz.com.sa/article/1676752/
https://www.okaz.com.sa/article/1676752/
https://www.okaz.com.sa/article/1676752/
https://www.okaz.com.sa/article/1677306/
http://www.albiladdaily.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-15/amp/
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

                    م2018- سبتمبر
 آالف طالبة يشكلن علم اململكة احتفاال ابليوم الوطين 5

 

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 تستأنف برانمج تطوير مهارات الباحثني الصحيني« جامعة نورة»

 -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

                    م2018- سبتمبر
 «جامعة نورة»أسبوع توعوي للمحاكاة الصحية يف 

 

 -23 - هـ1440 –محرم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 " جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن2أمري الرايض يرعى فعالية "سرية جمد 

 
 -1 - هـ1440 –محرم–21 -االثنين

                    م2018- أكتوبر
 يف جامعة األمرية نورة على مستوى اململكة األول املعسكر الربجمي""

 

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 جامعة نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي

 

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 88طالبات جامعة نورة يصممن أكرب علم للمملكة احتفاء بـ اليوم الوطين 

 -23 - هـ1440 –محرم–13 -األحد

                    م2018- سبتمبر
 أمري الرايض بفعالية سرية جمد: أبناء اململكة يف صفوف واضحة ال تقبل ابلدخالء

 -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

                    م2018- سبتمبر
 ساحة خضراء والسعودية من الفضاء.. هكذا احتفلت جامعة األمرية نورة بيوم الوطن

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 األمرية نورة تستأنف برانمج تطوير مهارات الباحثني يف اجملاالت الصحية جامعة

 

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 يف اليوم الوطين"جينيس" جامعة األمرية نورة تدخل موسوعة

http://www.aleqt.com/2018/09/24/article_1459081.html
http://www.alhayat.com/article/4604480
http://www.alhayat.com/article/4604666
http://www.alhayat.com/article/4604666
https://mobile.sabq.org/HdJXcN
https://mobile.sabq.org/DSk7Mf
http://mobile.alweeam.com.sa/542901
https://www.almowaten.net/2018/09/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84/
https://www.almowaten.net/2018/09/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84/
https://www.almowaten.net/2018/09/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84/
https://www.almowaten.net/2018/09/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.almowaten.net/2018/09/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AD/
https://www.almowaten.net/2018/09/%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%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A/
http://www.mbc.net/ar/programs/saudi-national-day-2018/articles/%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%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9--%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A.html
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 سبتمبر -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018-

 يأبكرب علم بشر  88األمرية نورة تشارك يف اليوم الوطين جامعة 

 سبتمبر -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018-

 جامعة األمرية نورة تشكل فرقا رايضية لكل قسم ابلكليات

 

- سبتمبر -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

 88ابلصور .. احتفاء جامعة نورة بذكرى اليوم الوطين الـ                    م2018

 

- سبتمبر -11 - هـ1440 –محرم–1 -الثالثاء

                    م2018
 تعلن عن إطالق دورهتا الثانيةجائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي 

- سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018
 الدكتورة الشهراين من جامعة األمرية نورة تشارك فريق حبثي يف اخلالاي الشمسية

- سبتمبر -18 - هـ1440 –محرم–8 -الثالثاء

                    م2018
 كامل الصحي والبدينجامعة األمرية نورة تواكب الرؤية يف حتقيق الت

 سبتمبر -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018-

مناسبة تدعوان للفخر املتجدد هبذا الكيان  88مديرة جامعة نورة : الذكرى الـ 
 العظيم

- سبتمبر -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018
 ”حاكاةاألسبوع التوعوي للم“جامعة األمرية نورة تنظم فعالية 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018

هـ لتطوير مهارات 1440جامعة األمرية نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي 
 الباحثني

- سبتمبر -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

                    م2018
 املعسكر الربجمي األول على مستوى اململكة يف جامعة األمرية نورة

- سبتمبر -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

                    م2018
 88جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم أوبريت داران 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 جامعة األمرية نورة تستضيف عمداء وعميدات كليات التمريض

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 كتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوم السبت للرجالامل

 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

 مديرة جامعة نورة: بالدان كيان قوي له وزنه وثقله يف العامل                    م2018

https://www.slaati.com/2018/09/20/p1191620.html
https://www.slaati.com/2018/09/20/p1191240.html
http://www.makkah-now.com/417169.html
http://www.makkah-now.com/417169.html
http://www.makkah-now.com/417169.html
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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/?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%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82/?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%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82/?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%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%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-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%80-88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%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-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%80-88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF/?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-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%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-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%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%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82/
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%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%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%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%D9%86%D8%B8%D9%85-6/?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%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%D9%86%D8%B8%D9%85-6/?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%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%D9%86%D8%B8%D9%85-6/?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%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%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/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%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/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%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/?mobile=1
https://www.ksaeyes.net/129093
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

 جامعة نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي                    م2018

 

 

 

 سبتمبر -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018-

 أبكرب علم بشري 88جامعة األمرية نورة تشارك يف اليوم الوطين 

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

                    م2018
 بفعاليات متنوعة 88جامعة األمرية نورة حتتفي ابليوم الوطين 

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

                    م2018
 بفعاليات متنوعة 88جامعة األمرية نورة حتتفي ابليوم الوطين 

 

- سبتمبر -18 - هـ1440 –محرم–8 -الثالثاء

 "جامعة سعودية تستعد لدخول موسوعة جينيس أبطول "علم بشري                    م2018

 

- سبتمبر -18 - هـ1440 –محرم–8 -الثالثاء

                    م2018
 جامعة نورة تتوسع رايضياً: فريقا قدم وسلة يف كل قسم علمي

 

 سبتمبر -27 - هـ1440 –محرم–17 -الخميس

                    م2018-

هـ لتطوير مهارات 1440جامعة األمرية نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي 
 الباحثني يف اجملاالت الصحية

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 عمداء وعميدات كليات التمريض يف استضافة جامعة األمرية نورة

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

 ″2سرية جمد ” أمري منطقة الرايض يرعى فعالية                     م2018

 

- سبتمبر -11 - هـ1440 –محرم–1 -الثالثاء

                    م2018
 الرايض حتتضن أحد أكرب املراكز الرايضية النسائية يف العامل

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

                    م2018
 أبكرب علم بشري 88جامعة األمرية نورة تشارك يف اليوم الوطين 

- سبتمبر -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

                    م2018
 بفعاليات متنوعة 88طين جامعة األمرية نورة حتتفي ابليوم الو 

- سبتمبر -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018

هـ لتطوير مهارات 1440جامعة األمرية نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي 
 الباحثني يف اجملاالت الصحية

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

 تقوم بتدشني أكرب علم وطين بشري نسائي” األمرية نورة“جامعة                     م2018

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

                    م2018
 نت عبدالرمحن" جبامعة األمرية نورة ب2أمري الرايض يرعى فعالية "سرية جمد 

https://7adramout.net/alweeam/2046403/%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A.html
http://roaanews.com.sa/archives/354304
http://roaanews.com.sa/archives/355369
http://almstqbl.com/?page=view_news&Id=26958
https://al-ain.com/article/noura-university-guinness-saudi-national-day
https://al-ain.com/article/noura-university-guinness-saudi-national-day
https://al-ain.com/article/noura-university-guinness-saudi-national-day
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%84/
http://www.kulasohuf.com/22807/%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%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/22807/%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%A3%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/23670/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81/
http://www.almoustahlek.com/93704/
http://www.almoustahlek.com/93704/
http://freeswcc.com/ar/archives/170271
http://freeswcc.com/ar/archives/172654
http://freeswcc.com/ar/archives/173209
http://freeswcc.com/ar/archives/173627
http://freeswcc.com/ar/archives/173627
https://eshrqah.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%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9/
https://www.saudi365.co/130972
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- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 عمداء وعميدات كليات التمريض يف استضافة جامعة األمرية نورة

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

                    م2018
 ”2سرية جمد “أمري الرايض يرعى فعالية 

 

- سبتمبر -23 - هـ1440 –محرم–13 -ألحدا

 بفعاليات متنوعة 88جامعة األمرية نورة حتتفي ابليوم الوطين                     م2018

 

- سبتمبر -11 - هـ1440 –محرم–1 -ثالثاءال

                    م2018
 إطالق الدورة الثانية جلائزة األمرية نورة للتميز النسائي

- سبتمبر -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018
 يف يوم الوطن جبامعة األمرية نورة« سرية جمد»اختتام فعاليات 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 املكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوما للباحثني الرجال

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 عمداء وعميدات كليات التمريض يف استضافة جامعة األمرية نورة

 

 سبتمبر -27 - هـ1440 –محرم–17 -الخميس

                    م2018-
 جامعة األمرية نورة تستعد لدخول موسوعة غينيس بتشكيل أكرب علم بشري

 

- سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018
 جامعة األمرية نورة تستعد لدخول موسوعة "غينيس" بتشكيل أكرب علم بشري

 

- سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018
 بتشكيل أكرب علم بشري” غينيس“جامعة األمرية نورة تستعد لدخول موسوعة 

 سبتمبر -20 - هـ1440 –محرم–10 -لخميسا

                    م2018-
 أبكرب علم بشري 88جامعة األمرية نورة تشارك يف اليوم الوطين 

 

- سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018
 ”جينيس“تحطيم الرقم القياسي يف موسوعة جامعة األمرية نورة تستعد ل

 

- سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018
 بشري بتشكيل أكرب علم” غينيس“جامعة األمرية نورة تستعد لدخول موسوعة 

 

- سبتمبر -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

                    م2018
 تزين الرايض«.. 2سرية جمد »

 

- سبتمبر -24 - هـ1440 –محرم–14 -االثنين

                    م2018
 بفعاليات متنوعة 88ين جامعة األمرية نورة حتتفي ابليوم الوط

https://www.saudi365.co/134434
https://barq-org.sa/362854?mobile=1
https://barq-org.sa/362854?mobile=1
http://www.5-news.org/?p=148775
https://www.bald-news.com/Ksa/article-559754.html
https://www.bald-news.com/Ksa/article-864716.html
https://www.bald-news.com/Ksa/article-1185263.html
http://www.ham-24.com/new/s/148589
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/408271/%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%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://www.an7a.com/2018/09/16/%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%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9/
https://www.an7a.com/2018/09/20/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/
http://adwaalwatan.com/3256533.html
http://kharjhome.com/885002854.html
http://arriyadiyah.com/614584
http://www.a5bar.org/?p=94660
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 املكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوما للباحثني الرجال 

 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 املكتبة املركزية يف جامعة األمرية نورة ختصص يوما للباحثني الرجال

 

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 مكتبة نورة " ختصص يوم السبت للرجال"

- أكتوبر -6 - هـ1440 –محرم–26 -السبت

                    م2018
 عمداء وعميدات كليات التمريض يف استضافة جامعة األمرية نورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fajr.sa/222955
http://www.srdnew.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%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/
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1410295/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.html
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1411715/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%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.html
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر يفةالصح

 

 سبتمبر -17 - هـ1440 –محرم–7 -االثنين

                    م2018-
 دكتورة جبامعة نورة تشارك فريًقا حبثيًّا يف مشروع عن اخلالاي الشمسية

 سبتمبر -18 - هـ1440 –محرم–8 -الثالثاء

                    م2018-
 جامعة األمرية نورة تستعد لدخول موسوعة جينيس يف اليوم الوطين

 -20 - هـ1440 –محرم–10 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 معة نورة: املرأة أصبحت شريًكا أساسيًّا ألخيها الرجل يف مسرية البناءمديرة جا

 -26 - هـ1440 –محرم–16 -األربعاء

                    م2018- سبتمبر
 هـ1440جامعة نورة تستأنف برانمج التقومي األكادميي 

 -27 - هـ1440 –محرم–17 -الخميس

                    م2018- سبتمبر
 األسبوع التوعوي للمحاكاة الصحية يف جامعة نورة

 -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

   م2018- سبتمبر
 88ة نورة بنت عبد الرمحن تنظم أوبريت داران جامعة األمري 

- أكتوبر -1 - هـ1440 –محرم–21 -االثنين

                    م2018
 املعسكر الربجمي األول على مستوى السعودية يف جامعة نورة

 

 -28 - هـ1440 –محرم–18 -الجمعة

 يفعل تبادل اخلربات والشراكة اجملتمعية” أحباث التوحد“   م2018- سبتمبر

 

 سبتمبر -11 - هـ1440 –محرم–1 -الثالثاء

                    م2018-
 جامعة نورة حتتضن أحد أكرب املراكز الرايضية النسائية يف العامل

 سبتمبر -18 - هـ1440 –محرم–8 -الثالثاء

                    م2018-
 88جامعة األمرية نوره تستعد لدخول غينيس يف اليوم الوطين 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/770796
http://www.sayidaty.net/node/770996
http://www.sayidaty.net/node/773551
http://www.sayidaty.net/node/773551
http://www.sayidaty.net/node/773551
http://www.sayidaty.net/node/775806
http://www.sayidaty.net/node/776181
http://www.sayidaty.net/node/777061
http://www.sayidaty.net/node/777061
http://www.sayidaty.net/node/777921
http://www.rougemagz.com/2018/09/27/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/
https://mail.pnu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=MOI1G1fC08LsPRTSf80W-OZ77MqyPNo3tO96T7sTzqCfjPT-pC7WCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.hiamag.com%2f%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%2f%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%2f859071-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/863116-%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%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-88
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/863116-%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%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-88
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/863116-%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%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-88
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نشورة يف الصحف احمللية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار امل
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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