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 الورقية األخبار في الصحف
 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

أعلى اعتماد مؤسسي لـ "مركز المحاكاة وتنمية  
 المهارات السريرية" في جامعة األميرة نورة 

 –جمادى األول –7-الخميس
 م 2020- يناير - 2 - هـ1441

معسكر لألمن السيبراني .. برنامج نسائي في  
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 هـ1441 –جمادى األول –9-السبت
 م 2020- يناير - 4 -

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوقع مذكرة  
 تفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 

 –جمادى األول –14-الخميس
 م 2020- يناير -9 - هـ1441

التخاطب والبلع في ندوة تنظمها   أخصائينخبة من 
 كلية الصحة وعلوم التأهيل

 –جمادى األول –14-الخميس
 م 2020- يناير -9 - هـ1441

تعزيزاً لممارسة    2030الجامعات تواكب رؤية المملكة   
 األنشطة الرياضية في المجتمع

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تنفذ خطة إخالء فرضية بالتعاون  
 مع الدفاع المدني 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحتفل بخريجي  
 م 2019الدفعة الخامسة لبرنامج االبتعاث لعام 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

متدربة   60المعسكر النسائي لألمن السيبراني يخّرج 
 بجامعة األميرة نورة

 

 هـ1441 –جمادى األول –2-السبت
 م 2019- ديسمبر - 28 -

 خريجة مميزة  756جامعة نورة تحتفي بـ

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 الصحة« تنفذ مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن »

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2016738
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2016738
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2017401
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2017401
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2019127
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2019127
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020416
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2020416
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2022724
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2022724
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2024421
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2024421
https://www.spa.gov.sa/2025149
https://www.spa.gov.sa/2025149
http://www.alriyadh.com/1795681
http://www.alriyadh.com/1796240
http://www.alriyadh.com/1796240
http://www.alriyadh.com/1796240
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –جمادى األول–29-الجمعة
 م 2020- يناير - 25 - هـ1441

  60ختام المعسكر النسائي لألمن السيبراني بتخريج 
 متدربة في جامعة نورة 

 –جمادى األول –30-السبت
 م 2020- يناير - 26 - هـ1441

تخريج الدفعة الخامسة لبرنامج االبتعاث بمستشفى  
 الملك عبدالله 

 

 

 هـ1441 –جمادى األول –2-السبت
 م 2019- ديسمبر - 28 -

( خريجة مميزة  756حرم أمير منطقة الرياض تدفع بـ)
 بجامعة األميرة نورة

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 الصحة« تنفذ مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

متدربة   60المعسكر النسائي لألمن السيبراني يخرج 
 بجامعة األميرة نورة

 

 هـ1441 –جمادى األول –2-السبت
 م 2019- ديسمبر - 28 -

ير الرياض تشرف حفل التخرج بجامعة األميرة  حرم أم
 نورة

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 بادرة تمريضية لرعاية كبار السن الصحة” تنفذ م“

 - هـ1441 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5

 رضى الروماتيزم مذكرة تفاهم لرعاية م

 –جمادى األول–28-الخميس
 م 2020- يناير - 23 - هـ1441

 األمن السيبرانيفي متدربة   60تخريج 

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن

 - هـ1441 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5

 مذكرة تفاهم لرعاية مرضى الروماتيزم 

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

أكاديميتان بجامعة نورة: جودة اإلنتاج العلمي ترتبط  
 «بـ»األبحاث

http://www.alriyadh.com/1800443
http://www.alriyadh.com/1800443
http://www.alriyadh.com/1800604
http://www.alriyadh.com/1800604
http://www.al-jazirah.com/2019/20191228/ln3.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191228/ln3.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191231/ln12.htm
http://www.al-jazirahonline.com/2020/01/22/24121/
http://www.al-jazirahonline.com/2020/01/22/24121/
https://albiladdaily.com/2019/12/28/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/12/28/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/12/28/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/12/28/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7/
https://albiladdaily.com/2019/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7/
https://albiladdaily.com/2019/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7/
https://albiladdaily.com/2020/01/05/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85/
https://albiladdaily.com/2020/01/05/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85/
https://albiladdaily.com/2020/01/05/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85/
https://albiladdaily.com/books/23-01-2020/23-01-2020.html
https://www.alwatan.com.sa/article/1032460
https://www.alwatan.com.sa/article/1032887/حياة/مذكرة-تفاهم-لرعاية-مرضى-الروماتيزم
https://www.al-madina.com/article/665940/
https://www.al-madina.com/article/665940/
https://www.al-madina.com/article/665940/
https://www.al-madina.com/article/665940/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 هـ1441 –جمادى األول –6-األربعاء

 م 2020- يناير - 1 -
أعلى اعتماد مؤسسي لـ»مركز المحاكاة« بجامعة  

 نورة

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الرياض : فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة  
 نوره

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يزف الدفعة  
 الخامسة لبرنامج االبتعاث 

 –جمادى األول–28-الخميس
 م 2020- يناير - 23 - هـ1441

  60المعسكر النسائي لـ"األمن السيبراني" يخّرج 
 في جامعة األميرة نورة  1032من أصل  متدربة

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن 

 هـ1441 –جمادى األول –9-السبت
 م 2020- يناير - 4 -

 برامج تدريبية صحية لرعاية مرضى الروماتيزم 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

 تنفيذ خطة إخالء فرضية بجامعة األميرة نورة 

 –جمادى األول–28-الخميس
 م 2020- يناير - 23 - هـ1441

 دربة مت 60المعسكر النسائي لألمن السيبراني يخرج 

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

االعتماد الكلي لـ "مركز المحاكاة وتنمية المهارات  
 السريرية" في جامعة األميرة نورة

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 ممرضا لرعاية كبار السن   90الصحة" تأهيل "

 - هـ1441 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5

 مذكرة تفاهم لرعاية مرضى الروماتيزم بالرياض 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

https://www.al-madina.com/article/666079
https://www.al-madina.com/article/666079
https://www.al-madina.com/article/668107
https://www.al-madina.com/article/668107
https://www.al-madina.com/article/668859
https://www.al-madina.com/article/668859
https://www.al-madina.com/article/669292/
https://www.al-madina.com/article/669292/
https://makkahnewspaper.com/article/1500768
https://makkahnewspaper.com/article/1501151
https://makkahnewspaper.com/article/1502066/
https://makkahnewspaper.com/article/1502592/
http://www.aleqt.com/2019/12/30/article_1737631.html
http://www.aleqt.com/2019/12/30/article_1737631.html
https://www.alyaum.com/articles/6230486
https://www.alyaum.com/articles/6231403/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.alyaum.com/articles/6233377/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –جمادى األول–28-الخميس

 م 2020- يناير - 23 - هـ1441
 متدربة من معسكر األمن السيبراني   60تخريج 

 

 هـ1441 –جمادى األول –2-السبت
 م 2019- ديسمبر - 28 -

طالبة بجامعة   756حرم أمير الرياض ترعى تخريج 
 األميرة نورة 

 - هـ1441 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5

 شراكة لرعاية مرضى الروماتيزم

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

 تجربة فرضية تخلي محطة قطار جامعة نورة

 –جمادى األول–28-الخميس
 م 2020- يناير - 23 - هـ1441

 متدربة في معسكر األمن السيبراني  60

 

 هـ1441 –جمادى األول–5-الثالثاء
 م 2019- ديسمبر - 31 -

 )الصحة( تنفذ مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن 

 

 –جمادى األول –7-الخميس
 م 2020- يناير - 2 - هـ1441

 زيارة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

نفذ مدني الرياض فرضية حريق بمحطة قطار جامعة   
 األميرة نوره 

 

 –جمادى األول –7-الخميس
 م 2020- يناير - 2 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تنظم معسكرا نسائيا لألمن  
 السيبراني

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية اندالع حريق  
 بمحطة قطار جامعة االميرة نورة

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية اندالع حريق  
 بمحطة قطار جامعة االميرة نورة

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية اندالع حريق  
 بمحطة قطار جامعة االميرة نورة

https://www.alyaum.com/articles/6234770/
https://www.okaz.com.sa/news/na/2002680
https://www.okaz.com.sa/news/na/2002680
https://www.okaz.com.sa/news/local/2003882
https://www.okaz.com.sa/news/na/2005688
https://www.okaz.com.sa/news/local/2006778
https://www.okaz.com.sa/news/local/2006778
https://www.okaz.com.sa/news/local/2006778
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2019-12-30-003.aspx
https://www.aruc.org/en/home/-/asset_publisher/icOK6sQCmfsr/content/--9-78?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aruc.org%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_icOK6sQCmfsr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://998.gov.sa/Ar/News/Pages/%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%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.aspx
https://998.gov.sa/Ar/News/Pages/%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%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.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VVuEaTUzLn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VVuEaTUzLn0&feature=youtu.be
https://twitter.com/saudi24_live/status/1217548517520093185?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1217548517520093185?s=21
https://twitter.com/saudi24_sport/status/1217548548096561152?s=21
https://twitter.com/saudi24_sport/status/1217548548096561152?s=21
https://twitter.com/saudi24_fmtv/status/1217549281315430401?s=21
https://twitter.com/saudi24_fmtv/status/1217549281315430401?s=21
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية اندالع حريق  
 بمحطة قطار جامعة االميرة نورة

 

 –جمادى األول –21-الخميس
 م 2020- يناير - 16 - هـ1441

الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية اندالع حريق  
 بمحطة قطار جامعة االميرة نورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/saudi24_tourath/status/1217550367938039809?s=21
https://twitter.com/saudi24_tourath/status/1217550367938039809?s=21
https://twitter.com/saudi24family/status/1217549595431055366?s=21
https://twitter.com/saudi24family/status/1217549595431055366?s=21
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 صحف اإللكترونية لاألخبار في ا

 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –األولجمادى –5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

 الصحة" تنّفذ مبادرة تمريضية لرعاية ِكبار السن " 

 

 –جمادى األول –1-الجمعة
-  ديسمبر - 27 - هـ1441
 م 2019

خريجة بجامعة األميرة    756لرياض ترعى حفل  حرم أمير ا
 نورة

 

 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوقع مذكرة تفاهم  
 مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية« بجامعة  »
ق   أعلى اعتماد مؤسسي األميرة نورة يحقِّ

جمادى –7-الخميس
- يناير - 2 - هـ1441 –األول 
 م 2020

معسكر نسائي متكامل لـ»األمن السيبراني« بجامعة  
  األميرة نورة

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

 متدربة  60المعسكر النسائي لألمن السيبراني يخّرج 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

إخالء فرضية بالتعاون مع   جامعة األميرة نورة تنفذ خطة
 الدفاع المدني 

https://mobile.sabq.org/k7FLPz
https://mobile.sabq.org/k7FLPz
https://mobile.sabq.org/k7FLPz
https://www.almowaten.net/2019/12/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-756-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://www.almowaten.net/2019/12/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-756-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://www.almadaen.com.sa/370641/%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%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/370641/%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%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83/?mobile=1
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/GZQv3p/
https://ajel.sa/tBvGdn/
https://ajel.sa/tBvGdn/
https://ajel.sa/yD4LBs/
http://ksa-watan.com/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1/
http://ksa-watan.com/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

االتحاد الرياضي للجامعات يعلن أنطالق بطولة رياضة  
 الطالبات في ثالث تجمعات 

 

 –جمادى األول –1-الجمعة
-  ديسمبر - 27 - هـ1441
 م 2019

طالبة متفوقة   768حرم أمير الرياض” ترعى حفل تكريم  “
 ”بـ”جامعة نورة

 

 –جمادى األول –1-الجمعة
-  ديسمبر - 27 - هـ1441
 م 2019

معشبة جامعة األميرة نورة” تسجل عالميًّا ضمن قوائم  “
 الحديقة النباتية العالمية بنيويورك

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

أكاديميتان بجامعة نورة: جودة اإلنتاج العلمي ترتبط  
 «ب»األبحاث 

 

 –جمادى األول –1-الجمعة
-  ديسمبر - 27 - هـ1441
 م 2019

  756برعاية حرم أمير الرياض…جامعة األميرة نورة تحتفي بـ
 خريجة متميزة 

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

مركز المحاكاة" في جامعة األميرة نورة يحصل على  "
 االعتماد الكلي

 –جمادى األول –6-األربعاء
 م 2020- يناير - 1 - هـ1441

ز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية« بجامعة  مرك»
ق أعلى اعتماد مؤسسي   األميرة نورة يحقِّ

 –جمادى األول–10-األحد
 م 2020- يناير - 5 - هـ1441

 مذكرة تفاهم لرعاية مرضى الروماتيزم بالرياض 

https://www.eshraag.com/1.7.89/93115.html
https://www.faifaonline.net/portal/2019/12/30/533910.html?mobile=1
https://www.faifaonline.net/portal/2019/12/30/533910.html?mobile=1
https://www.alhtoon.com/200725/
https://www.alhtoon.com/200725/
https://www.alhtoon.com/200725/
https://www.alhtoon.com/200725/
http://alyoum8news.com/54739.html
http://alyoum8news.com/54739.html
http://alyoum8news.com/54739.html
http://alyoum8news.com/54739.html
https://news-araby.com/Ksa/post-3747293
https://news-araby.com/Ksa/post-3747293
https://news-araby.com/Ksa/post-3747293
https://news-araby.com/Ksa/post-3747293
http://www.a5bar.org/?p=116102
http://www.a5bar.org/?p=116102
https://gulf365.co/gulf/6488462/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%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%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/gulf/6488462/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%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%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/gulf/6488462/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%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%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/gulf/6488462/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%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%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6493738/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%91%D9%90%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6493738/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%91%D9%90%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6532436/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6.html
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –جمادى األول –6-األربعاء
 م 2020- يناير - 1 - هـ1441

عتماد مؤسسي لـ “مركز المحاكاة وتنمية  أعلى ا
 المهارات السريرية” في جامعة األميرة نورة 

جمادى –28-الخميس
- يناير - 23 - هـ1441 –األول 
 م 2020

متدربة من جامعة األميرة نورة في األمن    60تخرج 
 السيبراني

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

المحاكاة وتنمية المهارات   االعتماد الكلي لـ “مركز
 السريرية” في جامعة األميرة نورة

جمادى –7-الخميس
- يناير - 2 - هـ1441 –األول 
 م 2020

م معسكر نسائي لألمن  جامعة األميرة نورة تنظ
 السيبراني

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

تنفيذ خطة إخالء فرضية   بالتعاون مع الدفاع المدني .. 
 بجامعة األميرة نورة

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

متدربة   60السيبراني يخرج  المعسكر النسائي لألمن
 بجامعة األميرة نورة

 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

بطولة    االتحاد الرياضي للجامعات السعودية يعلن أنطالق
هـ  1441رياضة الطالبات في الفصل الدراسي الثاني لعام  

 في ثالث تجمعات 

 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

متدربة   60يخرج  المعسكر النسائي لألمن السيبراني
 بجامعة األميرة نورة

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

ة األميرة نورة تعقد لقاء للتعريف بمنصة  الثالثاء.. جامع 
 «»سبل

https://trainingnewz.com/2019/12/31/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86/
https://trainingnewz.com/2019/12/31/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86/
https://trainingnewz.com/2019/12/31/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86/
https://trainingnewz.com/2019/12/31/%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86/
https://trainingnewz.com/2020/01/23/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-60-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://trainingnewz.com/2020/01/23/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%ac-60-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A/
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%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84/
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%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84/
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%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84/
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%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84/
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5/
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-60/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-60/
https://alkssr.com/portal/308214/
https://alkssr.com/portal/308214/
https://alkssr.com/portal/308214/
https://www.kolalwatn.net/news367334
https://www.kolalwatn.net/news367334
https://www.elbayan-news.com/3316908
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

 متدربة  60لألمن السيبراني ُيخّرج المعسكر النسائي 

 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

امعة األميرة نورة تعقد لقاء للتعريف بمنصة  الثالثاء.. ج
 «»سبل

 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

مستشفى الملك عبد الله الجامعي يحتفل بخريجي  
 الدفعة الخامسة 

 

 –جمادى األول –1-الجمعة
-  ديسمبر - 27 - هـ1441
 م 2019

جامعة األميرة نورة في الرياض تحتفي بالخريجات  
 المميزات 

 –جمادى األول–5-الثالثاء
-  ديسمبر - 31 - هـ1441
 م 2019

مركز المحاكاة" في جامعة األميرة نورة يحصل على  "
 االعتماد الكلي

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 تنفيذ خطة إخالء فرضية بجامعة األميرة نورة 

 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

 متدربة  60المعسكر النسائي لألمن السيبراني يخرج 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 تنفيذ خطة إخالء فرضية بجامعة األميرة نورة 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يزف الدفعة  
 الخامسة لبرنامج االبتعاث 

https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AE%D8%B1
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
http://yementop.com/2020/01/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/
https://www.alhtoon.com/207491/
https://www.alhtoon.com/207491/
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276541.html
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276541.html
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276867.html
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276867.html
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276867.html
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1276867.html
https://www.7adramout.net/makkahnewspaper/7277284/%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%D8%A7%D9%86---%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://www.emeknes.com/More/1015684/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-60-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://lomazoma.com/saudi/1336348.html
https://www.saadaonline.net/ksa-news/1581176/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%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.saadaonline.net/health/1670675/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB
https://www.saadaonline.net/health/1670675/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

 

جمادى –21-الخميس
- يناير - 16 - هـ1441 –األول 
 م 2020

 فرضية حريق بمحطة قطار جامعة األميرة نورة 

 

 –جمادى األول –26-الثالثاء
 م 2020- يناير - 21 - هـ1441

دالله الجامعي يزف الدفعة  مستشفى الملك عب
 الخامسة لبرنامج االبتعاث 

 

 –جمادى األول–27-األربعاء
 م 2020- يناير - 22 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يزف الدفعة  
 الخامسة لبرنامج االبتعاث 

 

 –جمادى األول–20-األربعاء
 م 2020- يناير - 15 - هـ1441

PNU has achieved a progress with 47 levels in the “UI 

Green Metric 2019” rankings 

 

 –جمادى األول–20-األربعاء
 م 2020- يناير - 15 - هـ1441

A full accreditation for the Simulation and Clinical 

Skills Development Center at PNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anbauna.com/archives/16074?feed_id=917&_unique_id=5e1ee23621935
https://www.alahdathnews.org/archives/299497
https://www.msrdy.com/world/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81/
https://www.msrdy.com/world/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81/
https://www.msrdy.com/world/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81/
https://www.msrdy.com/world/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81/
https://www.arabyoum.com/breaking_news/13080784/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB
https://www.arabyoum.com/breaking_news/13080784/%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%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AB
https://qswownews.com/pnu-has-achieved-a-progress-with-47-levels-in-the-ui-green-metric-2019-rankings/
https://qswownews.com/pnu-has-achieved-a-progress-with-47-levels-in-the-ui-green-metric-2019-rankings/
https://qswownews.com/a-full-accreditation-for-the-simulation-and-clinical-skills-development-center-at-pnu/
https://qswownews.com/a-full-accreditation-for-the-simulation-and-clinical-skills-development-center-at-pnu/
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 مجالتاألخبار في ال

 
 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –جمادى األول –9-السبت
 م 2020- يناير - 4 - هـ1441

جامعة نورة تستعد إلقامة معسكر نسائي متكامل  
 لألمن السيبراني 

 

 –جمادى األول –30-السبت
 م 2020- يناير - 26 - هـ1441

اختتام المعسكر النسائي لألمن السيبراني في جامعة  
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%B1/1128691-%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%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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%B1/1128691-%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%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.sayidaty.net/node/1018961/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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#photo/1
https://www.sayidaty.net/node/1018961/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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#photo/1
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إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف المحلية 
 والتغطيات اإلعالمية
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األخبار في الصحف الورقية األخبار في الصحف اإللكترونية األخبار في المجالت

األخبار
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 الماضية إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر 
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