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 األخبار يف الصحف 

 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

-  سبتمبر - 30 - هـ1441 – صفر–1-االثنين

 م2019

اجتماع عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات  

 السعودية السبت القادم في جامعة األميرة نورة 

جامعة األميرة نورة تقيم برنامج " التأهيل المهني المبكر  م2019- أكتوبر - 1 - هـ1441 –صفر –2-الثالثاء

 للطالبات المستجدات " 

جامعة األميرة نورة تقيم لقاء "مرحبا نورة" لتعريف حديثات   م2019- أكتوبر - 2 - هـ1441 –صفر –3-األربعاء

 التعيين بالخدمات الجامعية 

جامعة األميرة نورة تقيم لقاء "مرحبا نورة" لتعريف حديثات   م2019- أكتوبر - 3 - هـ1441 –صفر –4-الخميس

 التعيين بالخدمات الجامعية 

اختتام الملتقى االقتصادي العلمي بجامعة األميرة نورة بنت   م2019- أكتوبر - 7 - هـ1441 –صفر –8-االثنين

 عبدالرحمن

جامعة األميرة نورة تدعم مشروع الدراسة العلمية عن   م2019- أكتوبر - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

جامعة األميرة نورة تنظم حفل جائزة رؤساء ومديري   م2019- أكتوبر - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في دورتها 

 األولى 

- أكتوبر - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019
جامعة األميرة نورة تعزز الوعي بمخاطر السمنة في "عدلي  

 عاداتك"

- أكتوبر - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019
المركز الثالث لطالبات جامعة األميرة نورة في التصفيات  

 الوطنية المؤهلة لألولمبياد العالمي للروبوت 

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019

جامعة األميرة نورة تدّشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب  

 CT-MAPالسريري  

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 العبة سعودية  19اإلسكواش يجهز 

- أكتوبر - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019

مديرة جامعة األميرة نورة تدشن المرحلة األولى من برنامج  

-CTالنظام اإللكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري 

MAP 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1975327
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1975327
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1975798
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1975798
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1976663
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1976663
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1976663
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1976663
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1977849
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1977849
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1978203
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1978203
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1979638
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1979638
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1979638
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1980122
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1980122
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1980246
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1980246
https://www.spa.gov.sa/1980554
https://www.spa.gov.sa/1980554
https://www.spa.gov.sa/1980554
https://www.spa.gov.sa/1980554
https://www.spa.gov.sa/1980812
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1982443
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1982443
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1982443
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 
- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

معة األميرة نورة تستضيف حفل جائزة رؤساء ومديري  جا

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون  

 الخليجي 

- أكتوبر - 24 - هـ1441 –صفر –25-الخميس

 م2019

مركز اإلرشاد المهني بجامعة األميرة نورة يقيم فعالية "  

 . Mock nterviews 2019المقابالت الوظيفية التجريبية 

 

رنامج للتأهيل المهني المبكر لطالبات جامعة نورة  ب  م2019- أكتوبر - 1 - هـ1441 –صفر –2-الثالثاء

 المستجدات 

 الثانيةجامعة نورة تنظم الملتقى االقتصادي العلمي في دورته  م2019- أكتوبر - 7 - هـ1441 –صفر –8-االثنين

دعم مشروع دراسة علمية موثقة عن األميرة نورة بنت   م2019- أكتوبر - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 عبدالرحمن

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 . العيسى تدشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري د

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 ختام الدورة النسائية لألسكواش 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019
 د. إيناس العيسى تدشن برنامج النظام اإللكتروني

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019
التعاون بثالث  تكريم الكفاءات التعليمية في دول مجلس 

 جوائز 

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
 يعكس فلسفة ست فنانات في جامعة نورة  «0.01»

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019

من األطباء بحاجة للتدريب على التعامل مع الكوارث   % 63

 اإلنسانية

 

 

-  سبتمبر - 30 - هـ1441 –صفر –1-االثنين

 م2019
اجتماع عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات  

 السعودية السبت المقبل 

شقيقة المؤسس موضوع مشروع دراسة علمية بجامعة   م2019- أكتوبر - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

- أكتوبر - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019
المركز الثالث لطالبات جامعة األميرة نورة في التصفيات  

 الوطنية المؤهلة لألولمبياد العالمي للروبوت 

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 العبة سعودية  19االسكواش يجهز 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019
جامعة نورة تستضيف حفل جائزة رؤساء التعليم العالي  

 الخليجي 

https://www.spa.gov.sa/1983386
https://www.spa.gov.sa/1983386
https://www.spa.gov.sa/1983386
https://www.spa.gov.sa/1983386
https://www.spa.gov.sa/1983386
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1985753
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1985753
http://www.alriyadh.com/1779720
http://www.alriyadh.com/1779720
http://www.alriyadh.com/1780809
http://www.alriyadh.com/1780809
http://www.alriyadh.com/1780809
http://www.alriyadh.com/1780915
http://www.alriyadh.com/1780915
http://www.alriyadh.com/1781486
http://www.alriyadh.com/1781767
http://www.alriyadh.com/1782610
http://www.alriyadh.com/1782711
http://www.alriyadh.com/1782711
http://www.alriyadh.com/1782711
http://www.alriyadh.com/1782711
http://www.alriyadh.com/1782819
http://www.alriyadh.com/1782819
http://www.alriyadh.com/1782819
http://www.alriyadh.com/1783144
http://www.alriyadh.com/1783144
http://www.alriyadh.com/1783144
http://www.alriyadh.com/1783144
http://www.al-jazirah.com/2019/20190930/ln4.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190930/ln4.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191007/158979
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191007/158979
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191009/159161
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191009/159161
http://www.al-jazirah.com/2019/20191012/sp9.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191017/159650
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191017/159650


 

 

3 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

-  سبتمبر - 30 - هـ1441 –صفر –1-االثنين

 م2019
 اجتماع عمداء خدمة المجتمع السبت المقبل 

 الجاري  17جائزة مديري الجامعات الخليجية   حفل م2019- أكتوبر - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

 

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 سباق الدراجات 

 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

جامعة األميرة نورة تستضيف حفل تكريم الفائزين بجائزة 

 ""التعليم العالي الخليجي 

 

- أكتوبر - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019
 مدربة  19اإلسكواش يجهز 

 

 جامعة األميرة نورة.. المستقبل يبدأ اآلن م2019- أكتوبر - 7 - هـ1441 –صفر –8-االثنين

تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات   م2019- أكتوبر - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

 التعليم العالي بدول المجلس الخليجي

- أكتوبر - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019
 عدلي عاداتك« تحارب السمنة بجامعة األميرة نورة »

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
أول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات  

 التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي 

 

جامعة األميرة نورة تكرم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري   م2019- أكتوبر - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

 جامعات الخليج

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019
جامعة نورة تستضيف أول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو  

 الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الخليج

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
سعوديين وإماراتية يفوزون بجائزة رؤساء ومديري   3

 جامعات مجلس التعاون

 

هل يمكن إعادة النظر في تصنيف خريجات دكتوراه العالج   م2019- أكتوبر - 4 - هـ1441 –صفر –5-الجمعة

 الطبيعي من جامعة األميرة نورة؟ 

 

- أكتوبر - 15 - هـ1441 –صفر –16-الثالثاء

 م2019

أ.د.إيناس العيسى   دشنت معالي مديرة #جامعة_األميرة_نورة

النظام اإللكتروني لبرنامج متابعة وتقييم التدريب السريري  

CT-MAP   بالشراكة مع #وزارة_الصحة 

- أكتوبر - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019

أ.د. إيناس بنت سليمان   معالي مدير #جامعة_األميرة_نورة 

 هدفنا األول هو تجويد المخرج التعليمي للجامعة  : العيسى

https://albiladdaily.com/books/30-09-2019/30-09-2019.html
https://albiladdaily.com/2019/10/09/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-17-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.alwatan.com.sa/article/1025047/
https://www.al-madina.com/article/654833
https://www.al-madina.com/article/654833
https://www.al-madina.com/article/654833
https://www.al-madina.com/article/654833
https://arriyadiyah.com/663631
https://makkahnewspaper.com/article/1113646
https://makkahnewspaper.com/article/1113749
https://makkahnewspaper.com/article/1113749
https://makkahnewspaper.com/article/1113835
https://makkahnewspaper.com/article/1113835
https://makkahnewspaper.com/article/1113835
https://makkahnewspaper.com/article/1114359
https://makkahnewspaper.com/article/1114359
http://www.aleqt.com/2019/10/09/article_1690181.html
http://www.aleqt.com/2019/10/09/article_1690181.html
http://www.aleqt.com/2019/10/16/article_1694821.html
http://www.aleqt.com/2019/10/16/article_1694821.html
http://www.aleqt.com/2019/10/17/article_1695511.html
http://www.aleqt.com/2019/10/17/article_1695511.html
https://www.youtube.com/watch?v=ruBbHKLWqts
https://www.youtube.com/watch?v=ruBbHKLWqts
https://twitter.com/ien_tv/status/1183699920680828928?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1183699920680828928?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1183699920680828928?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1184008690988400640?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184008690988400640?s=21
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 
- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

ينطلق بعد   ..د.حمد آل الشيخ رعاية معالي #وزير_التعليم

قليل حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بتنظيم من  

 #جامعة_األميرة_نورة 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019
للجامعات والبحث واالبتكار   معالي نائب #وزير_التعليم

 د.حاتم المرزوقي 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم 

العالي في دول مجلس التعاون الخليجي برعاية  

  وتنظيم #وزير_التعليم

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019

والبحث   رعى معالي #نائب_وزير_التعليم_للجامعات

واالبتكار د. حاتم المرزوقي، حفل جائزة رؤساء ومديري  

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في  

الخليجي، باستضافة وتنظيم من   #دول_مجلس_التعاون

 _األميرة_نورة #جامعة

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
 نورة  سباق الدراجات للسيدات في #جامعة_األميرة

 

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
فيديو | انطالق جائزة رؤساء ومديري ومؤسسات التعليم  

 الخليجي تحت شعار "إنتماء وتنمية" #اإلخبارية 

 

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019

جزء من كلمة معالي أ. د / إيناس العيسي _ مديرة  

وأمين عام الجائزة في حفل جائزة   #جامعة_األميرة_نوره

رؤساء و مديري الجامعات و مؤسسات التعليم العالي بدول  

 #مجلس_التعاون_الخليجي 

- أكتوبر - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019
جائزة رؤساء و مديري الجامعات و مؤسسات التعليم العالي  

 بدول مجلس التعاون الخليجي 

 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

نيابة عن معالي #وزير_التعليم، معالي د.حاتم المرزوقي  

نائب الوزير للجامعات والبحث واإلبتكار يرعى حفل جائزة  

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول  

 مجلس التعاون الخليجي 

- أكتوبر - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019

أسماء الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات  

التعليم العالي بمجلس التعاون الخليجي في دورتها األولى  

 األميرة نورةوالتي تستضيفها جامعة 

   
 

 

https://twitter.com/ien_tv/status/1184509693684830208?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184509693684830208?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184509693684830208?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184509693684830208?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184538803119284225?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184538803119284225?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184515054751760385?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184515054751760385?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1184515054751760385?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185165727470411776?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1185133292594569216?s=21
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1184715665380216832?s=21
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1184715665380216832?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1185292047449759747?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1185292047449759747?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1185292047449759747?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1185292047449759747?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=OeUpxywkk8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OeUpxywkk8Y&feature=youtu.be
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184575445599244293?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184575445599244293?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184575445599244293?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184575445599244293?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184579050804858887?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184579050804858887?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184579050804858887?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184579050804858887?s=12
https://twitter.com/mohe_sa/status/1184579050804858887?s=12
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

طالبات "هندسة نورة" يحصدن المركز الثالث بالتصفيات الوطنية  

 "2019WROالمؤهلة لـ"أولمبياد الروبوت 

  - 17 - هـ1441 –صفر –18-الخميس

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تستضيف أول جائزة لرؤساء ومديري الجامعات  

 مجلس التعاونبدول 

 

  - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تهنئ الدكتورة حصة الشمري لفوزها بالجائزة  

 م2019التشجيعية لالتحاد العام لآلثاريين العرب لعام 

 

  - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019- أكتوبر
 العبة سعودية لخوض المنافسات الدولية  19اتحاد اإلسكواش يُجهز 

 جامعة األمير نورة بالرياضبالتعاون مع 

 

  - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

 م2019- أكتوبر

الرياض تستضيف حفل تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري جامعات  

 "جيدول "التعاون الخلي 

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تستضيف حفل أول جائزة لرؤساء ومديري  

 الجامعات في دول مجلس التعاون

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر

جامعة األميرة نورة تستضيف الفائزين بالتعليم العالي في دول مجلس  

 “ التعاون الخليجي تحت شعار ” أنتماء وتنمية

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
وزير التعليم يرعى حفل تكربم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري  

 الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون

 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر
حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول  

 مجلس التعاون)انتماء وتنميه( 

 

  - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 م2019- أكتوبر
األربعاء حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  

 بدول المجلس بجامعة األميرة نورة 

 

  - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تدعم مشروع الدراسة العلمية الموثقة عن األميرة  

 نورة بنت عبدالرحمن 

 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر
جمعية زهرة   جامعة نورة تحتضن سباق المشي الوردي بالتعاون مع

 للتوعية بسرطان الثدي 

https://mobile.sabq.org/GshgKH
https://mobile.sabq.org/GshgKH
https://mobile.sabq.org/GshgKH
https://mobile.sabq.org/qXQFhb
https://mobile.sabq.org/qXQFhb
https://mobile.sabq.org/qXQFhb
https://mobile.sabq.org/qXQFhb
https://www.slaati.com/2019/10/11/p1500949.html
https://www.slaati.com/2019/10/11/p1500949.html
https://ajel.sa/nYQDw6/?_gl=1*1fn6x0d*_ga*YW1wLWFhWEIxQlp3OXd5QlZidFc0aDBnOEV5QW9Tb1N2SzYtOE1yRnlCa3JFWXVYREZNU19ELXRTRnZ3WHpXYm4wRlk
https://ajel.sa/nYQDw6/?_gl=1*1fn6x0d*_ga*YW1wLWFhWEIxQlp3OXd5QlZidFc0aDBnOEV5QW9Tb1N2SzYtOE1yRnlCa3JFWXVYREZNU19ELXRTRnZ3WHpXYm4wRlk
https://ajel.sa/nYQDw6/?_gl=1*1fn6x0d*_ga*YW1wLWFhWEIxQlp3OXd5QlZidFc0aDBnOEV5QW9Tb1N2SzYtOE1yRnlCa3JFWXVYREZNU19ELXRTRnZ3WHpXYm4wRlk
https://ajel.sa/nYQDw6/?_gl=1*1fn6x0d*_ga*YW1wLWFhWEIxQlp3OXd5QlZidFc0aDBnOEV5QW9Tb1N2SzYtOE1yRnlCa3JFWXVYREZNU19ELXRTRnZ3WHpXYm4wRlk
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=250718#.XZ103UZvY2x
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=250718#.XZ103UZvY2x
http://www.islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=250718#.XZ103UZvY2x
http://dora.sa/?p=7960#.XagdBHFiqdc.whatsapp
http://dora.sa/?p=7960#.XagdBHFiqdc.whatsapp
http://shown-sa.com/archives/177793
http://shown-sa.com/archives/177793
http://shown-sa.com/archives/177793
http://shown-sa.com/archives/177793
https://alkssr.com/portal/293787/
https://alkssr.com/portal/293787/
http://www.s-maj-news.net/?p=13816517&mobile=1
http://www.s-maj-news.net/?p=13816517&mobile=1
https://www.alhtoon.com/172129/
https://www.alhtoon.com/172129/
http://www.a5bar.org/?p=106955
http://www.a5bar.org/?p=106955
https://www.egysaudi.com/varieties/5830260/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%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%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://www.egysaudi.com/varieties/5830260/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%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%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

  - 9 - هـ1441 –صفر –10-األربعاء

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تنظم حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات  

 سات التعليم العالي بدول المجلس في دورتها األولى ومؤس

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

 نورة تدّشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري جامعة األميرة 
CT-MAP 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر

مديرة جامعة األميرة نورة تدشن المرحلة األولى من برنامج النظام  

 CT-MAP تروني لمتابعة وتقييم التدريب السريرياإللك

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر

جامعة األميرة نورة تستضيف حفل تكريم الفائزين بجائزة "التعليم 

 "العالي الخليجي

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
أول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  

 في دول مجلس التعاون الخليجي 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر
 ”جامعة األميرة نورة تعزز الوعي بمخاطر السمنة في “عدلي عاداتك

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر
 عدلي عاداتك« تحارب السمنة بجامعة األميرة نورة »

 

  - 30 - هـ1441 –صفر –1-االثنين

 م2019- سبتمبر
مع والتعليم المستمر السبت القادم في جامعة  اجتماع عمداء خدمة المجت 

 األميرة نورة 

- أكتوبر - 6 - هـ1441 –صفر –7-األحد

 م2019
 الملتقى االقتصادي العلمي في دورته الثانية جامعة األميرة نورة تقيم

 أكتوبر - 7 - هـ1441 –صفر –8-االثنين

 م2019-
مشروع الدراسة العلمية الموثقة عن األميرة   جامعة األميرة نورة تدعم

 نورة

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

مي لمكافحة السمنة جامعة األميرة نورة تُقيم بالتزامن مع اليوم العال

 ”فعالية “عدلي عاداتك

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر
ل على المركز الثالث في التصفيات المؤهلة  جامعة األميرة نورة تحص 

 لألولمبياد العالمي للروبوت 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

 ن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري جامعة األميرة نورة تدش
CT-MAP 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر
ة تدشن المرحلة األولى من برنامج النظام  مديرة جامعة األميرة نور 

 اإللكتروني

  - 24 - هـ1441 –صفر –25-الخميس

 م2019- أكتوبر

 2019لية المقابالت الوظيفية التجريبية جامعة األميرة نورة”: يقيم فعا“

Mock Interviews 

https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6061967/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6061967/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6061967/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6061967/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6072973/%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%91%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-CT-MAP.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6072973/%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%91%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-CT-MAP.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6096264/%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--%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%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-CT-MAP.html
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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-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7/
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر
 . العيسى تدشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري د

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

 جامعة األميرة نورة تدّشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري 
CT-MAP 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر

 جامعة األميرة نورة تدّشن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري 
CT-MAP 

 

 أكتوبر - 7 - هـ1441 –صفر –8-االثنين

 م2019-
 جامعة نورة تنظم الملتقى االقتصادي العلمي في دورته الثانية

 

  - 30 - هـ1441 –صفر –1-االثنين

 م2019- سبتمبر
مع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية  اجتماع عمداء خدمة المجت 

 السبت القادم في جامعة األميرة نورة

 

  - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 م2019- أكتوبر

الرياض تستضيف حفل تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري جامعات  

 "دول "التعاون الخليجي

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
جامعة #األميرة_نورة تستضيف حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات  

 ومؤسسات التعليم العالي 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-الخميس

 م2019- أكتوبر
 الجاري  17حفل جائزة مديري الجامعات الخليجية 

 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تستضيف أول جائزة لرؤساء ومديري الجامعات  

 بدول مجلس التعاون

 

  - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 م2019- أكتوبر
 تكريم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات بدول الخليج 

 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر

جامعة األميرة نورة تستضيف حفل أول جائزة لرؤساء ومديري  

  الجامعات في دول مجلس التعاون

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تستضيف أول جائزة لرؤساء ومديري الجامعات  

 بدول مجلس التعاون

 

  - 1 - هـ1441 –صفر –2-الثالثاء

 م2019- أكتوبر
 سبتمبر في مستشفى الملك عبدهللا الجامعي  29تفعيل اليوم العالمي للقلب 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر

جامعة األميرة نورة تستضيف الفائزين بالتعليم العالي في دول مجلس  

 “ التعاون الخليجي تحت شعار ” أنتماء وتنمية

https://news-araby.com/Ksa/post-2647649
http://www.press.yt/news6649350.html
http://www.press.yt/news6649350.html
https://www.pressbee.net/show1677233.html?title=%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%AF%D8%B4-%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7
https://www.pressbee.net/show1677233.html?title=%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%AF%D8%B4-%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7
https://abudhabi-news.com/Ksa/6340928/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://saudied.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://saudied.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://saudied.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://saudied.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
http://www.from-yemen.com/arabworld/list-1346972.html
http://www.from-yemen.com/arabworld/list-1346972.html
http://www.from-yemen.com/arabworld/list-1346972.html
http://www.from-yemen.com/arabworld/list-1346972.html
http://qadaya.org/105635/
http://qadaya.org/105635/
https://www.elbayan-news.com/2019954
https://headtopics.com/sa/158015751605159103668-8981927
https://headtopics.com/sa/158015751605159103668-8981927
https://elaph.com/Web/News/2019/10/1267434.html
https://www.maaal.com/archives/20191016/129629
https://www.maaal.com/archives/20191016/129629
https://www.maaal.com/archives/20191016/129629
https://www.maaal.com/archives/20191016/129629
http://al-jafr.org.sa/258098.html
http://al-jafr.org.sa/258098.html
https://sadaalmowaten.com.sa/240646
https://sadaalmowaten.com.sa/245897
https://sadaalmowaten.com.sa/245897
https://sadaalmowaten.com.sa/245897
https://sadaalmowaten.com.sa/245897
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
وزير التعليم يرعى حفلتكربم الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات  

 التعليم العالي بدول مجلس التعاون  ومؤسسات

 

  - 2 - هـ1441 –صفر –3-األربعاء

 م2019- أكتوبر
لقاء "مرحبا نورة" لتعريف حديثات التعيين جامعة األميرة نورة تقيم 

 بالخدمات الجامعية 

  - 8 - هـ1441 –صفر –9-الثالثاء

 م2019- أكتوبر
جائزة رؤساء ومديري الجامعات   جامعة األميرة نورة تنظم حفل 

 ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في دورتها األولى 

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول  

 مجلس التعاون)انتماء وتنميه( 

 

  - 11 - هـ1441 –صفر –12-الجمعة

 م2019- أكتوبر

Under the patronage of HE the Minister of Education, 

Princess Nourah University launches its developed 

identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://nbdalarab.com/331297/
http://nbdalarab.com/331297/
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%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8/
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%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8/
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%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8/
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%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8/
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%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9/
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%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9/
https://www.alhadathonline.org/news/348511
https://www.alhadathonline.org/news/348511
https://qswownews.com/under-the-patronage-of-he-the-minister-of-education-princess-nourah-university-launches-its-developed-identity/
https://qswownews.com/under-the-patronage-of-he-the-minister-of-education-princess-nourah-university-launches-its-developed-identity/
https://qswownews.com/under-the-patronage-of-he-the-minister-of-education-princess-nourah-university-launches-its-developed-identity/
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 الت األخبار يف اجمل
 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

  - 18 - هـ1441 –صفر –19-الجمعة

 م2019- أكتوبر
جامعة األميرة نورة تستضيف جائزة رؤساء ومديري الجامعات في  

 الخليج

 

  - 16 - هـ1441 –صفر –17-األربعاء

 م2019- أكتوبر
جامعة نورة تحتضن سباق المشي الوردي بالتعاون مع جمعية زهرة  

 للتوعية بسرطان الثدي 

 

  - 10 - هـ1441 –صفر –11-لخميسا

 م2019- أكتوبر
ن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة جامعة األميرة نورة تُقيم بالتزام

 ”فعالية “عدلي عاداتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.sayidaty.net/node/968926/
https://www.sayidaty.net/node/968926/
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/1040941-جامعة-نورة-تحتضن-سباق-المشي-الوردي-بالتعاون-مع-جمعية-زهرة-للتوعية-بسرطان-الثدي
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/1040941-جامعة-نورة-تحتضن-سباق-المشي-الوردي-بالتعاون-مع-جمعية-زهرة-للتوعية-بسرطان-الثدي
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
http://www.rougemagz.com/2019/10/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
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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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