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 الورقية األخبار في الصحف
 

 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 25 - هـ1441 –رجب –1-الثالثاء
 م 2019- فبراير

جامعة األميرة نورة تنظم مؤتمًرا عالمًيا ألخصائي  
 تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية 

 - 26 - هـ1441 –رجب –2-األربعاء
 م 2019- فبراير

الجمعية السعودية للفن والتصميم تنظم ندوة "  
 فن الكاريكاتير السعودي " بجامعة األميرة نورة 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

افتتاح عيادات النساء والوالدة التخصصية ووحدة  
عمليات اليوم الواحد بمستشفى الملك عبدالله  

 الجامعي 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

حوار عالمي حول "محاكاة الرعاية الصحية" في جامعة  
 األميرة نورة 

 - 1 - هـ1441 –رجب–6-األحد
 م2019- مارس

طالبات جامعة األميرة نورة يتنافسن بفعاليات "أغلى  
 سباق فروسية في العالم" 

 - 1 - هـ1441 –رجب–6-األحد
 م2019- مارس

ورشة    50خبراء صحيون يشاركون في تقديم أكثر من  
 عمل بجامعة األميرة نورة

 - 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس

جامعة األميرة نورة تفتتح البرنامج التأهيلي لطلبة  
 االمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية 

 - 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس

"عطاٌء للكبار يصنعه األخيار" .. مبادرة لجمعية وقار  
 في جامعة األميرة نورة 

 - 5 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس

جامعة األميرة نورة تنظم يوم المهنة ومعرض  
 التوظيف 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2038601
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2038601
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039306
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039306
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039306
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039306
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2039306
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2040475
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2040475
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041191
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041191
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041152
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041152
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041826
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2041826
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2042192
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2042192
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2043173#2043173
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2043173#2043173
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 - 9 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس

المملكة تحتفي بالمرأة وتعزز دورها الريادي في كل  
 المجاالت 

 - 12 - هـ1441 –رجب –17-الخميس
 م2019- مارس

جامعة األميرة نورة تعقد اللقاء التنسيقي العاشر  
 ألمناء أوقاف الجامعات السعودية 

 - 12 - هـ1441 –رجب –17-الخميس
 م2019- مارس

اتفاقية تعاون مشترك تجمع جامعة األميرة نورة  
 بغرفة الرياض لخدمة قطاع األعمال وأفراد المجتمع 

 - 24 - هـ1441 –رجب –28-الثالثاء
 م2019- مارس

مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة نورة  
 يسخر إمكاناته لمكافحة فيروس كورونا 

 

 - 2 - هـ1441 –رجب–7-االثنين
 م2019- مارس

قبعات طالبات جامعة نورة ُتزين فعاليات "أغلى سباق  
 فروسية في العالم 

 - 9 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس

المملكة تحتفي بالمرأة وتعزز دورها الريادي في كل  
 المجاالت 

 

 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

 فن الكاريكاتير السعودي” بجامعة األميرة نورة “

 - 9 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس

المملكة تحتفي بالمرأة وتعزز دورها الريادي في كل  
 المجاالت 

 - 9 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس

المرأة السعودية في يوم المرأة العالمي ؛ تمكين  
 وقيادة وإنجازات متعددة 

 

 - 12 - هـ1441 –رجب –17-الخميس
 م2019- مارس

 الئحة لتنظيم أوقاف الجامعات 

 

 - 5 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس

جامعة نورة تنظم معرضا لـ"التوظيف" االثنين  
 المقبل 

 - 18 - هـ1441 –رجب –23-األربعاء
 م2019- مارس

منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في جامعة  
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?newsid=2044305
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?newsid=2044305
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046949
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046949
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046954
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2046954
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2050865
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2050865
http://www.alriyadh.com/1807902
http://www.alriyadh.com/1807902
http://www.alriyadh.com/1809133
http://www.alriyadh.com/1809133
http://www.al-jazirahonline.com/2020/02/26/35304/
http://www.al-jazirah.com/2020/20200309/ln28.htm
http://www.al-jazirah.com/2020/20200309/ln28.htm
http://www.al-jazirahonline.com/2020/03/08/39325/
http://www.al-jazirahonline.com/2020/03/08/39325/
https://albiladdaily.com/2020/03/13/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
https://www.al-madina.com/article/675832/%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.al-madina.com/article/675832/%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://makkahnewspaper.com/article/1506379
https://makkahnewspaper.com/article/1506379
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 

 

 - 18 - هـ1441 –رجب –23-األربعاء
 م2019- مارس

منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في جامعة  
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 - 12 - هـ1441 –رجب –17-الخميس
 م2019- مارس

لقاء تنسيقي يناقش الالئحة المقترحة لتنظيم  
 عات أوقاف الجام

 

 - 9 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس

 السعودية تحتفي بمكانة المرأة وتعزز دورها الريادي 

 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

مباشر وتغطية مؤتمر اجتماع ألخصائي   24قناة
تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية في جامعة االميرة  

 نورة

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

مؤتمر اجتماع ألخصائي التكنولوجيا محاكاة الرعاية  
 الصحية بجامعة األميرة نورة 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

جزء من كلمة معالي األستاذة الدكتورة/ إيناس بنت  
مديرة جامعة األميرة نورة خالل   - سليمان العيسى 

مؤتمر اجتماع ألخصائي التكنولوجيا محاكاة الرعاية  
 الصحية بجامعة األميرة نورة 

 - 3 - هـ1441 –رجب–8-ءالثالثا
 م2019- مارس

نبذة من كلمة مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة /  
إيناس العيسى خالل فعاليات البرنامج التأهيلي  

لطلبة االمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية  
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 - 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس

مباشر وتغطية خاصة لـ البرنامج التأهيلي   24قناة 
لطلبة االمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية  

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 - 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019-مارس 

حفل إفتتاح البرنامج التأهيلي لطلبة اإلمتياز  
  وحديثي التخرج في الكليات الصحية

https://makkahnewspaper.com/article/1506379/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://makkahnewspaper.com/article/1506379/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.alyaum.com/articles/6244010/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alyaum.com/articles/6244010/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alyaum.com/articles/6244010/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alyaum.com/articles/6244010/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2020/03/08/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://twitter.com/saudi24_live/status/1232626079753555968?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1232626079753555968?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1232626079753555968?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=QIsVaEJMfq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIsVaEJMfq8&feature=youtu.be
https://twitter.com/saudi24_live/status/1233151839589273600?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1233151839589273600?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1233151839589273600?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1233151839589273600?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431909595406337?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431909595406337?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431909595406337?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431909595406337?s=20
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431500336222211?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431500336222211?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234431500336222211?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=wI3FuYfRkAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wI3FuYfRkAY&feature=youtu.be
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 العنوان تاريخ النشر  الصحيفة 
 - 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019-مارس 

جزء من كلمة معالي الدكتورة / إيناس بنت سليمان  
العيسى _ مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد  

الرحمن فى حفل إفتتاح البرنامج التأهيلي لطلبة  
 اإلمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية 

 - 4 - هـ1441 –رجب –9-ألربعاءا
 م2019-مارس 

لقاء مع الدكتورة / أحالم الغامدي _ رئيسة التدريب  
   واإلمتياز بكلية الصيدلة بجامعة األميرة نورة

 - 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019-مارس 

لقاء مع الدكتورة / ريم الحربي _ رئيسة التدريب  
   واإلمتياز بكلية الطب بجامعة األميرة نورة

 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤتمر "  
 تجمع اخصائي تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية 

 

 - 27 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير

فيديو انعقاد مؤتمر تجمع أخصائي تكنولوجيا محاكاة  
 الرعاية الصحية في #الرياض 

 

 - 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس

أ.د. إيناس   #جامعة_األميرة_نورة معالي مديرة
العيسى تفتتح البرنامج التأهيلي لطلبة االمتياز  

وحديثات التخرج بالكليات الصحية، والذي يهدف إلى  
المهنية التي تتوافق مع   #الطالبات تعزيز مهارات

 .سوق_العمل #

 

 - 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019-مارس 

During the International Pharmaceutical Science 

Meeting & Workshops.. PNU gets first places in 

the National Medicinal Education Contest 

 
 - 5 - هـ1441 –رجب –10-الخميس

 م2019- مارس
Princess Nourah University to host Translation 

Forum 

 

 
 

https://twitter.com/saudi24_live/status/1234882982009331712?s=12
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234882982009331712?s=12
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234882982009331712?s=12
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234882982009331712?s=12
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234884014961549312?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234884014961549312?s=21
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234883588975452161?s=08
https://twitter.com/saudi24_live/status/1234883588975452161?s=08
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1232581642407075840
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1232581642407075840
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1232877767689220097?s=20
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1232877767689220097?s=20
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://twitter.com/ien_tv/status/1234499816627019776?s=12
https://qswownews.com/during-the-international-pharmaceutical-science-meeting-workshops-pnu-gets-first-places-in-the-national-medicinal-education-contest/
https://qswownews.com/during-the-international-pharmaceutical-science-meeting-workshops-pnu-gets-first-places-in-the-national-medicinal-education-contest/
https://qswownews.com/during-the-international-pharmaceutical-science-meeting-workshops-pnu-gets-first-places-in-the-national-medicinal-education-contest/
http://saudigazette.com.sa/article/590341
http://saudigazette.com.sa/article/590341
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 صحف اإللكترونية لاألخبار في ا

 

 العنوان النشر تاريخ  الصحيفة 

 

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

عطاٌء للكبار يصنعه األخيار".. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة  "
 "نورة

 

 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس -

تعاون بين مستشفى قوى األمن بالرياض  توقيع اتفاقية  
 وجامعة نورة

 

 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس -

توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى األمن بالرياض  
 وجامعة نورة

 

 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس -

توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى األمن بالرياض  
 وجامعة نورة

 

 - هـ1441 –رجب –14-االثنين
 م2019- مارس - 9

..  2020بمناسبة اختيار الرياض عاصمًة للمرأة العربية  
 «ُيدشن منصة »قياديات »الراجحي«  

 

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

عطاٌء للكبار يصنعه األخيار".. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة  "
 "نورة

 

 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير - 27

حوار عالمي حول “محاكاة الرعاية الصحية” في جامعة  
 األميرة نورة 

 

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى قوى األمن بالرياض  
 وجامعة نوره

 

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

.. مبادرة لـ"وقار" بـ"جامعة  عطاٌء للكبار يصنعه األخيار" "
 "نورة

 

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

لبرنامج التأهيلي لطلبة االمتياز وحديثي التخرج  افتتاح ا
 بجامعة األميرة نورة

https://mobile.sabq.org/amp/VX97kM
https://mobile.sabq.org/amp/VX97kM
https://mobile.sabq.org/amp/VX97kM
https://mobile.sabq.org/amp/VX97kM
https://an7a.com/2020/03/02/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://an7a.com/2020/03/02/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://an7a.com/2020/03/02/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://an7a.com/2020/03/02/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://barq-org.sa/526484?mobile=1
https://barq-org.sa/526484?mobile=1
https://www.fajr.sa/288544/
https://www.fajr.sa/288544/
https://ajel.sa/zLZgfh/
https://ajel.sa/zLZgfh/
https://ajel.sa/zLZgfh/
https://ajel.sa/zLZgfh/
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/7072836/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/7072836/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/7072836/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/7072836/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://www.godaidnews.com/75961.html/
https://www.godaidnews.com/75961.html/
https://www.arkan-news.com/?p=177321
https://www.arkan-news.com/?p=177321
https://elssayda.com/466184/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
https://elssayda.com/466184/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
https://elssayda.com/466184/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
https://elssayda.com/466184/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8C-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
https://trainingnewz.com/2020/03/02/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://trainingnewz.com/2020/03/02/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://trainingnewz.com/2020/03/02/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
https://trainingnewz.com/2020/03/02/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/
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 العنوان النشر تاريخ  الصحيفة 

 

 - هـ1441 –رجب –1-الثالثاء
 م 2019-  فبراير - 25

مؤتمًرا عالمًيا ألخصائي   جامعة األميرة نورة تنظم 
 تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية 

 - هـ1441 –رجب –2-األربعاء
 م 2019- فبراير  - 26

 في جامعة األميرة نورةندوة فن الكاريكاتير السعودي” “

 - هـ1441 –رجب–3-الخميس
 م 2019- فبراير - 27

حوار عالمي حول المحاكاة للرعاية الصحية في جامعة  
 األميرة نورة 

 2 - هـ1441 –رجب–7-االثنين
 م2019- مارس -

ورشة    50قديم أكثر من  خبراء صحيون يشاركون في ت 
 عمل بجامعة األميرة نورة

 4 - هـ1441 –رجب –9-األربعاء
 م2019- مارس -

جامعة األميرة نورة تفتتح البرنامج التأهيلي لطلبة  
 االمتياز وحديثي التخرج 

 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس - 5

  2020خريجات في يوم المهنة فرص وظيفية وتدريبية لل
 بجامعة األميرة نورة

 - هـ1441 –رجب–22-الثالثاء
 م 2019- مارس - 17

عن بعد في جامعة األميرة    منظومة متكاملة للتعليم
 نورة بنت عبدالرحمن 

 - هـ1441 –رجب –28-الثالثاء
 م 2019- مارس - 24

ية التعليمية والمهنية في  خطة شاملة الستمرار العمل 
 جامعة األميرة نورة 

 

 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس - 5

األميرة نورة تعقد فعالية »يوم المهنة   االثنين.. جامعة
 «2020ومعرض التوظيف 

 هـ1441 –رجب –17-الخميس
 م 2019- مارس - 12 -

معة األميرة نورة« وغرفة الرياض  اتفاقية تعاون بين »جا
 بمجاالت التدريب 

 - هـ1441 –رجب –28-الثالثاء
 م 2019- مارس - 24

تكمل برنامج »خدمات الحاسب  جامعة األميرة نورة تس
 اآللي« عن ُبعد 

 

 - هـ1441 –رجب–22-الثالثاء
 م 2019- مارس - 17

منظومة متكاملة للتعليم عن بعد في جامعة األميرة  
 نورة بنت عبدالرحمن 

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%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%88/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%88/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://gaya-sa.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.rowadalaamal.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.rowadalaamal.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%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://www.rowadalaamal.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%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://www.rowadalaamal.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%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://www.rowadalaamal.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%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://lomazoma.com/saudi/1539962.html
https://lomazoma.com/saudi/1539962.html
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 العنوان النشر تاريخ  الصحيفة 

 

 2 - هـ1441 –رجب–7-االثنين
 م2019- مارس -

قبعات طالبات جامعة نورة ُتزين فعاليات "أغلى سباق  
 "فروسية في العالم

 

 3 - هـ1441 –رجب–6-الثالثاء
 م2019- مارس -

جامعة األميرة نورة تدشن البرنامج التأهيلي لطلبة  
 االمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية 

 

 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس - 5

 جامعة نورة تنظم معرضا لـ"التوظيف" االثنين المقبل 

 

 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس - 5

 جامعة األميرة نورة تنظم يوم المهنة ومعرض التوظيف 

 

 - هـ1441 –رجب –1-الثالثاء
 م 2019-  فبراير - 25

جامعة األميرة نورة تنظم مؤتمًرا عالمًيا ألخصائي  
 تكنولوجيا محاكاة الرعاية الصحية 

 3 - هـ1441 –رجب–8-الثالثاء
 م2019- مارس -

ح البرنامج التأهيلي لطلبة  جامعة األميرة نورة تفتت
 االمتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية 

 - هـ1441 –رجب –10-الخميس
 م2019- مارس - 5

 جامعة األميرة نورة تنظم يوم المهنة ومعرض التوظيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saadaonline.net/ksa-news/2352854/%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.saadaonline.net/ksa-news/2352854/%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.saadaonline.net/ksa-news/2352854/%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.saadaonline.net/ksa-news/2352854/%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.sra7h.com/?p=584440
https://www.sra7h.com/?p=584440
https://www.masralyoum.net/ksa/1296984/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://riyadh.sa/ar/item/article/16957
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%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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%86%d8%b8%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b9/
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إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف المحلية 
 والتغطيات اإلعالمية

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

األخبار في الصحف الورقية األخبار في الصحف اإللكترونية
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 الصحفي ألخبار األشهر الماضية إحصائية النشر  
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