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 األخبار يف الصحف 

 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

برنامج "منارة نورة" يستقبل الطالبات المستجدات في جامعة   م2019- سبتمبر - 4 - هـ1441 –محرم –5-األربعاء

 األميرة نورة 

-  سبتمبر - 5 - هـ1441 –محرم –6-الخميس

 م2019

اختتام برنامج "إعداد أخصائيات التغذية" بجامعة األميرة  

 نورة

مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي يبدأ استقبال   م2019- سبتمبر - 6 - هـ1441 –محرم –7-الجمعة

 المرضى من المواطنين

- سبتمبر - 9 - هـ1441 –محرم –10-االثنين

 م2019
جامعة األميرة نورة تُقيم الملتقى التعريفي باألندية الرياضية  

 للكليات

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

- سبتمبر - 11 - هـ1441 –محرم –12-األربعاء

 م2019
مستشفى الملك عبدهللا الجامعي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة  

 السعودية اإللكترونية 

- سبتمبر - 12 - هـ1441 –محرم –13-الخميس

 م2019
جامعة األميرة نورة تقيم الملتقى التعريفي لألندية الرياضية   

 بالكليات

- سبتمبر - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019
كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة األميرة نورة  

 تستضيف شاحنات الجيل الخامس 

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
رة نورة توقع اتفاقية تعاون مع االتحاد السعودي  جامعة األمي 

 للريشة 

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
مركز المحاكاة بجامعة األميرة نورة ينظم فعالية األسبوع  

 التوعوي الثالث للمحاكاة الطبية

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
 افتتاح قسم الطب النووي بمستشفى الملك عبدهللا الجامعي 

- سبتمبر - 18  - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
 "رؤيتي قدرتي" ملتقى لطالبات جامعة األميرة نورة 

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
اختتام فعالية "الدراسة األولية للشارة الخشبية األولى للفتيات"  

 بجامعة األميرة نورة 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1964832
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1964832
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1964832
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1964832
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965242
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965242
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965242
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965242
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965731
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1966757
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1966757
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1966757
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1966757
https://www.spa.gov.sa/1967099
https://www.spa.gov.sa/1967099
https://www.spa.gov.sa/1967099
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1967641
https://www.spa.gov.sa/1967985
https://www.spa.gov.sa/1967985
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1968408
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1968408
https://www.spa.gov.sa/1970186
https://www.spa.gov.sa/1970186
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970129
https://www.spa.gov.sa/1970352
https://www.spa.gov.sa/1970612
https://www.spa.gov.sa/1970751
https://www.spa.gov.sa/1970751
https://www.spa.gov.sa/1970751
https://www.spa.gov.sa/1970751


 

 

2 

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 
- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
جامعة األميرة نورة تطبق مبادرة )تعزيز الصحة من خالل  

 الغذاء في بيئة العمل( 

-  سبتمبر - 21 - هـ1441 –محرم –22-السبت

 م2019
مديرة جامعة األميرة نورة: المملكة سمت برؤية استشرافية  

 للغد في عهد الملك المفدى 

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
منسوبات جامعة األميرة نورة يفاخرن بمنجزات الوطن  

 89والمرأة في اليوم الوطني 

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
  اليوم الوطني الـ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفي ب 

89 

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن غًدا هويتها  

 المطورة 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
 وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة 

 

 منارة نورة« في استقبال المستجدات » م2019- سبتمبر - 3 - هـ1441 –محرم –4 -الثالثاء

مستشفى الملك عبدهللا الجامعي يبدأ استقبال المرضى من   م2019- سبتمبر - 6 - هـ1441 –محرم –7-الجمعة

 المواطنين

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 جامعة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

- سبتمبر - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019
يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة   مستشفى الملك عبدهللا

 اإللكترونية

- سبتمبر - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019
ترميم قصر األميرة نورة حلقة مهمة في مشروع تمكين 

 المرأة

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
 نورة  األميرة بجامعة النووي الطب  قسم  افتتاح

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
 اللعبة  لتطوير  يتفقان نورة  وجامعة  الريشة

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
 "قدرتي رؤيتي" ملتقى تنظم  نورة جامعة

-  سبتمبر - 21 - هـ1441 –محرم –22-السبت

 م2019
د. العيسى لـ»الرياض«: التوسع في قبول التخصصات  

 مبني على االحتياج الوطنيالصحية 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019

 وزير التعليم يدشن هوية جامعة نورة الجديدة 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1971082
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1971082
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1971896
https://www.spa.gov.sa/1973309
https://www.spa.gov.sa/1973309
https://www.spa.gov.sa/1973309
https://www.spa.gov.sa/1973443
https://www.spa.gov.sa/1973376
https://www.spa.gov.sa/1973376
https://www.spa.gov.sa/1973376
https://www.spa.gov.sa/1973376
https://www.spa.gov.sa/1974243
http://www.alriyadh.com/1774600
http://www.alriyadh.com/1774600
http://www.alriyadh.com/1774600
http://www.alriyadh.com/1775312
http://www.alriyadh.com/1775312
http://www.alriyadh.com/1775312
http://www.alriyadh.com/1775312
http://www.alriyadh.com/1775787
http://www.alriyadh.com/1776414
http://www.alriyadh.com/1776414
http://www.alriyadh.com/1776414
http://www.alriyadh.com/1776414
http://www.alriyadh.com/1777108
http://www.alriyadh.com/1777108
http://www.alriyadh.com/1777108
http://www.alriyadh.com/1777108
http://www.alriyadh.com/1777301
http://www.alriyadh.com/1777550
http://www.alriyadh.com/1777473
http://www.alriyadh.com/1777684
http://www.alriyadh.com/1777684
http://www.alriyadh.com/1778989
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 

مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي يبدأ استقبال   م2019- سبتمبر - 6 - هـ1441 –محرم –7-الجمعة

 المرضى من المواطنين

- سبتمبر - 11 - هـ1441 –محرم –12-األربعاء

 م2019
 اتحاد الجودو وجامعة األميرة نورة يوق ِّعان مذكرة تفاهم 

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
 الريشة  اتحاد مع تعاون اتفاقية توقع نورة  األميرة  جامعة

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
يفتتح قسم الطب النووي بجامعة   مستشفى الملك عبدهللا

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
 إطالق الهوية المطورة لجامعة نورة 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
 المرأة شريك أساسي في تنفيذ برنامج التحول الوطني 

 

 بدء استقبال المرضى بمستشفى جامعة نورة  م2019- سبتمبر - 6 - هـ1441 –محرم –7-الجمعة

 

- سبتمبر - 11 - هـ1441 –محرم –12-األربعاء

 م2019

دفع العجلة الطبية بين "عبدهللا الجامعي" و"السعودية  

 "اإللكترونية

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
 الملك عبدهللا الجامعي  افتتاح قسم الطب النووي بمستشفى 

 

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 اتفاقية« لتفعيل لعبة الجودو بجامعة نورة »

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 طالبة في الملتقى التعريفي باألندية الرياضية  688

- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –20-الخميس

 م2019
طالبة في جامعة نورة    41ألول مرة في المملكة.. تدريب 

 للقيادة الكشفية النسوية 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
 آل الشيخ: المرأة شريك أساسي في تنفيذ برامج التعليم

 

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 الجودو يوقع 

- سبتمبر - 12 - هـ1441 –محرم –13-الخميس

 م2019
 جامعة نورة تطلق ملتقى األندية 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190905/157290
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190905/157290
http://www.al-jazirah.com/2019/20190911/sp7.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190911/sp7.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190911/sp7.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190918/sp21.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190918/157981
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190918/157981
http://www.al-jazirah.com/2019/20190925/lp4.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190927/ln3.htm
https://www.alwatan.com.sa/article/1021570
https://www.al-madina.com/article/649274/
https://www.al-madina.com/article/649274/
https://www.al-madina.com/article/649274/
https://www.al-madina.com/article/650349
https://www.okaz.com.sa/article/1745863/
https://www.okaz.com.sa/article/1745863/
https://www.okaz.com.sa/article/1745863/
https://www.okaz.com.sa/article/1745861
https://www.okaz.com.sa/article/1745861
https://www.okaz.com.sa/article/1745861
https://www.okaz.com.sa/article/1747232
https://www.okaz.com.sa/article/1747232
https://www.okaz.com.sa/article/1748424
https://arriyadiyah.com/659885
https://arriyadiyah.com/660216
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 
- سبتمبر - 18 - هـ1441 –محرم –19-األربعاء

 م2019
 اتفاقية تعاون

 

- سبتمبر - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019
 دورات جودو لطالبات جامعة األميرة نورة 

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفي بهويتها المطورة  

 غدا

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
تدشن هويتها الجديدة   جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 2030 نحو رؤية

 

- سبتمبر - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة تدشن هويتها المطورة وتكرم قياداتها  

 المؤسسين

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
  وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
 وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة 

 

- سبتمبر - 12 - هـ1441 –محرم –13-الخميس

 م2019

قع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة "  " جامعة األميرة نورة " تو 

  ."الجودو 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
 هوية جامعة نورة مع الزميل إبراهيم العنزي 

 

-  سبتمبر - 21 - هـ1441 –محرم –22-السبت

 م2019
 أول أكاديمية نسائية لرياضة الريشة الطائرة في السعودية 

 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
يدشن الهوية المطورة لـ   معالي #وزير_التعليم

 #جامعة_األميرة_نورة 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
حرصنا في تطوير الهوية الجديدة على استثمار طاقات  

 طالبات الجامعة ولم نستعن بأي خبرات عالمية 

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
يسرني أن أشارك في تدشين هذه الهوية التي تشكل انطالقة  

 2030متجددة الستراتيجية تتكامل مع #رؤية_

- سبتمبر - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019
 حفل تدشين الهوية الجديدة لـ #جامعة_األميرة_نورة

 وتكريم شركاء النجاح  #نورة_المستقبل

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019

د. حمد آل الشيخ للهوية   تدشين معالي #وزير_التعليم

والتي نفذها بنات   المطورة لـ #جامعة_األميرة_نورة

 #المملكة

https://arriyadiyah.com/660885
https://makkahnewspaper.com/article/1111694
https://makkahnewspaper.com/article/1112725
https://makkahnewspaper.com/article/1112725
https://makkahnewspaper.com/article/1112725
https://makkahnewspaper.com/article/1112725
https://makkahnewspaper.com/article/1112880
https://makkahnewspaper.com/article/1112880
https://makkahnewspaper.com/article/1112880
https://makkahnewspaper.com/article/1112880
http://www.aleqt.com/2019/09/24/article_1681896.html
http://www.aleqt.com/2019/09/24/article_1681896.html
http://www.aleqt.com/2019/09/24/article_1681896.html
http://www.aleqt.com/2019/09/24/article_1681896.html
http://www.aleqt.com/2019/09/25/article_1682666.html
http://www.aleqt.com/2019/09/25/article_1682666.html
http://www.aleqt.com/2019/09/25/article_1682666.html
http://www.aleqt.com/2019/09/27/article_1683601.html
https://twitter.com/sabahalsaudiah/status/1171693443288092672?s=21
https://twitter.com/sabahalsaudiah/status/1171693443288092672?s=21
https://twitter.com/sabahalsaudiah/status/1171693443288092672?s=21
https://twitter.com/sabahalsaudiah/status/1171693443288092672?s=21
هوية%20جامعة%20نورة%20مع%20الزميل%20إبراهيم%20العنزي.
https://twitter.com/MBC24News/status/1174753581657989120?s=20
https://twitter.com/MBC24News/status/1174753581657989120?s=20
https://twitter.com/MBC24News/status/1174753581657989120?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176965451903111169?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176965451903111169?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176965451903111169?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176965451903111169?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176963172680556545?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176963172680556545?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176953584392572928?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176953584392572928?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176953584392572928?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176908201800826883?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176908201800826883?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176908201800826883?s=20
https://twitter.com/iEN_tv/status/1176908201800826883?s=20
https://twitter.com/ien_tv/status/1177559366234497024?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1177559366234497024?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1177559366234497024?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1177559366234497024?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1177559366234497024?s=21
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
 فيديو | جامعة األميرة نورة تدشن هويتها المطورة الجديدة 

 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
تأسيس وبناء وتدشين الهوية المطورة ل  

 #جامعة_األميرة_نورة_بنت_عبد_الرحمن

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019

جزء من كلمة معالي الدكتورة / إيناس بنت سليمان العيسي  

_ مديرة جامعة األميرة نورة في حفل تأسيس وبناء وتدشين  

 الهوية المطورة 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019

جزء من كلمة سعادة الدكتورة / مها خياط _ عميد كلية  

التصاميم والفنون في حفل تأسيس وبناء وتدشين الهوية  

 المطورة 

- سبتمبر - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019
مشاهد من تسليم الجوائز علي المشاركين في تأسيس وبناء  

 وتدشين الهوية المطورة 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1177591220559695873?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177373184812834821?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177373184812834821?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377021535629314?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377021535629314?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377021535629314?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377021535629314?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377021535629314?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377680276283392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377680276283392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377680276283392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377680276283392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177377680276283392?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177378799912194049?s=21
https://twitter.com/live24_tv/status/1177378799912194049?s=21
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا

 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر

العيسى": توجيه ولي العهد بترميم قصر األميرة نورة حلقة مهمة في  "

 مشروع تمكين المرأة 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 العيسى تشيد بتوجيه سمو ولي العهد: األميرة نورة أيقونة المرأة 

 

  - 21 - هـ1441 –محرم –22-السبت

 م2019- سبتمبر
المرأة ورفعت نسبة مشاركتها في  قراًرا مك نت   18جامعة األميرة نورة: 

 نهضة الوطن 

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر

  بالصور.. وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة

 ..89تزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة الـ

 

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر
 ليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة وزير التع

 

  - 3 - هـ1441 –محرم –4 -الثالثاء

 م2019- سبتمبر
رنامج "منارة نورة" يستقبل الطالبات المستجدات في جامعة األميرة  ب 

 نورة

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 تكريم األميرة الجوهرة بنت فهد أول مديرة لجامعة األميرة نورة 

 

  - 5 - هـ1441 –محرم –6-الخميس

 م2019- سبتمبر
 اختتام برنامج "إعداد أخصائيات التغذية" بجامعة األميرة نورة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-ثاءالثال

 م2019- سبتمبر
 جامعة األميرة نورة تقيم الملتقى التعريفي باألندية الرياضية 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 دورات جودو لطالبات جامعة األميرة نورة 

https://mobile.sabq.org/bNZxr8
https://mobile.sabq.org/bNZxr8
https://mobile.sabq.org/bNZxr8
https://mobile.sabq.org/bNZxr8
https://mobile.sabq.org/s74Q6W
https://www.slaati.com/2019/09/16/p1484892.html
https://www.slaati.com/2019/09/16/p1484892.html
https://www.slaati.com/2019/09/16/p1484892.html
https://ajel.sa/JFtKkC/
https://ajel.sa/JFtKkC/
https://ajel.sa/qy9YXT/
https://ajel.sa/qy9YXT/
https://ajel.sa/qy9YXT/
https://www.almowaten.net/2019/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/
https://www.almowaten.net/2019/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/
https://www.almowaten.net/2019/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/
https://lomazoma.com/saudi/1101726.html
https://lomazoma.com/saudi/1101726.html
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/3294942.html
https://www.alhtoon.com/168594/
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/5900119/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.almadaen.com.sa/354170/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1/?mobile=1
https://www.arabyoum.com/More/amp/11857870
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

  - 3 - هـ1441 –محرم –4 -الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 امعة األميرة نورة برنامج ” منارة نورة ” في استقبال طالبات ج

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 ع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو جامعة األميرة نورة توق

 - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 يف شاحنات الجيل الخامس جامعة األميرة نورة تستض

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019- سبتمبر
برعاية معالي وزير التعليم جامعة األميرة نورة تحتفي بهويتها المطورة  

 غًدا األربعاء

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019- سبتمبر
 89عبدالرحمن تحتفل باليوم الوطني جامعة األميرة نورة بنت 

 

 - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 مستشفى الملك عبدهللا يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة اإللكترونية 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 العيسى تشيد بتوجيه سمو ولي العهد: األميرة نورة أيقونة المرأة 

 

  - 5 - هـ1441 –محرم –6-الخميس

 م2019- سبتمبر
ستقبل الطالبات المستجدات في جامعة األميرة  برنامج “منارة نورة” ي 

 نورة

  - 7 - هـ1441 –محرم –8-السبت

 م2019- سبتمبر
 اختتام برنامج “إعداد أخصائيات التغذية” بجامعة األميرة نورة 

  - 12 - هـ1441 –محرم –13-الخميس

 م2019- سبتمبر
 الملتقى التعريفي لألندية الرياضية بالكليات جامعة األميرة نورة تقيم

 - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019- سبتمبر
لومات بجامعة األميرة نورة تستضيف شاحنات  كلية علوم الحاسب والمع

 الجيل الخامس 

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019- سبتمبر
رة: المملكة سمت برؤية استشرافية للغد في عهد  مديرة جامعة األميرة نو

 الملك المفدى 

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019- سبتمبر
 ة نورة بنت عبدالرحمن تدشن غًدا هويتها المطورة جامعة األمير

 

  - 5 - هـ1441 –محرم –6-الخميس

 م2019- سبتمبر
 جامعة األميرة نورة تقيم برنامجاً إلعداد )أخصائيات التغذية( 

https://www.arabyoum.com/More/12066844/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%E2%80%AB%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%E2%80%AC-%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%AF%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7/
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7/
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%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a/
https://gaya-sa.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%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%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%ad%d8%aa%d9%81/
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%ad%d8%aa%d9%81/
https://khabars7.com/ksa-news/article-3058643/%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-%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://khabars7.com/ksa-news/article-3058643/%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-%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://khabars7.com/ksa-news/article-3058643/%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-%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://khabars7.com/ksa-news/article-3102384/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://khabars7.com/ksa-news/article-3102384/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://khabars7.com/ksa-news/article-3102384/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://saudied.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/?mobile=1
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%82%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1/
http://saudied.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84-2/
http://saudied.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84-2/
https://saudied.com/%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%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a8/
https://saudied.com/%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%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a8/
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%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%AF%D8%B4%D9%86-2/?mobile=1
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%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%AF%D8%B4%D9%86-2/?mobile=1
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%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%AF%D8%B4%D9%86-2/?mobile=1
https://alraynews.net/6463978.htm
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 "جامعة نورة" توقع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة "الجودو" 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 شاهد.. وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 ”قية لتعليم الطالبات رياضة “الجودوجامعة نورة” توقع اتفا“

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 تكريم األميرة الجوهرة بنت فهد أول مديرة لجامعة األميرة نورة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 _بنت_عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة #األميرة_نورة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 ”“الجودوجامعة نورة” توقع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة “

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 جودو لطالبات جامعة األميرة نورة  دورات 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 جامعة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 دورات جودو لطالبات جامعة األميرة نورة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 جامعة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 اتحاد الجودو وجامعة األميرة نورة يوق ِّعان مذكرة تفاهم 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 العيسى تشيد بتوجيه سمو ولي العهد: األميرة نورة أيقونة المرأة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 جامعة نورة” توقع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة “الجودو” “

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/458171
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/460171
https://an7a.com/2019/09/09/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84/
https://an7a.com/2019/09/09/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84/
https://www.tawwater.com/new/s/30679
http://qadaya.org/104286/
http://qadaya.org/104286/
http://qadaya.org/104286/
http://kharjhome.com/885062455.html
http://kharjhome.com/885062455.html
https://www.bald-news.com/More/8052163/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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.bald-news.com/More/8262144/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%E2%80%AB%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%E2%80%AC-%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%AF%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.elbayan-news.com/1626130
https://www.masr20.com/More/amp/1309741
https://www.dmcnews.org/Ksa/8809163/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
https://www.dmcnews.org/sports/8829907/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%88%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%88%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
https://www.dmcnews.org/Ksa/8940248/العيسى-تشيد-بتوجيه-سمو-ولي-العهد-الأميرة-نورة-أيقونة-المرأة
https://www.dmcnews.org/Ksa/8940248/العيسى-تشيد-بتوجيه-سمو-ولي-العهد-الأميرة-نورة-أيقونة-المرأة
https://www.dmcnews.org/Ksa/8940248/العيسى-تشيد-بتوجيه-سمو-ولي-العهد-الأميرة-نورة-أيقونة-المرأة
http://saudianews.org/post/192432/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
قع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة 'الجودو'  'جامعة نورة' تو 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 قية لتفعيل لعبة الجودو بجامعة نورة اتفا

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 دورات جودو لطالبات جامعة األميرة نورة 

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 طالبة في الملتقى التعريفي باألندية الرياضية  688

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 جامعة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تكرم األميرة الجوهرة بنت فهد  

 أول مديرة للجامعة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

 - 10 - هـ1441 –محرم –11-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 ”“الجودوجامعة نورة” توقع اتفاقية لتعليم الطالبات رياضة “

 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
ياض تدشن الفرع الرابع لمركز التثقيف  جامعة األميرة نورة بالر

 األسري 

 

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-األربعاء

 م2019- سبتمبر
د. العيسى لـ»الرياض«: التوسع في قبول التخصصات الصحية مبني  

 الوطني على االحتياج 

 

 - 17 - هـ1441 –محرم –18-الثالثاء

 م2019- سبتمبر
 العيسى تشيد بتوجيه سمو ولي العهد: األميرة نورة أيقونة المرأة 

 

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر
 جامعة األميرة نورة في السعودية تحتفي بهويتها

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر
 تدشين جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لهويتها الجديدة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 2030جامعة األميرة نورة تدشن هويتها الجديدة نحو رؤية 

https://headtopics.com/sa/39158015751605173569-8144581
https://headtopics.com/sa/39158015751605173569-8144581
https://www.socialarabi.com/2019/09/10/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://www.socialarabi.com/2019/09/10/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://www.socialarabi.com/2019/09/10/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://www.akherkhabrtoday.com/more-news/amp/3428169
https://ksa-press.com/sports/1043692/688-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%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
https://ksa-press.com/sports/1043692/688-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%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
https://ksa-press.com/sports/1043692/688-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%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
https://news.akhbarten.com/ksa-news/amp/3619483
http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=22615
http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=22615
http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=22615
http://www.thrban1.net/news.php?action=show&id=22615
https://mz-mz.net/1367406/
https://ham-24.com/193236/
https://ham-24.com/193236/
https://ham-24.com/193236/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
http://www.osrah.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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/
https://www.ramthavoice.com/ksa-news/52099/%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.ramthavoice.com/ksa-news/52099/%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://hathalyoum.net/details/2134616-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-
https://hathalyoum.net/details/2134616-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-
https://hathalyoum.net/details/2134616-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-
https://elaph.com/Web/News/2019/09/1265806.html
https://elaph.com/Web/News/2019/09/1265986.html
https://www.maaal.com/archives/20190926/128673
https://www.maaal.com/archives/20190926/128673
https://www.maaal.com/archives/20190926/128673
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة جامعة األميرة نورة شاهد..  

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 لجامعة األميرة نورة تكريم األميرة الجوهرة بنت فهد أول مديرة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
شين الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة من قبل وزير  شاهد: لحظة تد

 التعليم

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 بنت عبدالرحمن تدشن هويتها الجديدة  جامعة األميرة نورة بالصور ..  

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
ء "مرحبا نورة" لتعريف حديثات التعيين جامعة األميرة نورة تقيم لقا

 بالخدمات الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://al-jafr.org.sa/253593.html
http://www.eshraqlife.net/313726.html
https://sadaalmowaten.com.sa/239393
https://sadaalmowaten.com.sa/239393
https://sadaalmowaten.com.sa/239393
https://www.mashahid.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://www.mashahid.net/news/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://profilenews.net/?p=380378
https://p.sa24.news/2019/09/blog-post_67.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%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/
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 العنوان  تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 13 - هـ1441 –محرم –14-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو 

  - 25 - هـ1441 –محرم –26-بعاءاألر 

 م2019- سبتمبر
جامعة األميرة نورة تقيم الدراسة األولية للشارة الخشبية األولى  

 للفتيات في المملكة 

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر
 تدشن اليوم هويتها المطورة  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
 تدشين الهوية المطورة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 - 27 - هـ1441 –محرم –28-الجمعة

 م2019- سبتمبر
تعليم: المرأة شريكاً أساسياً في تنفيذ برنامج التحول الوطني  وزير ال

 بمجال التعليم

 

  - 26 - هـ1441 –محرم –27-الخميس

 م2019- سبتمبر
األميرة نورة يُهنئن الملك سلمان باليوم الوطني  منسوبات جامعة 

 89الـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1025631-%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%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%88
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%B1/1030441-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1030441-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1030441-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1030441-%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-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
http://www.hiamag.com/node/1031151
http://www.hiamag.com/node/1032286
http://www.rougemagz.com/2019/09/26/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%8b-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
http://www.rougemagz.com/2019/09/26/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%8b-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a/
https://www.aljawharamag.com/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%8F%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.aljawharamag.com/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%8F%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.aljawharamag.com/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%8F%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.aljawharamag.com/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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%8F%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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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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