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 الورقية األخبار في الصحف

 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –1-الخميس
 م 2019- نوفمبر - 28 -

ملصق علمي لطبيبات امتياز بجامعة األميرة نورة  
مؤتمر البحر األحمر لطب  يحقق المركز الثاني في 

 العيون 

 - هـ1441 –الثانيربيع –3-السبت
 م 2019- نوفمبر - 30

مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن : الذكرى  
الخامسة لبيعة الملك سلمان تسير بخطى وّثابة  

 نجازات ضخمة وتواصل إل

 - هـ1441 –الثانيربيع –3-السبت
 م 2019- نوفمبر - 30

"مسابقة المناظرة الصحية العلمية" في دورتها  
 الثانية تنطلق بجامعة األميرة نورة

 - هـ1441 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4

جامعة األميرة نورة تتوج الفائزات بكأس مديرة  
 الجامعة لألندية الرياضية 

 هـ1441 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 -

" الثقافة الصينية وأساسيات تعلم اللغة " ندوة  
 بجامعة األميرة نورة

 - هـ1441 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7

متطوعة لخدمة    1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ 
 المجتمع

 هـ1441 –الثانيربيع –12-نين ثاال
 م 2019- ديسمبر - 9 -

  نورة األميرة جامعة في للحوسبة  الدولي  المؤتمر 
 عبدالرحمن  بنت 

 هـ1441 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 -

جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى طالبياً بعنوان )رؤية  
 وطن(

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

ة نورة: ميزانية المملكة تواكب  عة األميرمديرة جام
 التطلعات المستقبلية للقيادة الحكيمة 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2003872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005038
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005038
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005038
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005038
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005038
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005044
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2005044
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2006254
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2006254
https://www.spa.gov.sa/2007012
https://www.spa.gov.sa/2007012
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2007893
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2007893
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2008552
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2008552
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2008702
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2008702
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009191
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009191
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 

 م 2019- ديسمبر - 11 -
موضوًعا في مؤتمر   50جامعة األميرة نورة تناقش 

 سبة الحو

 –الثانيربيع –15-الخميس 
 م 2019-  ديسمبر - 12 - هـ1441

  26" بجامعة األميرة نورة يعرض أعمال 4معرض "نسق
 فنانة تشكيلية 

 هـ1441 –الثانيربيع –18-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 15 -

جامعة األميرة نورة تنظم ثالث حمالت توعوية بيئية  
 مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
 م 2019- ديسمبر - 19 - هـ1441

اتفاقية ثقافية تجمع جامعة األميرة نورة ونادي  
 الرياض األدبي 

 هـ1441 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
 م 2019- ديسمبر - 24 -

عة األميرة  حرم أمير الرياض ترعى حفل التميز في جام
 نورة الخميس القادم 

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

مستوى عن   47جامعة األميرة نورة تحقق تقدما بـ 
 UI Greenمركزها العام الماضي في تصنيفات " 

Metric 2019 " 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –1-الخميس
 م 2019- نوفمبر - 28 -

 «وزير العمل يكرم »العربي الوطني

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

موضوعاً في مؤتمر   50نورة تناقش جامعة األميرة 
 الحوسبة 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
 م 2019- ديسمبر - 19 - هـ1441

اتفاقية االهتمامات الثقافية المشتركة تجمع أدبي  
 الرياض وجامعة نورة 

 هـ1441 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
 م 2019- ديسمبر - 24 -

أدبي الرياض« و»جامعة نورة«.. تكامل يزهو  
 بالمعرفة 

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

 حرم أمير الرياض ترعى حفل التميز في جامعة نورة 

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

 UI" مستوى في تصنيفات   47جامعة نورة تتقدم  

Green Metric 2019" 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009313
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009313
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009313
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009313
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009830
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2009830
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2011627
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2011627
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2013260
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2013260
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014257
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014257
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014257
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014257
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014686
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014686
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014686
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014686
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2014686
http://www.alriyadh.com/1790238
http://www.alriyadh.com/1790238
http://www.alriyadh.com/1790238
http://www.alriyadh.com/1792680
http://www.alriyadh.com/1792680
http://www.alriyadh.com/1794132
http://www.alriyadh.com/1794132
http://www.alriyadh.com/1795022
http://www.alriyadh.com/1795022
http://www.alriyadh.com/1795286
http://www.alriyadh.com/1795151
http://www.alriyadh.com/1795151
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 

 - 1 - هـ1441 –الثانيربيع –4-األحد
 م 2019- ديسمبر

 احتفالية لمناهضة العنف ضد المرأة 

 8 - هـ1441 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر -

( متطوعة لخدمة  1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ)
 المجتمع

 هـ1441 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 -

جمعية االقتصاد تعقد ورشة تمكين المرأة في  
 االقتصاد

 –الثانيربيع –22-الخميس 
 م 2019- ديسمبر - 19 - هـ1441

اتفاقية ثقافية تجمع جامعة األميرة نورة ونادي  
 الرياض األدبي 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
 م 2019- ديسمبر - 19 - هـ1441

د. إيناس العيسى: المرأة السعودية في عهد الملك  
 سلمان الحدود لتطلعاتها 

 هـ1441 –الثانيربيع –24-بت الس
 م 2019- ديسمبر - 21 -

الدكتورة إيناس العيسى: المرأة السعودية اليوم  
 شاهدة على عصر دعم سخي وتمكين 

 هـ1441 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
 م 2019- ديسمبر - 24 -

األميرة نورة بنت محمد ترعى حفل التميز في جامعة  
 األميرة نورة 

 

 - هـ1441 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4

ألميرة نورة تتوج الفائزات بكأس مديرة  جامعة ا
 الجامعة لألندية الرياضية 

 - هـ1441 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7

متطوعة لخدمة    1315ألميرة نورة تدفع بـ جامعة ا
 عالمجتم

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

مستوى في   47ميرة نورة تحقق تقدما بـ جامعة األ 
 ”UI Green Metric 2019“ تصنيفات

 

 –الثانيربيع –15-الخميس 
 م 2019-  ديسمبر - 12 - هـ1441

 فنانة بجامعة األميرة نورة  26عرض أعمال 

 هـ1441 –الثانيربيع –18-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 15 -

لتقنية المعلومات   HUAWEIتأسيس أكاديمية 
 ورة بجامعة ن

http://www.al-jazirah.com/2019/20191201/lp3.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191208/ln10.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191208/ln10.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191209/ec2.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191209/ec2.htm
http://www.al-jazirahonline.com/2019/12/19/12176/
http://www.al-jazirahonline.com/2019/12/19/12176/
http://www.al-jazirahonline.com/2019/12/20/12233/
http://www.al-jazirahonline.com/2019/12/20/12233/
http://www.al-jazirah.com/2019/20191221/lp1.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191221/lp1.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191224/ln27.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191224/ln27.htm
https://albiladdaily.com/2019/12/03/%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%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3/
https://albiladdaily.com/2019/12/03/%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%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3/
https://albiladdaily.com/2019/12/03/%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%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3/
https://albiladdaily.com/2019/12/03/%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%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3/
https://albiladdaily.com/2019/12/07/%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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%80-1315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://albiladdaily.com/2019/12/07/%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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%80-1315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://albiladdaily.com/2019/12/07/%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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%80-1315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://albiladdaily.com/2019/12/07/%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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%80-1315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://albiladdaily.com/2019/12/24/%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%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://albiladdaily.com/2019/12/24/%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%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://albiladdaily.com/2019/12/24/%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%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://albiladdaily.com/2019/12/24/%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%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://www.alwatan.com.sa/article/1030645
https://www.alwatan.com.sa/article/1030925/
https://www.alwatan.com.sa/article/1030925/
https://www.alwatan.com.sa/article/1030925/
https://www.alwatan.com.sa/article/1030925/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 

 م 2019- ديسمبر - 25 -
 UI Green Metricجامعة نورة تتقدم في تصنيفات 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 -

جامعة األميرة نورة تنظم ندوة عن الثقافة الصينية  
 وأساسيات تعلم اللغة 

 - هـ1441 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7

متطوعة لخدمة   1315ه تدفع بـ جامعة األمير نور
 المجتمع

 هـ1441 –الثانيربيع –19-الثالثاء 
 م 2019- ديسمبر - 16 -

المنقاش: مؤتمر جامعة نورة يساهم في »التمكين  
 التقني« للمرأة 

 هـ1441 –الثانيربيع –19-الثالثاء 
 م 2019- برديسم - 16 -

 حمالت توعوية بيئية   3جامعة نورة تنظم 

 هـ1441 –الثانيربيع –26-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 23 -

الدولي  د. هديل شيبة : مؤتمر جامعة األميرة نورة 
 رةللحوسبة منصة رائدة لألفكار المبتك

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

مستوى في   47جامعة األميرة نورة تحقق تقدما بـ 
 "UI Green Metric 2019" تصنيفات

 

 - هـ1441 –يالثانربيع –5-االثنين
 م 2019- ديسمبر - 2

 "المناظرة الصحية العلمية" في جامعة األميرة نورة 

 - هـ1441 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4

 المديرة نورة تحتفي بختام كأس ألميرة جامعة ا

 هـ1441 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 -

متطوعة للمجتمع بـ   1315جامعة األميرة نورة تقدم  
 ساعة تطوعية  23,352

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

تصريح مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  
 بمناسبة صدور ميزانية السعودية 

 –الثانيربيع –15-الخميس 
 م 2019-  ديسمبر - 12 - هـ1441

 «4فنانة تشكيلية في » نسق  26عرض أعمال 

https://www.alwatan.com.sa/article/1031917
https://www.alwatan.com.sa/article/1031917
https://www.alwatan.com.sa/article/1031917
https://www.al-madina.com/article/662148
https://www.al-madina.com/article/662148
https://www.al-madina.com/article/662512/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8-1315-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://www.al-madina.com/article/662512/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8-1315-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://www.al-madina.com/article/663892/
https://www.al-madina.com/article/663892/
https://www.al-madina.com/article/663799/
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664655
https://www.al-madina.com/article/664977
https://www.al-madina.com/article/664977
https://www.al-madina.com/article/664977
https://www.al-madina.com/article/664977
https://makkahnewspaper.com/article/1117429/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1117582/
https://makkahnewspaper.com/article/1117677/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%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%D8%AF%D9%85-1315-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8-23352-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1117677/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%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%D8%AF%D9%85-1315-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8-23352-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1118035/
https://makkahnewspaper.com/article/1118035/
https://makkahnewspaper.com/article/1118165/
https://makkahnewspaper.com/article/1118165/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –الثانيربيع –22-الخميس 

 م 2019- ديسمبر - 19 - هـ1441
دة على  د. إيناس العيسى: المرأة السعودية شاه

 حرمين عصر دعم سخي وتمكين من خادم ال

 هـ1441 –الثانيربيع –28-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 25 -

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحقق تقدما بـ  
 UI" مستوى عن العام الماضي في تصنيفات 47

Green Metric 2019" 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 -

 متطوعة للمجتمع  1315جامعة األميرة نورة تقدم  

 

 هـ1441 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 -

أساسيات اللغة الصينية« في ندوة بجامعة األميرة  »
 نورة

 

 - هـ1441 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4

 جامعة »نورة« تتوج الفائزات بكأس األندية الرياضية 

 هـ1441 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- برديسم - 9 -

ألف ألفضل »إنجاز للمرأة«   600جوائز سنوية بـ 3
 و»كتاب« و»بحث« في االقتصاد

 هـ1441 –الثانيربيع –18-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 15 -

ية لتقنية المعلومات واالتصاالت في  أكاديمتأسيس 
 »جامعة نورة« 

 

 - هـ1441 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4

 جامعة نورة تختتم المنافسات 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

تدشن المؤتمر   معالي مديرة #جامعة_األميرة_نورة
شركة عالمية بهدف   12الدولي للحوسبة، والذي يضم 

 مع #سوق_العمل ربط #الطالبات 

 

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

مؤتمر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدولي  
 للحوسبة 

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

ة بين جامعة األميرة  اتفاقية ثنائي مشاهد من توقيع
نورة بنت عبدالرحمن و شركة هواوي للتعاون في  
مجال قطاع االتصاالت و تقنية المعلومات و دعم  

   طالبات الجامعة و ربطهم بسوق العمل

https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1118689
https://makkahnewspaper.com/article/1500333
https://makkahnewspaper.com/article/1500333
https://makkahnewspaper.com/article/1500333
http://www.aleqt.com/2019/12/06/article_1725076.html
https://www.alyaum.com/articles/6226143/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%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.alyaum.com/articles/6226143/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%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.alyaum.com/articles/6226143/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%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.alyaum.com/articles/6226143/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%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.okaz.com.sa/article/1758956/
https://www.okaz.com.sa/article/1759606/
https://www.okaz.com.sa/article/1759606/
https://www.okaz.com.sa/article/1760647/
https://www.okaz.com.sa/article/1760647/
https://arriyadiyah.com/669749
https://twitter.com/ien_tv/status/1204387714768015361?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1204387714768015361?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1204387714768015361?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=sSytbJCohag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sSytbJCohag&feature=youtu.be
https://twitter.com/live24_tv/status/1204523024797622274?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204523024797622274?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204523024797622274?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204523024797622274?s=21


 

 

6 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

مديرة الجامعة   -جزء من كلمة د. ايناس العيسى 
خالل  

#مؤتمر_جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبدالرحمن_الدو 
 لي_للحوسبة 

 هـ1441 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 -

جزء من افتتاح  
#مؤتمر_جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبدالرحمن_الدو 

 لي_للحوسبة 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/live24_tv/status/1204522518264078343?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522518264078343?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522518264078343?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522518264078343?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522119348002819?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522119348002819?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1204522119348002819?s=21
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 صحف اإللكترونية لاألخبار في ا

 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –الثانيربيع –4-األحد
 م 2019- ديسمبر - 1 - هـ1441

مديرة جامعة األميرة نورة ترفع أسمى آيات التهاني  
 بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

إيناس العيسى": المرأة السعودية تلقى دعًما ال متناٍه "
 من القيادة بكافة المجاالت 

 –الثانيربيع –29-يس خمال 
- ديسمبر  - 26 - هـ1441
 م 2019

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

 

 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر - 8 - هـ1441

متطوعة لخدمة    1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ 
 المجتمع

 –الثانيربيع –23-الجمعة 
-  ديسمبر  - 20 - هـ1441
 م 2019

د. إيناس العيسى: المرأة السعودية شاهدة على عصر  
 ن خادم الحرمين دعم سخي وتمكين م 

 

 –الثانيربيع –23-الجمعة 
-  ديسمبر  - 20 - هـ1441
 م 2019

د. إيناس العيسى: المرأة السعودية شاهدة على عصر  
 دعم سخي وتمكين من خادم الحرمين 

 –الثانيربيع –21-األربعاء 
- ديسمبر - 18 - هـ1441
 م 2019

الهتمامات الثقافية  نادي الرياض األدبي يوقع اتفاقية ا
 المشتركة مع جامعة األميرة نورة

https://mobile.sabq.org/CvjkG6
https://mobile.sabq.org/CvjkG6
https://sabq.org/vRWpHb
https://sabq.org/vRWpHb
https://mobile.sabq.org/YvxQX2
https://mobile.sabq.org/YvxQX2
https://www.slaati.com/2019/12/07/p1537168.html
https://www.slaati.com/2019/12/07/p1537168.html
https://www.slaati.com/2019/12/20/p1545615.html
https://www.slaati.com/2019/12/20/p1545615.html
https://www.slaati.com/2019/12/20/p1545615.html
https://www.slaati.com/2019/12/20/p1545615.html
https://www.fajr.sa/279503/
https://www.fajr.sa/279503/
https://www.elfagr.com/3813493
https://www.elfagr.com/3813493
https://www.elfagr.com/3813493
https://www.elfagr.com/3813493
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

السعودية تلقى دعًما ال متناٍه ى": المرأة إيناس العيس"
 المجاالت من القيادة بكافة 

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى في   47تقدما بـ  جامعة األميرة نورة تحقق 
  – ”UI Green Metric 2019“ تصنيفات

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى عن   47جامعة األميرة نورة تحقق تقدما بـ 
 UI Green Metric“ مركزها العام الماضي في تصنيفات 

2019” 

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى في    47جامعة األميرة نورة تحقق تقدما ب 
 "UI Green Metric 2019" تصنيفات

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى عن   47جامعة األميرة نورة تحقق تقدما بـ 
 UI Green Metricت " مركزها العام الماضي في تصنيفا

2019 " 

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

 UI Green" مستوى في تصنيفات   47جامعة نورة تتقدم  

Metric 2019" 

 

 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تتوج الفائزات بكأس معالي مديرة  
 الجامعة لألندية الرياضية 

 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 - هـ1441

متطوعة للمجتمع بـ   1315م  جامعة األميرة نورة تقد
 ساعة تطوعية  23352

 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 - هـ1441

معرض  فنانة تشكيلية تنطلق في   26بداية مشوار 
 بجامعة األميرة نورة  4نسق

https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3383921.html
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3383921.html
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3383921.html
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3383921.html
https://jawlanews.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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://jawlanews.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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://jawlanews.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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://jawlanews.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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://wasel-news.com/?p=361751
https://wasel-news.com/?p=361751
https://wasel-news.com/?p=361751
https://news-sinaa.com/economy/7040443/%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%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-UI-Green-Metric-2019
https://news-sinaa.com/economy/7040443/%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%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-UI-Green-Metric-2019
https://news-sinaa.com/economy/7040443/%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%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-UI-Green-Metric-2019
https://news-sinaa.com/economy/7040443/%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%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-UI-Green-Metric-2019
https://mobile.alrayah.org/42157/
https://mobile.alrayah.org/42157/
https://mobile.alrayah.org/42157/
https://mobile.alrayah.org/42157/
https://mobile.alrayah.org/42157/
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=138709
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=138709
http://www.a5bar.org/?p=113365
http://www.a5bar.org/?p=113365
http://www.a5bar.org/?p=113694
http://www.a5bar.org/?p=113694
http://www.a5bar.org/?p=114440
http://www.a5bar.org/?p=114440
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –الثانيربيع –18-األحد 

-  سمبردي - 15 - هـ1441
 م 2019

جامعة األميرة نورة تنفذ ثالث حمالت توعوية بيئية  
 مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 

 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
-  ديسمبر - 24 - هـ1441
 م 2019

ترعى حفل التميز في جامعة األميرة   حرم أمير الرياض
 نورة

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

  47جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحقق تقدما بـ 
 UI“ مستوى عن مركزها العام الماضي في تصنيفات

Green Metric 2019” 

 

 –الثانيربيع –18-األحد 
-  ديسمبر - 15 - هـ1441
 م 2019

توقيع مذكرة تعاون بين جامعة األميرة نورة وشركة  
 هواوي لصقل مواهب الطالبات على التقنية الحديثة 

 

 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4 - هـ1441

 جامعة األميرة نورة تحتفي بختام كأس المديرة 

 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 - هـ1441

تصريح مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  
 صدور ميزانية السعودية بمناسبة 

 

 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 - هـ1441

ت عبدالرحمن تطلق المؤتمر  جامعة األميرة نورة بن
 الدولي للحوسبة 

 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 - هـ1441

م ملتقى طالبي بعنوان )رؤية  جامعة األميرة نورة تنظ
 وطن(

 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 - هـ1441

موضوًعا في مؤتمر   50جامعة األميرة نورة تناقش 
 الحوسبة 

 –الثانيربيع –15-الخميس 
-  ديسمبر - 12 - هـ1441
 م 2019

فنانة تشكيلية تنطلق في معرض   26بداية مشوار 
 بجامعة األميرة نورة  4نسق

http://www.a5bar.org/?p=114826
http://www.a5bar.org/?p=114826
http://www.a5bar.org/?p=115736
http://www.a5bar.org/?p=115736
http://www.a5bar.org/?p=115824
http://www.a5bar.org/?p=115824
http://www.a5bar.org/?p=115824
http://www.arkan-news.com/?p=162578
http://www.arkan-news.com/?p=162578
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6302897/%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%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6332916/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%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/6332916/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%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/6332916/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%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/6332916/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
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%d8%b7%d9%84%d9%82-6/
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%d8%b7%d9%84%d9%82-6/
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%d8%b7%d9%84%d9%82-6/
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%d8%b7%d9%84%d9%82-6/
https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%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%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%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%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%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%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%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%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-50-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-50-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85/
https://gaya-sa.org/%E2%80%8F%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-26-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85/
https://gaya-sa.org/%E2%80%8F%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-26-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85/
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –الثانيربيع –22-الخميس 

-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

ذ ثالث حمالت توعوية بيئية  جامعة األميرة نورة تنف
 مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 

 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
-  ديسمبر - 24 - هـ1441
 م 2019

ترعى حفل التميز في جامعة األميرة  حرم أمير الرياض 
 نورة

 

 –الثانيربيع –14-األربعاء 
 م 2019- ديسمبر - 11 - هـ1441

وقعت الجامعة مع شركة هواوي على تأسيس أكاديمية  
هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت لصقل مواهب  

 الطالبات على التقنية الحديثة 

 

 –الثانيربيع –18-األحد 
-  ديسمبر - 15 - هـ1441
 م 2019

توقيع مذكرة تعاون بين جامعة األميرة نورة وشركة  
 هواوي لصقل مواهب الطالبات على التقنية الحديثة 

 

 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر - 8 - هـ1441

متطوعة لخدمة المجتمع   1315ع بـجامعة األميرة نورة تدف
 وتمنحهن رخصة العمل التطوعي

 

 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر - 8 - هـ1441

متطوعة لخدمة    1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ 
 المجتمع

 

 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر - 8 - هـ1441

 متطوعة لخدمة المجتمع  1315ة األمير نوره تدفع بـ جامع 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى عن   47قدما بـ جامعة األميرة نورة تحقق ت 
 UI Green Metric“ مركزها العام الماضي في تصنيفات 

2019” 

 

 –الثانيربيع –7-األربعاء
 م 2019- ديسمبر - 4 - هـ1441

 األميرة نورة تحتفي بختام كأس المديرة جامعة 

 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تنظم ندوة عن الثقافة الصينية  
 وأساسيات تعلم اللغة 

https://gaya-sa.org/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%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%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%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%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%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%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b9/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
https://alkssr.com/portal/305536/
https://alkssr.com/portal/305536/
https://alkssr.com/portal/305536/
https://al-hadath.com/360636/
https://al-hadath.com/360636/
https://alshaamal.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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%801315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
https://alshaamal.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%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%801315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af/
http://www.kharjnews.com/new/s/128615
http://www.kharjnews.com/new/s/128615
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-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%80-1315-%d9%85%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%af%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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
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%d9%82%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%80-47-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88/
https://www.elbayan-news.com/2793177
https://www.elbayan-news.com/2793177
https://www.elbayan-news.com/2793177
https://www.elbayan-news.com/2811331
https://www.elbayan-news.com/2811331
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 –الثانيربيع –14-األربعاء 

 م 2019- مبرديس - 11 - هـ1441
موضوعاً في مؤتمر   50جامعة األميرة نورة تناقش 

 الحوسبة 

 

 –الثانيربيع –27-الثالثاء 
-  ديسمبر - 24 - هـ1441
 م 2019

 «.. تكامل يزهو بالمعرفة أدبي الرياض« و»جامعة نورة»

 

 –الثاني ربيع–26-االثنين 
-  ديسمبر - 23 - هـ1441
 م 2019

مؤتمر جامعة األميرة نورة الدولي    د. هديل شيبة :
 للحوسبة منصة رائدة لألفكار المبتكرة

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

متطوعة لخدمة المجتمع   1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ
 وتمنحهن رخصة العمل التطوعي

 

 –الثانيربيع –8-الخميس
 م 2019- ديسمبر - 5 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تنظم ندوة عن الثقافة الصينية  
 وأساسيات تعلم اللغة 

 

 –الثانيربيع –5-االثنين
 م 2019- ديسمبر - 2 - هـ1441

عيادات_األعمال تشارك ضمن فعاليات أسبوع ريادة  #
 األعمال بــ #جامعة_األميرة_نورة

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

طوعة لخدمة المجتمع مت  1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ
 وتمنحهن رخصة العمل التطوعي

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

متطوعة لخدمة المجتمع   1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ
 وتمنحهن رخصة العمل التطوعي

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

متطوعة لخدمة المجتمع   1315جامعة األميرة نورة تدفع بـ
 وتمنحهن رخصة العمل التطوعي

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

 متطوعة لخدمة المجتمع  1315ة األمير نوره تدفع بـ جامع 

https://www.elbayan-news.com/2909871
https://www.elbayan-news.com/2909871
https://www.trend4dm.com/blog/2019/12/23/%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D9%87/
https://www.albidda.net/Ksa/2115102.html
https://www.albidda.net/Ksa/2115102.html
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/470321
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/470321
https://www.alderaah-news.net/sport/6459914/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://www.alderaah-news.net/sport/6459914/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://www.7days-sa.net/?p=28417
http://www.7days-sa.net/?p=28417
http://www.7days-sa.net/?p=28417
http://www.7days-sa.net/?p=28417
http://nabdsh.com/new/s/56285
http://nabdsh.com/new/s/56285
https://ham-24.com/220520/
https://ham-24.com/220520/
http://www.noonews.com/?p=271808
http://www.noonews.com/?p=271808
https://hakmnews.com/archives/306624
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

متطوعة لخدمة    1315جامعة_األميرة نورة تدفع بـ #
 المجتمع

 

 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 - هـ1441

السعودية ُتنظم ورشة حول تمكين  قتصاد جمعية اال
 المرأة

 

 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- ديسمبر - 9 - هـ1441

المؤتمر الدولي للحوسبة في جامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن 

 

 –الثانيربيع –12-االثنين 
 م 2019- يسمبرد - 9 - هـ1441

جامعة األميرة نورة تنظم ملتقى طالبياً بعنوان )رؤية  
 وطن(

 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

 اتفاقية تعاون بين “الرياض األدبي” وجامعة األميرة نورة

 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - ـه1441
 م 2019

د. إيناس العيسى: المرأة السعودية شاهدة على عصر  
 دعم سخي وتمكين من خادم الحرمين الشريفين 

 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

تفاقية ثقافية تجمع جامعة #األميرة_نورة ونادي  ا 
 #الرياض األدبي 

 

 –الثانيربيع –26-االثنين 
-  ديسمبر - 23 - هـ1441
 م 2019

 السعودية تحتفي بالعربية في يومها العالمي 

 

 –الثانيربيع –22-الخميس 
-  ديسمبر - 19 - هـ1441
 م 2019

اتفاقية االهتمامات الثقافية  نادي الرياض األدبي يوقع 
 المشتركة مع جامعة األميرة نورة

http://naba-news.com/news/s/72206
http://naba-news.com/news/s/72206
https://www.rowadalaamal.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88
https://www.rowadalaamal.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88
https://freeswcc.com/ar/archives/243827
https://freeswcc.com/ar/archives/243827
http://rastanouranews.com/2019/12/%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-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8/
http://rastanouranews.com/2019/12/%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-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://barq-org.sa/505536?mobile=1
http://www.s-maj-news.net/?p=13823491&mobile=1
http://www.s-maj-news.net/?p=13823491&mobile=1
http://qadaya.org/108748/
http://qadaya.org/108748/
http://qadaya.org/108748/
http://qadaya.org/108748/
https://elaph.com/Web/News/2019/12/1275907.html
https://wikimsrweb.com/saudi-arabia-news/1107524.html
https://wikimsrweb.com/saudi-arabia-news/1107524.html
https://wikimsrweb.com/saudi-arabia-news/1107524.html
https://wikimsrweb.com/saudi-arabia-news/1107524.html
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

مستوى في    47ق تقدما ب نورة تحق جامعة األميرة
 "UI Green Metric 2019" تصنيفات

 

 –الثانيربيع –15-الخميس 
-  ديسمبر - 12 - هـ1441
 م 2019

Professionals exchange ideas at int’l computing 

conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.masrawyfm.com/171520/%D8%A3%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88/
https://www.masrawyfm.com/171520/%D8%A3%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88/
https://www.masrawyfm.com/171520/%D8%A3%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88/
https://www.masrawyfm.com/171520/%D8%A3%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-47-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88/
http://saudigazette.com.sa/article/584721
http://saudigazette.com.sa/article/584721
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 مجالتاألخبار في ال

 
 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 –الثانيربيع –1-الخميس
 م 2019- نوفمبر - 28 - هـ1441

  179وزير العمل والتنمية االجتماعية يرعى حفل تخريج  
 متدربة 

 –الثانيربيع –11-األحد 
 م 2019- ديسمبر - 8 - هـ1441

صة العمل التطوعي لـ  األميرة نورة تمنح رخ  جامعة
 طالبة   1315

 –الثانيربيع –26-االثنين 
-  ديسمبر - 23 - هـ1441
 م 2019

وزير العمل يرعى الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية  
 الصينية 

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

معرض لمشاريع خريجات تصميم األزياء والنسيج في  
 جامعة األميرة نورة 

 –الثانيربيع –29-الخميس 
- ديسمبر  - 26 - هـ1441
 م 2019

 مستوى في تصنيفات  47جامعة األميرة نورة تتقدم 

UI Green Metric 2019 

 

 –الثانيربيع –4-األحد
 م 2019- ديسمبر - 1 - هـ1441

طالبات جامعة األميرة نورة يحقق المركز الثاني في  
 مؤتمر البحر األحمر الدولي لطب العيون 

 

 –الثانيربيع –10-السبت 
 م 2019- ديسمبر - 7 - هـ1441

طالبة رخصة العمل   1315ة تمنح نورجامعة األميرة 
 التطوعي

 –الثانيربيع –28-األربعاء 
-  ديسمبر - 25 - هـ1441
 م 2019

 UI مستوى في تصنيف 47رة تتقدم جامعة األميرة نو

Green Metric 2019 

 

https://www.sayidaty.net/node/989776
https://www.sayidaty.net/node/989776
https://www.sayidaty.net/node/994876/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%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%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-1315-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9#photo/1
https://www.sayidaty.net/node/994876/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%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%85%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%80-1315-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9#photo/1
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إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف المحلية 
 والتغطيات اإلعالمية
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األخبار في الصحف الورقية األخبار في الصحف اإللكترونية األخبار في المجالت
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 ي ألخبار األشهر الماضية إحصائية النشر الصحف
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