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 األخبار يف الصحف 

 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 2 - هـ1440 – الحجةذو –1 -الجمعة

 م2019- أغسطس

 جامعة األميرة نورة تختتم برنامج التدريب الصيفي  

 - 5 - هـ1440 – الحجةذو –4 -االثنين

 م2019- أغسطس

 24الفريق الكشفي لجامعة األميرة نورة يختتم نشاطه في الجامبوري العالمي 

 - 20 - هـ1440 – الحجةذو –19 -الثالثاء

 م2019- أغسطس
 جامعة األميرة نورة تشارك في الرحالت العلمية في جنيف وماليزيا 

 - 29 - هـ1440 – الحجةذو –28 -الخميس

 م2019- أغسطس

رة يحصل على االعتماد  جامعي بجامعة األميرة نومستشفى الملك عبدهللا ال 

 ( JCIالدولي للمنشآت الصحية )

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABETجامعة األميرة نورة تحصل على اعتماد منظمة 

 

 - 5 - هـ1440 – الحجةذو –4 -االثنين

 م2019- أغسطس
 الفريق الكشفي لجامعة نورة يختتم مشاركته في الجامبوري الكشفي العالمي

 - 21 - هـ1440 – الحجةذو –20 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 مية لدولتي سويسرا وماليزيافي الرحالت العل جامعة نورة تشارك 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 (JCI) مستشفى الملك عبدهللا بجامعة نورة يحصل على االعتماد الدولي

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 تخريج الدفعة األولى في معسكر طويق السيبراني

 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس

الملك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة نورة يحصل على االعتماد   شفىمست 

 (JCI) الدولي للمنشآت الصحية

 

 - 5 - هـ1440 – الحجةذو –4 -االثنين

 م2019- أغسطس

   لميبوري العافي الجام مشاركته نورة يختتم  فريق جامعة 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 مستشفى "جامعة نورة" يحصل على االعتماد الدولي للمنشآت الصحية 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 السعودية.. إطالق أكاديمية لألمن السيبراني والتقنيات المتقدمة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953021
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953021
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953021
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953905
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953905
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1953905
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1959865
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1962795
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1962795
https://www.spa.gov.sa/1963649
http://www.alriyadh.com/1769911
http://www.alriyadh.com/1772451
http://www.alriyadh.com/1773591
http://www.alriyadh.com/1773591
http://www.alriyadh.com/1773591
تخريج%20الدفعة%20الأولى%20في%20معسكر%20طويق%20السيبراني
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190827/156720
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190827/156720
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190827/156720
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190827/156720
https://albiladdaily.com/books/05-08-2019/05-08-2019.html
http://www.alhayat.com/article/4640827/
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%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%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس

ابة من "معسكر طويق" وإطالق  شاب وش 100 األمن السيبراني" يخّرج"

 "ية بجامعة "نورةأكاديم

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 «ABET» جامعة األميرة نورة تحصل على االعتماد العالمي من منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 2 - هـ1440 – الحجةذو –1 -الجمعة

 م2019- أغسطس
 جامعة األميرة نورة تختتم برنامج التدريب الصيفي 

 

 - 2 - هـ1440 – الحجةذو –1 -الجمعة

 م2019- أغسطس
 الصيفي  التدريب برنامج تختتم نورة  األميرة  جامعة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 21 - هـ1440 – الحجةذو –20 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 24الفريق الكشفي لجامعة األميرة نورة يختتم نشاطه في الجامبوري العالمي 

 

 - 20 - هـ1440 – الحجةذو –19 -الثالثاء

 م2019- أغسطس
 جامعة األميرة نورة تشارك في الرحالت العلمية في جنيف وماليزيا 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET ة نورة تحصل على اعتماد منظمةجامعة األمير

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 «شاب في »األمن اإللكتروني 100تخريج 

https://mobile.sabq.org/8TnHNP
https://mobile.sabq.org/8TnHNP
https://mobile.sabq.org/8TnHNP
https://mobile.sabq.org/8TnHNP
https://ajel.sa/XMqgsC/
https://ajel.sa/XMqgsC/
https://ajel.sa/XMqgsC/
http://almnatiq.net/767991/
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3264640.html
http://www.almadaen.com.sa/348902/%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-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1/?mobile=1
https://www.alhtoon.com/154476/
https://news-sinaa.com/saudi-news/5872683/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-ABET-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/5768315/%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%84%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-24.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/5768315/%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%84%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-24.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/5768315/%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%84%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-24.html
http://www.almadaen.com.sa/351321/%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%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/352857/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8/?mobile=1
https://news.miralnews.com/ksa-news/845159/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-ABET-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.arabyoum.com/Ksa/11720254/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-ABET-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://mobile.twasul.info/1428629/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-100-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
https://mobile.twasul.info/1428629/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-100-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
 طويق لألمن السيبراني جامعة األمير نورة تعلن إطالق أكاديمية

 

 - 20 - هـ1440 – الحجةذو –19 -الثالثاء

 م2019- أغسطس
 جامعة نورة تشارك في الرحالت العلمية لدولتي سويسرا وماليزيا

 

 - 20 - هـ1440 – الحجةذو –19 -ءالثالثا

 م2019- أغسطس
 جامعة األميرة نورة تشارك في الرحالت العلمية لدولتي جنيف وماليزيا

 

 - 2 - هـ1440 – الحجةذو –1 -الجمعة

 م2019- أغسطس
 24جامعة األميرة نورة تختتم مشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي 

 - 20 - هـ1440 – الحجةذو –19 -لثالثاءا

 م2019- أغسطس
 جامعة األميرة نورة تشارك في الرحالت العلمية لدولتي جنيف وماليزيا

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على اعتماد منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 العالمية  ABET جامعة األميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 "ABET" جامعة األميرة نورة تحصل على االعتماد العالمي من منظمة

 

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس

 ألميرة نورة تحصل على االعتماد العالمي من منظمةالرياض : جامعة ا #

ABET# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sra7h.com/?p=533995
https://www.masr20.com/ksa-news/1034496/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%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%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://www.a5bar.org/?p=102917
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%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%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%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://khabars7.com/ksa-news/article-2905572/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-ABET-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3240637.html
https://www.elfagr.com/3704957
https://www.elfagr.com/3704957
https://www.elfagr.com/3704957
https://www.0096600.com/new/s/115072
https://www.0096600.com/new/s/115072
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 الت األخبار يف اجمل
 

 العنوان  النشر تاريخ   الصحيفة 

 

 - 28 - هـ1440 – الحجةذو –27 -األربعاء

 م2019- أغسطس
طالق أكاديمية طويق المتخصصة باألمن السيبراني في جامعة األميرة  إ

 نورة

 - 30 - هـ1440 – الحجةذو –29 -ةالجمع

 م2019- أغسطس
 ABETجامعة األميرة نورة تحصل على االعتماد العالمي من منظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%B1/1017406-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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%B1/1017406-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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%B1/1017406-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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%B1/1017406-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.hiamag.com/node/1019006
http://www.hiamag.com/node/1019006
http://www.hiamag.com/node/1019006
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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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