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 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

وكالء جامعة األميرة نورة: نظام الجامعات يعد نقلة  
 تاريخية ويدفع بالجامعات للتنافس

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

جامعة األميرة نورة تدشن اإلثنين القادم صالة  
 "تداول" 

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  
 السوق المالية السعودية 

 - هـ1441 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 6

جامعة األميرة نورة تفتتح مركز أبحاث نمط الحياة  
والصحة لتعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من  

 األمراض 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

اللقاء التاريخي الثالث "الفن مصدر لدراسة التاريخ"  
 بجامعة األميرة نورة

 - هـ1441 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12

جامعة األميرة نورة تقيم ندوة لتسليط الضوء على  
 واقع البحث العلمي في مجال التربية 

 - هـ1441 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12

  تنظيم  آلية"  ورشة  تستضيف نورة األميرة جامعة
  للجامعات الرياضي  باالتحاد  الخاصة الرياضية  البطوالت

 "  السعودية

 - هـ1441 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13

جامعة األميرة نورة تطلق فعالية "أكثر من صيدلي" 
 الخميس القادم 

 هـ1441 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 -

جامعة األميرة نورة تحصل على دعم حاضنة الغذاء  
 والدواء في هاكاثون هيئة الغذاء والدواء الرقمي 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1991846
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1991846
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1992438
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1992438
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1994311
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1994311
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1994674
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1994674
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1994674
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1995203
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1995203
https://www.spa.gov.sa/1997031
https://www.spa.gov.sa/1997031
https://www.spa.gov.sa/1996872
https://www.spa.gov.sa/1996872
https://www.spa.gov.sa/1996872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997394
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997394
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997858
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997858
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 هـ1441 –ربيع األول–17-الخميس

 م 2019-نوفمبر  - 14 -
"تكامل" ينظم زيارة فندقية لطالبات جامعة األميرة   

 نورة

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

"قاطف الثمار اإللكتروني" .. اختراع تشارك به إدارة  
الفكرية بجامعة األميرة نورة في منتدى  الملكية 

 القصيم لإلبداع 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

انطالق منافسات بطولة كأس مديرة جامعة األميرة   
 نورة لألندية الرياضية 

 - هـ1441 –ربيع األول –21-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 18

انطالق جائزة جامعة األميرة نورة للتميز البحثي في 
 دورتها الرابعة 

 - هـ1441 –ربيع األول –21-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 18

"نوافذ" المعرض األول للتصوير الضوئي بجامعة  
 األميرة نورة 

 - هـ1441 –ربيع األول–22-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 19

لحملة الوطنية لمكافحة  جامعة األميرة نورة تطلق ا
 السمنة 

 - هـ1441 –ربيع األول–23-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 20

جامعة األميرة نورة تحفز مهارات "الصيادلة" في  
 فعالية "أكثر من صيدلي" 

 هـ1441 –ربيع األول–24-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 3 -

حالة صحية نادرة عالمياً تَمّكن الفريق الجراحي  
 بمستشفى الملك عبدالله الجامعي من عالجها 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

مركز االستشارات األسرية بجامعة األميرة نورة يقدم  
 البرنامج التدريبي )العالج النفسي باللعب لألطفال(

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

تخريج    حفل  يرعى  االجتماعية والتنمية  العمل  وزير
متدربة من مبادرة التدريب والتوجيه القيادي   179

 للكوادر النسائية 

 

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

 جامعة نورة توقع مذكرة تعاون مع جمعية السكري 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997806
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1997806
https://www.spa.gov.sa/1998503
https://www.spa.gov.sa/1998503
https://www.spa.gov.sa/1998503
https://www.spa.gov.sa/1998694
https://www.spa.gov.sa/1998694
https://www.spa.gov.sa/1999460
https://www.spa.gov.sa/1999460
https://www.spa.gov.sa/1999469
https://www.spa.gov.sa/1999469
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1999772
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1999772
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1999772
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1999772
https://www.spa.gov.sa/2000595
https://www.spa.gov.sa/2000595
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2002471
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2002471
https://www.spa.gov.sa/2003281
https://www.spa.gov.sa/2003281
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003228
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003228
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003228
http://www.alriyadh.com/1785480
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 - هـ1441 –ربيع األول –7-االثنين

 م 2019-نوفمبر  - 4
  جامعة األميرة نورة.. أيقونة التغيير

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

تدشين أول صالة »تداول« للطالبات في جامعة  
 األميرة نورة 

 - هـ1441 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 6

فرنا بنية تحتيه لتعزيز  ايناس العيسى لـ"الرياض": و 
 ابحاث نمط الحياة والصحة 

 هـ1441 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 -

تعريف طالبات جامعة األميرة نوره بمستقبل المهن  
 السياحية 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

طالبات جامعة نورة يشاركن في مسابقة هاكاثـون  
 هيئــة الغــذاء والــدواء 

 هـ1441 –ربيع األول–24-الخميس
 م 2019- نوفمبر  - 21 -

 لوحة فوتوغرافية بعيون فتيات سعوديات  «67»

 هـ1441 –ربيع األول–24-الخميس
 م 2019- نوفمبر  - 21 -

نقذ رضيعة من انسداد  مستشفى الملك عبدالله ي
 المريء 

 - هـ1441 –ربيع األول –29-الثالثاء
 م 2019- نوفمبر  - 26

 تعزز ممارسات الجودة بين منتسباتها  " جامعة نورة" 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

 منتدى لتحصين األسرة من آثار التقنية 

 

 

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

جامعة األميرة نورة تدشن االثنين المقبل صالة  
 )تداول( 

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

جامعة األميرة نورة تدشن صالة )تداول( مع شركة  
 السوق المالية السعودية 

 - هـ1441 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 6

جامعة األميرة نورة تفتتح مركز أبحاث نمط الحياة  
 والصحة 

http://www.alriyadh.com/1785797
http://www.alriyadh.com/1786039
http://www.alriyadh.com/1786039
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1786287
http://www.alriyadh.com/1787670
http://www.alriyadh.com/1787670
http://www.alriyadh.com/1787901
http://www.alriyadh.com/1787901
http://a5.alriyadh.com/media/pdf/18776/files/assets/flash/pages/page0018_l.jpg
http://a5.alriyadh.com/media/pdf/18776/files/assets/flash/pages/page0018_l.jpg
http://a5.alriyadh.com/media/pdf/18776/files/assets/flash/pages/page0018_l.jpg
http://www.alriyadh.com/1789644
http://www.alriyadh.com/1789644
http://www.alriyadh.com/1789644
http://www.alriyadh.com/1789644
http://www.alriyadh.com/1789797
http://www.alriyadh.com/1789828
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191102/160741
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191102/160741
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191104/160914
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191104/160914
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191105/160985
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191105/160985
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 هـ1441 –ربيع األول–17-الخميس

 م 2019-نوفمبر  - 14 -
ل على الدعم في هاكاثون هيئة  جامعة نورة تحص

 الغذاء والدواء الرقمي 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13

 هنة الصيدلة بجامعة األميرة نورة تعزيز م

 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

تجاوزت النسبة    2019مستهدفات تمكين المرأة في 
 المفترضة 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8

  "تداول" بجامعة األميرة نورة

 - هـ1441 –ربيع األول–22-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 19

لمكافحة  جامعة األميرة نورة تطلق الحملة الوطنية 
 السمنة 

 - هـ1441 –ربيع األول–23-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 20

 "جامعة األميرة نورة تحفز مهارات "الصيادلة

 هـ1441 –ربيع األول–24-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 3 -

حالة صحية نادرة عالمياً تَمّكن الفريق الجراحي  
 بمستشفى الملك عبدالله الجامعي من عالجها 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

متدربة في التوجيه    179العمل يرعى حفل تخريج  وزير
 القيادي للكوادر النسائية 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

وزير العمل والتنمية االجتماعية يفتتح منتدى  
 ""األسرة السعودية

 

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن: النظام  
الجديد للجامعات تحول تاريخي في مسيرة التعليم  

 الجامعي 

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" تستهدف  
 أكثر من أربعين ألف مستفيدة

http://www.al-jazirah.com/2019/20191114/lp5.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191114/lp5.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191114/lp5.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191114/lp5.htm
https://albiladdaily.com/2019/11/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%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/
https://albiladdaily.com/2019/11/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%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/
https://albiladdaily.com/2019/11/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%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/
https://www.alwatan.com.sa/article/1029268/
https://www.alwatan.com.sa/article/1029268/
https://www.al-madina.com/article/658092
https://www.al-madina.com/digital
https://www.al-madina.com/digital
https://www.al-madina.com/digital
https://www.al-madina.com/digital
https://www.al-madina.com/article/659893
https://www.al-madina.com/article/659893
https://www.al-madina.com/article/659893
https://www.al-madina.com/article/660639
https://www.al-madina.com/article/660639
https://www.al-madina.com/article/660916
https://www.al-madina.com/article/660916
https://www.al-madina.com/article/660775
https://www.al-madina.com/article/660775
https://makkahnewspaper.com/article/1115390
https://makkahnewspaper.com/article/1115390
https://makkahnewspaper.com/article/1115390
https://makkahnewspaper.com/article/1115516/
https://makkahnewspaper.com/article/1115516/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

في حفل تدشين صالة "تداول" جامعة األميرة نورة  
بنت عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع شركة  

 السوق المالية السعودية 

 - هـ1441 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 6

ألف   45صالة »تداول« في جامعة األميرة نورة تخدم 
 طالبة وموظفة 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

نافسات بطولة كأس  العبة تنطلق م 250بأكثر من 
 مديرة جامعة األميرة نورة لألندية الرياضية بالكليات 

 - هـ1441 –ربيع األول –21-االثنين
 نوافذ.. معرض للتصوير الضوئي بجامعة األميرة نورة م 2019-نوفمبر  - 18

 - هـ1441 –األولربيع –30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

متدربة باكورة مبادرة التوجيه القيادي للكوادر   179
 النسائية 

 

 هـ1441 –ربيع األول –3-الخميس
 م 2019-أكتوبر  - 31 -

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" اإلثنين  
 المقبل 

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  
 السوق المالية السعودية 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

انطالق منافسات بطولة كأس مديرة جامعة األميرة  
 نورة لألندية الرياضية 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

وزير العمل: ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في السوق  
 العام الجاري % خالل  25إلى 

 

 - هـ1441 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4

تدشين أول صالة تداول للطالبات لتنمية المهارات  
 االستثمارية 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13

 ورشة عمل عن آلية تنظيم بطوالت أتحاد الجامعات 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

 «مواطنتان تخترعان »قاطف الثمار اإللكتروني

https://makkahnewspaper.com/article/1115670
https://makkahnewspaper.com/article/1115670
https://makkahnewspaper.com/article/1115670
https://makkahnewspaper.com/article/1115716
https://makkahnewspaper.com/article/1115716
https://makkahnewspaper.com/article/1116319
https://makkahnewspaper.com/article/1116319
https://makkahnewspaper.com/article/1116519
https://makkahnewspaper.com/article/1117100
https://makkahnewspaper.com/article/1117100
https://makkahnewspaper.com/article/1117100
https://makkahnewspaper.com/article/1117100
http://www.aleqt.com/2019/11/02/article_1705286.html
http://www.aleqt.com/2019/11/02/article_1705286.html
http://www.aleqt.com/2019/11/04/article_1706616.html
http://www.aleqt.com/2019/11/04/article_1706616.html
http://www.aleqt.com/2019/11/15/article_1713421.html
http://www.aleqt.com/2019/11/15/article_1713421.html
http://www.aleqt.com/2019/11/27/article_1720376.html
http://www.aleqt.com/2019/11/27/article_1720376.html
https://m.aawsat.com/home/article/1974816/
https://m.aawsat.com/home/article/1974816/
https://www.alyaum.com/articles/6221547
https://www.alyaum.com/articles/6222227
https://www.alyaum.com/articles/6222227
https://www.alyaum.com/articles/6222227
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 - هـ1441 –ربيع األول –29-الثالثاء

 م 2019- نوفمبر  - 26
 فريق سعودي ينقذ رضيعة من مرض نادر

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

 "2019وزير العمل يفتتح منتدى "األسرة السعودية 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 15

   نورة األميرة  جامعة  بطولة  في العبة 250

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

وزير »العمل«: ولي العهد حريص على توظيف المرأة  
 في المناصب القيادية 

 

 - هـ1441 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5

حفل   جامعة_األميرة_نورة#معالي مديرة   رعت 
في كلية اإلدارة واألعمال   تداول #تدشين صالة 
 استثمر_بوعي#ضمن برنامج  

 - هـ1441 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 6

معالي مديرة جامعة األميرة نورة حفل تدشين   رعت 
بمقر مركز أبحاث   مركز_أبحاث_نمط_الحياة_والصحة #

 العلوم الصحية في الجامعة 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

ورشة عمل "بطولة   أقامت #جامعة_األميرة_نورة 
الجامعة لألندية الرياضية   كأس معالي مديرة

بالكليات" للموسم الرياضي األول بحضور جمعية  
 م كرة_القد أصدقاء العبي

 - هـ1441 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8

ورشة عمل ألول بطولة رياضية نسائية في  
 #جامعة_األميرة_نورة 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

حفل افتتاح صالة تداول بكلية إدارة األعمال بجامعة  
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

الكلمة االفتتاحية لحفل افتتاح صالة تداول بـ  
بـ   #كلية_إدارة_األعمال 

 #جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبدالرحمن 

https://www.alyaum.com/articles/6224213/
https://www.alyaum.com/articles/6224117
https://www.alyaum.com/articles/6224117
https://www.okaz.com.sa/article/1756545
https://www.okaz.com.sa/article/1758046/
https://www.okaz.com.sa/article/1758046/
https://twitter.com/ien_tv/status/1191454499287785477?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1191454499287785477?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1191454499287785477?s=12
https://twitter.com/iEN_tv/status/1191762246793416704?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1191762246793416704?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1191762246793416704?s=20
https://twitter.com/ien_tv/status/1192171727234707456?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1192171727234707456?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1192171727234707456?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1192171727234707456?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1192736153704771584?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1192736153704771584?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=UwtzSc2MdE0&t=447s
https://www.youtube.com/watch?v=UwtzSc2MdE0&t=447s
https://twitter.com/live24_tv/status/1192115368816500737?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192115368816500737?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192115368816500737?s=21
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس

 م 2019-نوفمبر  - 7
لقاء مع الطالبة/ ساره العنزي خالل حفل افتتاح صالة  

 تداول بـ #كلية_إدارة_األعمال

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

عميدة كلية   - لقاء مع د. غادة عبدالرحمن العريفي 
ادارة األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

 خالل حفل افتتاح صالة تداول

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

لقاء مع الطالبة/ خوال الركف خالل حفل افتتاح صالة  
بـ   تداول بـ #كلية_إدارة_األعمال

 #جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبدالرحمن 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

رئيسة قسم الشراكات   -لقاء مع أ. هديل الجاسر 
 كلية اإلدارة و األعمال 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

رئيس مجلس   -كلمة أ. سارة بنت جماز السحيمي 
إدارة السوق المالية السعودية تداول خالل حفل  

 افتتاح صالة تداول بـ #كلية_إدارة_األعمال 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

بـ   حفل افتتاح صالة تداول بـ #كلية_إدارة_األعمال 
 #جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبدالرحمن 

 

 - هـ1441 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4

 

ألول مرة.. صالة "تداول" لألسهم لطالبات جامعة  
 نورة

 

 - هـ1441 –ربيع األول–10-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 7

جرس صالة "تداول"، يرّن في رحاب جامعة األميرة  
نورة.. إضافة معرفية في الوعي المالي ومهارات  

 االستثمار

 - هـ1441 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8

جرس صالة "تداول"، يرّن في رحاب جامعة األميرة  
نورة.. إضافة معرفية في الوعي المالي ومهارات  

 االستثمار

 

 - هـ1441 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8

ي الجامعات  سيدتي": تمكين المرأة رياضياً ف"
 السعودية 

https://twitter.com/live24_tv/status/1192123897346502657?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192123897346502657?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192127120622981121?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192127120622981121?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192127120622981121?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192125848096313344?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192125848096313344?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192125848096313344?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192125324273815552?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192125324273815552?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192122598521483265?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192122598521483265?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192122598521483265?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192111314409275392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1192111314409275392?s=21
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/11/03/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%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
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/11/03/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%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
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1192335878783455233?s=12
https://rotana.net/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://rotana.net/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - هـ1441 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12

  نادي قائدة  - الموسى روان. أ  هاتفي _اتصال #
  عن أكثر للحديث..  نورة األميرة جامعة  في الصيدلة

  وطالبات  طالب  إلى الصيادلة كبار من  تجمع  فعالية
 الصيدلة 

 

 - هـ1441 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية يرعى حفل  
" متدربة من مبادرة التدريب والتوجيه  179تخريج " 

 ي للكوادر النسائية القياد

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1193446467014397954
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1193446467014397954
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1193446467014397954
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1193446467014397954
https://mlsd.gov.sa/ar/news/معالي-وزير-العمل-والتنمية-الاجتماعية-يرعى-حفل-تخريج-179-متدربة-من-مبادرة-التدريب-والتوجيه#.Xd4OW5xSiTM.twitter
https://mlsd.gov.sa/ar/news/معالي-وزير-العمل-والتنمية-الاجتماعية-يرعى-حفل-تخريج-179-متدربة-من-مبادرة-التدريب-والتوجيه#.Xd4OW5xSiTM.twitter
https://mlsd.gov.sa/ar/news/معالي-وزير-العمل-والتنمية-الاجتماعية-يرعى-حفل-تخريج-179-متدربة-من-مبادرة-التدريب-والتوجيه#.Xd4OW5xSiTM.twitter
https://mlsd.gov.sa/ar/news/معالي-وزير-العمل-والتنمية-الاجتماعية-يرعى-حفل-تخريج-179-متدربة-من-مبادرة-التدريب-والتوجيه#.Xd4OW5xSiTM.twitter
https://mlsd.gov.sa/ar/news/معالي-وزير-العمل-والتنمية-الاجتماعية-يرعى-حفل-تخريج-179-متدربة-من-مبادرة-التدريب-والتوجيه#.Xd4OW5xSiTM.twitter
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 صحف اإللكترونية لاألخبار في ا

 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

جامعة نورة" تستعرض آلية تنظيم البطوالت الرياضية  "
 الخاصة 

 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019- نوفمبر  - 15 - هـ1441

انطالق منافسات بطولة كأس جامعة نورة لألندية  
 الرياضية بالكليات 

 

 –ربيع األول–9-األربعاء
 م 2019- نوفمبر  - 6 - هـ1441

ألول مرة.. تدشين صالة »تداول« للسوق المالية بجامعة 
 األميرة نورة 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

 ألميرة نورة تدشن صالة تداول مع السوق المالية جامعة ا

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تدشن صالة “تداول” مع شركة السوق  
 المالية 

 

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

" متدربة من مبادرة التدريب والتوجيه القيادي 179تخريج " 
 للكوادر النسائية 

 

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

بة ضمن مبادرة  متدر 179العمل« تحتفي بتخريج »
 التدريب والتوجيه القيادي 

 

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

لمشاركة   2020العمل تحقق النسب المستهدفة في 
 المرأة بسوق العمل | االقتصادي

 

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

ستشارات األسرية بجامعة األميرة نورة يقدم  مركز اال
 البرنامج التدريبي )العالج النفسي باللعب لألطفال(

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  
 المالية السعودية السوق 

https://mobile.sabq.org/7gpmcJ
https://mobile.sabq.org/7gpmcJ
https://mobile.sabq.org/7gpmcJ
https://mobile.sabq.org/7gpmcJ
https://mobile.sabq.org/NCMv8y
https://mobile.sabq.org/NCMv8y
https://www.slaati.com/2019/11/05/p1516221.html
https://www.slaati.com/2019/11/05/p1516221.html
https://www.almowaten.net/2019/11/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://www.almowaten.net/2019/11/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://www.almowaten.net/2019/11/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://www.alweeam.com.sa/620552/
https://www.alweeam.com.sa/620552/
https://news.bawabaa.com/sustainability/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-179-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7/
https://news.bawabaa.com/sustainability/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-179-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-179-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-179-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://aliqtisadi.com/1590582-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://aliqtisadi.com/1590582-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://trainingnewz.com/2019/11/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
https://trainingnewz.com/2019/11/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
https://trainingnewz.com/2019/11/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
https://trainingnewz.com/2019/11/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
http://www.smn-sa.net/new/s/27875
http://www.smn-sa.net/new/s/27875
http://www.smn-sa.net/new/s/27875
http://www.smn-sa.net/new/s/27875
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –ربيع األول–16-األربعاء

 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441
تكامل« ينظم زيارة فندقية لطالبات جامعة األميرة  »

 نورة

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

تزامًنا مع اليوم العالمي للجودة جامعة األميرة نورة تتوج 
 "أفضل اإلنجازات اتقاًنا في "نورة االتقان

 

 –ربيع األول–30-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 27 - هـ1441

ضية نادرة بمستشفى الملك  انقاذ رضيعة من حالة مر
 .عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

 

 –ربيع األول–20-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 17 - هـ1441

 العبة في بطولة جامعة األميرة نورة 250

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تفتتح مركز أبحاث نمط الحياة والصحة 
 لتعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من األمراض 

 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

 تعزيز مهنة الصيدلة بجامعة األميرة نورة 

 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

جامعة نورة" تستعرض آلية تنظيم البطوالت الرياضية  "
 الخاصة 

 

 –ربيع األول–1-الثالثاء
-  سبتمبر - 29 - هـ1441
 م 2019

  ةینسائ  ةیاضیجامعة نورة تحتضن أول بطولة ر
 بالمملكة 

 

 –ربيع األول–2-األربعاء
 م 2019- سبتمبر - 30 - هـ1441

جامعة األميرة نورة توقع مذكرة تعاون مع جمعية  
 (SCAD) السكري السعودية الخيرية

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

اإلثنين المقبل .. جامعة األميرة نورة تدشن صالة “تداول” 
 ألف مستفيدة 40تستهدف أكثر من 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

جامعة األميرة بنت عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع  
 شركة السوق المالية السعودية 

http://www.smn-sa.net/new/s/28251
http://www.smn-sa.net/new/s/28251
http://www.smn-sa.net/new/s/28251
http://www.smn-sa.net/new/s/28251
http://www.smn-sa.net/new/s/28657
http://www.smn-sa.net/new/s/28657
http://www.smn-sa.net/new/s/28657
http://www.smn-sa.net/new/s/28657
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://eshrqah.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
http://kharjhome.com/885074029.html
http://kharjhome.com/885074029.html
http://kharjhome.com/885074029.html
http://shown-sa.com/archives/181073
http://shown-sa.com/archives/181073
https://www.masr20.com/ksa-news/2159136/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%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
https://www.akhbaralasr.net/saudi-news/242/%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%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://www.akhbaralasr.net/saudi-news/242/%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%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://3eztv.net/archives/39129
https://3eztv.net/archives/39129
http://www.a5bar.org/?p=108913
http://www.a5bar.org/?p=108913
http://www.a5bar.org/?p=108913
http://www.a5bar.org/?p=108913
http://www.a5bar.org/?p=109118
http://www.a5bar.org/?p=109118
http://www.a5bar.org/?p=109276
http://www.a5bar.org/?p=109276
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –ربيع األول –8-الثالثاء

 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441
نمط الحياة والصحة جامعة األميرة نورة تفتتح مركز أبحاث  

 لتعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من األمراض 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

مشاركة طالبات من جامعة األميرة نورة في مسابقة  
 هيئة الغذاء والدواء الرقمي  هاكاثون

 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 - هـ1441

العبة تنطلق منافسات بطولة كأس   250بأكثر من 
معالي مديرة جامعة األميرة نورة لألندية الرياضية  

 بالكليات 

 –ربيع األول–20-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 17 - هـ1441

انطالق جائزة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتمييز 
 البحثي في دورتها الرابعة 

 –ربيع األول –29-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 26 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تتوج أفضل اإلنجازات اتقاًنا في “نورة 
 ”االتقان

 

 –ربيع األول–22-الثالثاء
 م 2019- نوفمبر  - 19 - هـ1441

مهارات “الصيادلة” في فعالية    جامعة األميرة نورة تحفز
 ”“أكثر من صيدلي

 

 –ربيع األول–22-الثالثاء
 م 2019- نوفمبر  - 19 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تحفز مهارات الصيادلة في فعالية  
 أكثر من صيدلي 

 

 –ربيع األول–4-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 1 - هـ1441

 "جامعة األميرة نورة تدشن اإلثنين القادم صالة "تداول

 –ربيع األول–4-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 1 - هـ1441

جامعة األميرة نورة توّقع مذكرة تعاون مع جمعية  
 (SCAD) السكري السعودية الخيرية

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

في حفل تدشين صالة "تداول" جامعة األميرة بنت  
عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية  

 السعودية 

 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 - هـ1441

بة تنطلق منافسات بطولة كأس مديرة الع 250بأكثر من 
 جامعة األميرة نورة لألندية الرياضية بالكليات 

http://www.a5bar.org/?p=109314
http://www.a5bar.org/?p=109314
http://www.a5bar.org/?p=109314
http://www.a5bar.org/?p=109314
http://www.a5bar.org/?p=110356
http://www.a5bar.org/?p=110356
http://www.a5bar.org/?p=110579
http://www.a5bar.org/?p=110579
http://www.a5bar.org/?p=110579
http://www.a5bar.org/?p=110943
http://www.a5bar.org/?p=110943
http://www.a5bar.org/?p=112290
http://www.a5bar.org/?p=112290
http://www.a5bar.org/?p=112290
http://www.a5bar.org/?p=112290
http://mediamore.sa/%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%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
http://mediamore.sa/%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%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
http://mediamore.sa/%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%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
http://mediamore.sa/%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%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
https://www.albayannews.net/48971/
https://www.albayannews.net/48971/
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6170274/%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%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6170274/%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%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6170274/%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%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6157394/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-SCAD.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6157394/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-SCAD.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6157394/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-SCAD.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6157394/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-SCAD.html
https://gulf365.co/business/6179529/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%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-%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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://gulf365.co/business/6179529/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%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-%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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://gulf365.co/business/6179529/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%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-%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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6221488/%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-250-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6221488/%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-250-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –ربيع األول–28-االثنين

 م 2019-نوفمبر  - 25 - هـ1441

حالة صحية نادرة عالمياً تَمّكن الفريق الجراحي  
 بمستشفى الملك عبدالله الجامعي من عالجها 

 

 هـ1441 –ربيع األول –6-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 3 -

 ”تدشن صالة “تداول جامعة األميرة نورة

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

نورة تدشن صالة “تداول” مع شركة السوق  جامعة األميرة 
 المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

ت عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم  جامعة األميرة نورة بن
 مع شركة السوق المالية السعودية 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

ا كلية الصيدلة بجامعة  أكثر من صيدلي” فعالية تقدمه “
 األميرة نورة 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

األميرة نورة في مسابقة   مشاركة طالبات من جامعة 
 هاكاثون هيئة الغذاء والدواء الرقمي

 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 - هـ1441

أس مديرة جامعة األميرة نورة انطالق منافسات بطولة ك
 لألندية الرياضية 

 –ربيع األول–20-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 17 - هـ1441

يرة نورة للتمييز البحثي في انطالق جائزة جامعة األم
 دورتها الرابعة 

 –ربيع األول–20-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 17 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تفتتح المعرض األول لتصوير الضوئي 
 ”“نوافذ

 –ربيع األول –21-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 18 - هـ1441

الحملة الوطنية لمكافحة   جامعة األميرة نورة تطلق 
 السمنة 

 –ربيع األول–22-الثالثاء
 م 2019- نوفمبر  - 19 - هـ1441

مهارات “الصيادلة” في مجاالت    جامعة األميرة نورة تحفز
 إبداعية 

 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

قيادي وخبير ومسؤول يبحثون نشر قيم التسامح   3700
 عالمياً 

https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6262370/%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%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%8E%D9%85%D9%83%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%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%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6262370/%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%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%8E%D9%85%D9%83%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%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%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7.html
http://www.almadaen.com.sa/361916/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/361916/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/362214/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9/
http://www.almadaen.com.sa/362214/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9/
http://www.almadaen.com.sa/362214/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9/
http://www.almadaen.com.sa/362214/%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9/
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%88%D9%82%D8%B9-2/
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%88%D9%82%D8%B9-2/
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%88%D9%82%D8%B9-2/
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%88%D9%82%D8%B9-2/
https://gaya-sa.org/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%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%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%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%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%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%D8%AD%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
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%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF/
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-14-1.1273579
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-14-1.1273579
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-14-1.1273579
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-14-1.1273579
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –األول ربيع –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تفتتح مركز أبحاث نمط الحياة والصحة 
 لتعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من األمراض 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

صل على دعم حاضنة الغذاء  جامعة األميرة نورة تح
 والدواء في هاكاثون هيئة الغذاء والدواء الرقمي 

 –ربيع األول –21-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 18 - هـ1441

الحملة الوطنية لمكافحة   جامعة األميرة نورة تطلق 
 السمنة 

 –ربيع األول –29-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 26 - هـ1441

 جامعة نورة« تعزز ممارسات الجودة بين منتسباتها »

 

 هـ1441 –ربيع األول –6-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 3 -

"تداول"  جامعة األميرة نورة تدشن اإلثنين المقبل صالة 
 تستهدف أكثر من أربعين ألف مستفيدة 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تستضيف ورشة عمل عن آلية  
 تنظيم بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات 

 –األول ربيع –29-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 26 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تستضيف ورشة عمل عن آلية  
 تنظيم بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات 

 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

القمة العالمية للتسامح تناقش التأثير االجتماعي  
 للتسامح والقواسم المشتركة بين البشر 

 

 –ربيع األول–28-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 25 - هـ1441

حالة صحية نادرة عالمياً تَمّكن الفريق الجراحي  
 بمستشفى الملك عبدالله الجامعي من عالجها 

 

 –ربيع األول–26-السبت
 م 2019- نوفمبر  - 23 - هـ1441

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحتفي بيوم الخدج  
 العالمي 

 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تستضيف ورشة عمل عن آلية  
 تنظيم بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات 

 –ربيع األول–19-السبت
 م 2019-نوفمبر  - 16 - هـ1441

 العبة في بطولة جامعة األميرة نورة 250

https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%86%d9%85/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d9%86%d9%85/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85/
https://garbnews.net/news/s/141558
https://garbnews.net/news/s/141558
https://garbnews.net/news/s/141558
https://garbnews.net/news/s/141558
https://garbnews.net/news/s/142234
https://garbnews.net/news/s/142234
https://garbnews.net/news/s/142234
https://garbnews.net/news/s/142234
https://www.wam.ae/ar/details/1395302802618
https://www.wam.ae/ar/details/1395302802618
https://www.elbayan-news.com/2653300
https://www.elbayan-news.com/2653300
https://www.al-khaleeg.com/281135.html
https://www.al-khaleeg.com/281135.html
http://almadenh.com/show_news.php?id=27628
http://almadenh.com/show_news.php?id=27628
http://www.almadenh.com/show_news.php?id=27758
http://www.almadenh.com/show_news.php?id=27758
http://www.almadenh.com/show_news.php?id=27758


 

 

14 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –ربيع األول–19-السبت
 م 2019-نوفمبر  - 16 - هـ1441

نوافذ" المعرض األول للتصوير الضوئي بجامعة األميرة  "
 نورة

 

 –ربيع األول –15-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 12 - هـ1441

كثر من صيدلي" جامعة األميرة نورة تطلق فعالية "أ
 الخميس القادم 

 –ربيع األول –21-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 18 - هـ1441

لق الحملة الوطنية لمكافحة  جامعة األميرة نورة تط 
 السمنة 

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

لتهيئة الطالبات لسوق العمل.. جامعة األميرة نورة  
 تدشن صالة “تداول” بكلية اإلدارة واألعمال 

 –ربيع األول–20-األحد
 م 2019-نوفمبر  - 17 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تفتتح مركًزا لتعزيز نمط الحياة  
 الصحي والوقاية من األمراض 

 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

تعريف طالبات جامعة األميرة نوره بمستقبل المهن  
 السياحية 

 

 –ربيع األول–16-األربعاء
 م 2019-نوفمبر  - 13 - هـ1441

خبراء وتربويون: التسامح جين متوارث يجري في الدماء  
 اإلماراتية 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تدشن صالة )تداول( مع شركة السوق  
 المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

تدشين أول صالة "تداول" للطالبات في جامعة األميرة  
  نورة

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة_نورة تدشن صالة " #تداول " مع شركة السوق  #
 المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  
 السوق المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

تدشين أول صالة “تداول” للطالبات في جامعة األميرة  
  نورة

https://lomazoma.com/saudi/1155123.html
https://lomazoma.com/saudi/1155123.html
https://lomazoma.com/saudi/1155123.html
https://lomazoma.com/saudi/1155123.html
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
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%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
https://www.sra7h.com/?p=553118
https://www.sra7h.com/?p=553118
https://www.sra7h.com/?p=553910
https://www.sra7h.com/?p=553910
https://www.albidda.net/business/1388910.html
https://www.albidda.net/business/1388910.html
https://al-ain.com/article/tolerance-inherited-uae
https://al-ain.com/article/tolerance-inherited-uae
https://almoustahlek.com/122231/
https://almoustahlek.com/122231/
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/466044
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/466044
https://www.wateennews.com/route.php?module=new&action=s&id=116710
https://www.wateennews.com/route.php?module=new&action=s&id=116710
https://www.wateennews.com/route.php?module=new&action=s&id=116710
https://www.wateennews.com/route.php?module=new&action=s&id=116710
http://www.anbagate.com/content.php?168377
http://www.anbagate.com/content.php?168377
https://www.alahdathnews.org/archives/277356
https://www.alahdathnews.org/archives/277356
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

تدشين أول صالة »تداول« للطالبات في جامعة األميرة  
 نورة

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

صالة “تداول” للطالبات في جامعة  شاهد.. تدشين أول  
 األميرة نورة 

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

ورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  جامعة األميرة ن
 السوق  المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

تدشين أول صالة »تداول« للطالبات في جامعة األميرة  
 نورة

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تدشن صالة "تداول" مع شركة  
 السوق المالية السعودية 

 

 –ربيع األول –7-االثنين
 م 2019-نوفمبر  - 4 - هـ1441

داول« للطالبات في جامعة األميرة  تدشين أول صالة »ت 
 نورة

 

 –ربيع األول–4-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 1 - هـ1441

مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن: النظام الجديد 
 ريخي في مسيرة التعليم الجامعي للجامعات تحول تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a7walsaudi.com/18100
http://www.a7walsaudi.com/18100
https://an7a.com/2019/11/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://an7a.com/2019/11/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://an7a.com/2019/11/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://an7a.com/2019/11/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://www.almaghribtoday.net/1189/102811-%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almaghribtoday.net/1189/102811-%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almaghribtoday.net/1189/102811-%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almaghribtoday.net/1189/102811-%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%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.dmcnews.org/Ksa/596949/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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.dmcnews.org/Ksa/596949/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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.alaqeq.net/news.php?action=show&id=32666
http://www.alaqeq.net/news.php?action=show&id=32666
https://www.kolalwatn.net/news357263
https://www.kolalwatn.net/news357263
https://www.kolalwatn.net/news357263
https://www.kolalwatn.net/news357263
https://www.7adramout.net/makkahnewspaper/7209964/%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---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%0A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
https://www.7adramout.net/makkahnewspaper/7209964/%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---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%0A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
https://www.7adramout.net/makkahnewspaper/7209964/%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---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%0A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
https://www.7adramout.net/makkahnewspaper/7209964/%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---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%0A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
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 مجالتاألخبار في ال

 
 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تستعد إلطالق كأس مديرة  
 الجامعة لألندية الرياضية بالكليات 

 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019- نوفمبر  - 15 - هـ1441

في القمة العالمية للتسامح.. جلسات عمل عن  
 أهمية القواسم المشتركة بين البشر

 

 –ربيع األول –8-الثالثاء
 م 2019-نوفمبر  - 5 - هـ1441

تدشين أول صالة "تداول" لألسهم للطالبات في  
 جامعة األميرة نورة 

 –ربيع األول–24-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 21 - هـ1441

تطلق جائزة التميز في دورتها  جامعة األميرة نورة 
 الرابعة بثمانية مجاالت مختلفة 

 

 –ربيع األول–11-الجمعة
 م 2019-نوفمبر  - 8 - هـ1441

األميرة نورة تستعد إلطالق كأس معالي  جامعة 
 الكليات  في الرياضية لألندية   مديرة الجامعة

 

 –ربيع األول–17-الخميس
 م 2019-نوفمبر  - 14 - هـ1441

تخدم أكثر من تسعة وثالثين ألف طالبة وستة آالف  
 موظفة 

 –ربيع األول–18-الجمعة
 م 2019- نوفمبر  - 15 - هـ1441

تخدم أكثر   «جامعة األميرة نورة تدشن صالة »تداول
 من تسعة وثالثين ألف طالبة وستة آالف موظفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IW0dF53QKPk
https://www.youtube.com/watch?v=IW0dF53QKPk
https://www.sayidaty.net/node/983211
https://www.sayidaty.net/node/983211
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%B1/1049656-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%B1/1049656-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%B1/1109946-%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%B7%D9%84%D9%82-%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%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%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%B1/1109946-%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%B7%D9%84%D9%82-%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%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%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%B1/1109946-%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%B7%D9%84%D9%82-%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%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%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%B1/1109946-%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%B7%D9%84%D9%82-%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%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://www.rougemagz.com/2019/11/07/%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%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%b9/
http://www.rougemagz.com/2019/11/07/%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%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%b9/
http://www.rougemagz.com/2019/11/07/%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%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%b9/
http://www.rougemagz.com/2019/11/07/%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%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%b9/
http://www.alyamamahonline.com/ItemDetails.aspx?articleId=1784
http://www.alyamamahonline.com/ItemDetails.aspx?articleId=1784
http://www.alyamamahonline.com/ItemDetails.aspx?articleId=1784
http://www.alyamamahonline.com/ItemDetails.aspx?articleId=1784
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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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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية 
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