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 هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس  -95 -
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 علمي جليل واعد".. يف جامعة األمرية نورةإبداع "
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جامعة األمرية نورة تنظم الربانمج األول يف مهارات التدريس األساسية يف التعليم العايل 
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 ألف سيدة تقدمن لتعلم قيادة السيارات 54جامعة نورة: أكثر من 

 

 هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس  -95 -
 من زوجات الدبلوماسيني يتفقدن جامعة األمرية نورة 40 
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 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الجمعة

 م1098- مارس  -1
 مستوى جامعات ادلملكة للطالبات الثامنة على« األلعاب الرايضية»تدشني 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -8
 مدرابت قيادة سيارات يف جامعة نورة يشتكني من سوء ادلعاملة وضعف العقود
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http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=332130&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=332130&CategoryID=5
http://www.al-madina.com/article/564585/محليات/جامعة-نورة-أكثر-من-54-ألف-سيدة-تقدمن-لتعلم-قيادة-السيارات
http://www.al-madina.com/article/565302
http://www.al-madina.com/article/565302
http://www.alyaum.com/article/4231672
http://www.alyaum.com/article/4231951
http://www.alyaum.com/article/4231951
http://www.albiladdaily.com/جامعة-نورة-تبدأ-تدريب-النساء-على-مهارا/
http://www.albiladdaily.com/جامعة-نورة-تبدأ-تدريب-النساء-على-مهارا/
http://www.albiladdaily.com/وفد-من-زوجات-رؤساء-البعثات-الدبلوماسي/
http://www.albiladdaily.com/وفد-من-زوجات-رؤساء-البعثات-الدبلوماسي/
http://www.alhayat.com/m/story/27551708
http://www.alhayat.com/m/story/27735730
http://www.alhayat.com/m/story/27875771
http://www.alhayat.com/m/story/27875771
http://www.alhayat.com/m/story/27903020
http://www.alhayat.com/m/story/27979396
http://www.alhayat.com/m/story/28052943
http://www.alhayat.com/m/story/28052943
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 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة سعودية تدرب النساء على قيادة السيارة

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –3 -الاثنين

 م1098- فبراير -97

تنظم الربانمج األول يف مهارات التدريس األساسية يف التعليم العايل جامعة األمرية نورة 
 ابلشراكة مع أكادديية بريطانية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -19
 Improving Education for Society جامعة األمرية نورة تشارك يف مؤدتر 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير  -11
 ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية" يف جامعة األمرية نورة"

 - هـ9339 –جمادى الثاني –9 -ألاحد

 م1098- فبراير  -15
 جامعة األمرية نورة تقدم للوطن رائدات يف أحباث صحة ادلرأة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير  -17
  الرايدة البحثيةجامعة األمرية نورة حتقق التوسع والتميز البحثي عرب جائزة 

 هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 م1098- مارس  -9 -
 ندوة "جهود السعودية يف إعادة األمل لليمن" يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –95 -السبت

 م1098- مارس  -3
 اختتام أعمال ملتقى جائزة الرايدة للباحثات جبامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –97 -الاثنين

 م1098- مارس  -5
 ملتقى "دراسات ادلرأة ... أداة للتنمية" يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -بعاءألار 

 م1098- مارس  -7
  يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن Tech Saudiaمبادرة 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -7
  نورة نظمت ندوة جهود ادلملكة العربية السعودية يف إعادة األمل لليمنجامعة األمرية 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -8
 مبناسبة يوم ادلرأة العادلي ... جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات ادلرأة ... أداة للتنمية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -8
 جامعة األمرية نورة تواكب اخلطط التنموية للمملكة يف خطتها االسرتاتيجية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90

تزامنا مع اليوم العادلي للمرأة جامعة األمرية نورة تبدأ اليوم الربانمج التجرييب لتدريب النساء 
  على مهارات قياده السيارة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تبادر يف دعم وتطوير التكنولوجيا يف رلال األعمال من 
  خالل ادلوىبة السعودية بني التقنية و األعمال

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
  مع ادلركز السعودي الربيطاين لتمويل كرسي حبث أدب الطفلجامعة األمرية نورة توقع اتفاقية 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس  -93
 " اخلدمة االجتماعية حنو مستقبل أفضل" يف جامعة األمرية نورة "

https://aawsat.com/home/article/1198741/جامعة-سعودية-تدرب-النساء-على-قيادة-السيارة
https://aawsat.com/home/article/1198741/جامعة-سعودية-تدرب-النساء-على-قيادة-السيارة
http://ien.sa/node/17927
http://ien.sa/node/17927
http://ien.sa/node/17981
http://ien.sa/node/18035
http://ien.sa/node/18035
http://ien.sa/node/18073
http://ien.sa/node/18073
http://ien.sa/node/18134
http://ien.sa/node/18208
http://ien.sa/node/18208
ien.sa/node/18246
ien.sa/node/18246
http://ien.sa/node/18285
http://ien.sa/node/18285
http://ien.sa/node/18341
http://ien.sa/node/18342
http://ien.sa/node/18431
http://ien.sa/node/18431
http://ien.sa/node/18432
http://ien.sa/node/18432
http://ien.sa/node/18433
http://ien.sa/node/18433
http://ien.sa/node/18459
http://ien.sa/node/18459
http://ien.sa/node/18460
http://ien.sa/node/18527
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 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس  -93

لتمويل كرسي أحباث العمل التطوعي ... اتفاقية بني جامعة األمرية نورة والشيخ ال زانن لدعم 
  العمل التطوعي

 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -93
  منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 752جامعة األمرية نورة تعرض أكثر من 

 هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس  -95 -

ابلتعاون مع شركة )جنرال اإللكرتيك( جامعة األمرية نورة تبدأ برانرلا يهدف لتسريع إجراءات 
  ادلشاريعتنفيذ 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –18 -الجمعة

 م1098- مارس  -96
  ادللتقى الطاليب األول )إبداع علمي جليل واعد( يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –18 -الجمعة

 م1098- مارس  -96
  بيان ادلؤدتر الصحفي إلطالق الكراسي البحثية جبامعة األمرية نورة

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير  -17
 للباحثات يف العلوم الصحيةابألمساء.. جامعة نورة حتتفل جبائزة الرايدة 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -7
 "جامعة األمرية نورة تنظم ندوة "جهود ادلملكة يف إعادة األمل لليمن

 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -8
 جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات ادلرأة...أداة للتنمية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة نورة تبدأ برانرلاً جتريبياً لتدريب النساء على قيادة السيارة

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير  -11
 أنواع للتدريب على القيادة للنساء 4جامعة األمرية نورة حتدد 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير  -17
 ابلصور.. فيصل بن بندر يرعى ملتقى جائزة الرايدة جبامعة األمرية نورة

 هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 م1098- مارس  -9 -
 برعاية أمري الرايض.. جامعة األمرية نورة حتقق التميز عرب جائزة الرايدة البحثية

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -19
 للتدريب على قيادة ادلركبات للنساءجامعة األمرية نورة تفتح التقدمي 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة نورة تبدأ تدريب النساء على مهارات قيادة السيارة

http://ien.sa/node/18526
http://ien.sa/node/18526
http://ien.sa/node/18582
http://ien.sa/node/18616
http://ien.sa/node/18616
http://ien.sa/node/18651
http://ien.sa/node/18651
http://ien.sa/node/18652
http://ien.sa/node/18652
https://mobile.sabq.org/K7SyzN
https://sabq.org/YVBKx5
https://sabq.org/VqyKp8
https://sabq.org/VqyKp8
https://sabq.org/xDRBYs
https://sabq.org/xDRBYs
https://www.almowaten.net/2018/02/جامعة-الأميرة-نورة-تحدد-4-أنواع-للتدريب/
https://www.almowaten.net/2018/02/بالصور-فيصل-بن-بندر-يرعى-ملتقى-جائزة-ا/
https://www.almowaten.net/2018/02/بالصور-فيصل-بن-بندر-يرعى-ملتقى-جائزة-ا/
https://www.almowaten.net/2018/02/برعاية-أمير-الرياض-جامعة-الأميرة-نورة/
https://www.almowaten.net/2018/02/برعاية-أمير-الرياض-جامعة-الأميرة-نورة/
mobile.alweeam.com.sa/513151/جامعة_نوره-تبدأ-تدريب-النساء-على-مهارا/
mobile.alweeam.com.sa/513151/جامعة_نوره-تبدأ-تدريب-النساء-على-مهارا/
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 اإللكرتونيتصحف لاألخبار يف ا

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير

 جامعة األمرية نورة جتدد إعالن حاجتها دلدرابت لقيادة السيارات

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس

  جامعة األمرية نورة تبدأ الربانمج التجرييب لتدريب النساء على مهارات قيادة السيارة

 

  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير

  تفتح ابب التسجيل للراغبات يف تعلم القيادة” جامعة_األمرية_نورة#

 

  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير

 جامعة األمرية نورة تفتح التقدمي للتدريب على قيادة ادلركبات للنساء

 

  -5 - هـ9339 –جمادى الثاني –97 -الاثنين

 م1098- مارس

 ملتقى جبامعة األمرية نورة« دراسات ادلرأة أداة للتنمية»

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس

 ادلرأة...أداة للتنميةجامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات 

 

  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير

 جامعة األمرية نورة جتدد إعالن حاجتها دلدرابت لقيادة السيارات

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير

أمري منطقة الرايض يرعى ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية جبامعة 
 األمرية نورة

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير

 جامعة نورة حتتفل ابلفائزات جبائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير

 تقيم أكثر من فعالية تضامناً مع احلملة اخلليجية للتوعية ابلسرطان” متعايف التطوعية“

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير

سفرية جامعة األمرية نورة ورئيسة قسم اللغة الكورية "دانية  بني السطور" معحوار 
 "العبدالقادر

 

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس

 نورةملتقى جبامعة األمرية « دراسات الفتاة أداة للتنمية»

http://www.an7a.com/2018/02/21/جامعة-الأميرة-نورة-تجدد-إعلان-حاجتها-ل/
http://www.an7a.com/2018/02/21/جامعة-الأميرة-نورة-تجدد-إعلان-حاجتها-ل/
http://qalamsa.com/?p=100614
http://qalamsa.com/?p=100614
http://yamamaa.com/1466088/
http://www.alhiwar.co/Saudi/1219568/جامعة-الأميرة-نورة-تفتح-التقديم-للتدريب-على-قيادة-المركبات-للنساء
http://www.alhiwar.co/Saudi/1219568/جامعة-الأميرة-نورة-تفتح-التقديم-للتدريب-على-قيادة-المركبات-للنساء
http://www.almo5tsr.com/Saudi/1071277/دراسات-المرأة-أداة-للتنمية-ملتقى-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.shada.sa/c-25537
http://www.shada.sa/c-25537
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=106562
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=106562
https://mvrmedia.net/جامعة-نورة-تحتفل-بالفائزات-بجائزة-الر/
https://mvrmedia.net/جامعة-نورة-تحتفل-بالفائزات-بجائزة-الر/
http://adwaalwatan.com/3188404.html?mobile=1
https://garbnews.net/news/s/92279
https://garbnews.net/news/s/92279
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2609416
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  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس

 جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات الفتاة...أداة للتنمية

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس

 ألف سيدة تقدمن لتعلم القيادة جبامعة األمرية نورة 54أضخم 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

 تقوم بتنفيذ أربعة كراسي حبثية حديثةجامعة نورة 

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

 جامعة نورة تطلق أربعة كراسي حبثية جديدة

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

معهد_اللغة_العربية حيتضن زايرة وفد من سفريات وزوجات السفراء لدى #
  #ادلملكة

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

 كراسي حبثية جديدة  4جامعة األمرية نورة تطلق 

 

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس

 ”دراسات ادلرأة أداة للتنمية“مبناسبة يوم ادلرأة العادلي جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس

وفد من زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية يزرن جامعة األمرية نورة بنت عبد 
 الرمحن

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

 جامعة األمرية نورة تقيم لقاء مع ادلديرة التنفيذية جلمعية كيان

 

  -9 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 م1098- مارس
 ندوة يف جامعة األمرية نورة تتناول جهود ادلملكة يف اليمن

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 يف جامعة األمرية نورة”.. إبداع علمي جليل واعد“

 

  -9 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 ندوة يف جامعة األمرية نورة تتناول جهود ادلملكة يف اليمن م1098- مارس

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير

أمري الرايض يرعى ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية جبامعة األمرية 
 نورة

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 ابلصور.. فيصل بن بندر يرعى ملتقى جائزة الرايدة جبامعة األمرية نورة م1098- فبراير

 

  -15 - هـ9339 –جمادى الثاني –9 -ألاحد

 م1098- فبراير
 جامعة األمرية نورة تنظم أول برامج مهارات التدريس للتعليم العايل

  -3 - هـ9339 –جمادى الثاني –95 -السبت

 م1098- مارس
 «السعودية يف إعادة األمل لليمنجهود »جامعة األمرية نورة تنظم ندوة 

http://www.alwast.net/saudi-news/article-2627899
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2627899
http://www.alwast.net/uncategorized/article-2653050
http://www.alwast.net/saudi-news/article-2675520
http://www.elnadanews.com/saudi/1682752
http://www.elnadanews.com/saudi/1682752
qadaya.org/71504/
qadaya.org/71504/
http://1asir.com/374788
https://www.watny1.com/2018/03/07/بمناسبة-يوم-المرأة-العالمي-جامعة-الأم/
https://www.watny1.com/2018/03/13/وفد-من-زوجات-رؤساء-البعثات-الدبلوماسي/
https://www.watny1.com/2018/03/13/وفد-من-زوجات-رؤساء-البعثات-الدبلوماسي/
https://www.watny1.com/2018/03/14/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-لقاء-مع-المدير/
https://www.watny1.com/2018/03/14/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-لقاء-مع-المدير/
http://www.hailvoice.net/?p=475539
http://www.hailvoice.net/?p=475539
http://www.hailvoice.net/?p=477079
http://thegulfpress.com/7932-ندوة-في-جامعة-الأميرة-نورة-تتناول-جهود
http://thegulfpress.com/7932-ندوة-في-جامعة-الأميرة-نورة-تتناول-جهود
http://profilenews.net/?p=275333
http://profilenews.net/?p=275333
http://www.muheet.net/saudi-news/664538/اخبار-السعودية---بالصور-فيصل-بن-بندر-يرعى-ملتقى-جائزة-الريادة-بجامعة-الأميرة-نورة.html
http://www.muheet.net/saudi-news/664538/اخبار-السعودية---بالصور-فيصل-بن-بندر-يرعى-ملتقى-جائزة-الريادة-بجامعة-الأميرة-نورة.html
http://www.mapnews.com/2214840/
http://www.mapnews.com/2214840/
http://www.mapnews.com/2216819/
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  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير
 تفتح ابب التقدمي بتدريب النساء على القيادة” األمرية نورة ” جامعة 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 ابلصور.. أمري الرايض يرعى ملتقى جائزة الرايدة للباحثات جبامعة األمرية نورة

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 جامعة األمرية نورة تنظم ندوة عن جهود ادلملكة يف إعادة األمل لليمن

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 جامعة األمرية نورة ترصد جهود ادلملكة يف إعادة األمل لليمنابلصور.. 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 كراسي حبثية  4جامعة نورة تطلق 

 

 -97 - هـ9339 –جمادى الثاني –3 -الاثنين

 م1098- فبراير

جامعة األمرية نورة تنظم برانمج يف مهارات التدريس األساسية يف التعليم العايل مع 
 أكادديية بريطانية

  -11 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير
 ”ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية“تعقد ” جامعة األمرية نورة “

  -15 - هـ9339 –جمادى الثاني –9 -ألاحد

 م1098- فبراير
 رلاالت حبثية 3جامعة األمرية نورة تعلن عن احتفالية علمية إلعالن الفائزات يف 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 جامعة األمرية نورة حتقق التوسع والتميز البحثي عرب جائزة الرايدة البحثية

  -3 - هـ9339 –جمادى الثاني –95 -السبت

 م1098- مارس
 اختتام أعمال ملتقى جائزة الرايدة للباحثات جبامعة األمرية نورة

  -5 - هـ9339 –جمادى الثاني –97 -الاثنين

 م1098- مارس
 يف جامعة األمرية نورة” أداة للتنمية… دراسات ادلرأة “ملتقى 

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 عن جهود ادلملكة يف إعادة األمل لليمنجامعة األمرية نورة تنظم ندوة 

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 ”Tech Saudia مبادرة“جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تقييم 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس
 “ يف جامعة األمرية نورة” اخلدمة االجتماعية حنو مستقبل أفضل ”

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 752جامعة األمرية نورة تعرض أكثر من 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 ادللتقى الطاليب األول )إبداع علمي جليل واعد( يف جامعة األمرية نورة

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 وفد من زوجات دبلوماسيني يزرن جامعة األمرية نورة

https://www.slaati.com/2018/02/20/p1013930.html
https://www.slaati.com/2018/02/27/p1022225.html
https://www.slaati.com/2018/02/27/p1022225.html
https://www.slaati.com/2018/03/06/p1032188.html
https://www.slaati.com/2018/03/06/p1032188.html
https://www.slaati.com/2018/03/06/p1031257.html
https://www.slaati.com/2018/03/16/p1041760.html
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-برنامج-في-مهار/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-برنامج-في-مهار/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-ملتقى-جائزة-ا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة_الأميرة_نورة-تعلن-عن-احتفالية-عل/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تحقق-التوسع-والتمي/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تحقق-التوسع-والتمي/
https://gaya-sa.org/اختتام-أعمال-ملتقى-جائزة-الريادة-للبا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/اختتام-أعمال-ملتقى-جائزة-الريادة-للبا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/ملتقى-دراسات-المرأة-أداة-للتنمية-في-ج/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-ندوة-عن-جهود-ال/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-تقيي/?mobile=1
https://gaya-sa.org/الخدمة-الاجتماعية-نحو-مستقبل-أفضل-في/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعرض-أكثر-من-150-منتجً/?mobile=1
https://gaya-sa.org/الملتقى-الطلابي-الأول-إبداع-علمي-لجيل/
https://gaya-sa.org/الملتقى-الطلابي-الأول-إبداع-علمي-لجيل/
http://www.bethpress.com/index.php/beth_press/indetails/29619/
http://www.bethpress.com/index.php/beth_press/indetails/29619/
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  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
  تعاون بني الغذاء وجامعة نورة

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 اإلعالن عن الفائزات جبائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
  ملتقى جبامعة األمرية نورة« دراسات ادلرأة أداة للتنمية»

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 تدشني جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية يف الرايض..اليوم

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 معهد اللغة العربية حيتضن زايرة وفد من سفريات وزوجات السفراء لدى ادلملكة

 

 -97 - هـ9339 –جمادى الثاني –3 -الاثنين

 م1098- فبراير
 ابلصور.. جامعة نورة تستقبل سيارات تدريب قيادة ادلرأة

  -3 - هـ9339 –جمادى الثاني –95 -السبت

 م1098- مارس
 "رائدة حبفل "يوم ادلرأة السعودية 77ابألمساء.. حرم أمري الرايض تكرم 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 األمريكية تتجول داخل مدرسة القيادة جبامعة األمرية نورة CBS ابلفيديو.. شبكة

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 تزور جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وتلتقي بسائقات ادلستقبل CBS قناة

 

  -19 - هـ9339 –الثانيجمادى  –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير
  جامعة األمرية نورة جتدد إعالن حاجتها دلدرابت لقيادة السيارات

 

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 أداة للتنمية… مبناسبة يوم ادلرأة العادلي جامعة نورة تقيم ملتقى دراسات ادلرأة #

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 وكراسي حبثية يف جامعة األمرية نورة”.. إبداع علمي جليل واعد“

 

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 ”ادلملكة العربية السعودية يف إعادة االمل لليمن جهود“

 

  -5 - هـ9339 –جمادى الثاني –97 -الاثنين

 م1098- مارس
  ملتقى يف جامعة األمرية نورة األربعاء القادمدراسات ادلرأة أداة للتنمية" "

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 بنت عبدالرمحن غًدايف جامعة األمرية نورة  Tech Saudia مبادرة

http://www.arriyadiyah.com/node/539840/تعاون-بين-الغذاء-وجامعة-نورة/لياقة-وتغذية/منوعات
http://www.arriyadiyah.com/node/539840/تعاون-بين-الغذاء-وجامعة-نورة/لياقة-وتغذية/منوعات
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/910117/الإعلان-عن-الفائزات-بجائزة-الريادة-للباحثات-في-العلوم-الصحية.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/910117/الإعلان-عن-الفائزات-بجائزة-الريادة-للباحثات-في-العلوم-الصحية.html
http://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/928050/دراسات-المرأة-أداة-للتنمية-ملتقى-بجامعة-الأميرة-نورة.html
http://yementop.com/2018/02/26/تدشين-جائزة-الريادة-للباحثات-في-العلو/
http://yementop.com/2018/02/26/تدشين-جائزة-الريادة-للباحثات-في-العلو/
http://www.brgnews.com/297783?mobile=1
http://www.brgnews.com/297783?mobile=1
https://ajel.sa/local/2067376
https://ajel.sa/local/2067376
https://ajel.sa/local/2077406
https://ajel.sa/local/2087046
http://riyadhpost.live/12469
http://www.ham-24.com/new/s/123522
http://www.ham-24.com/new/s/123522
http://www.kulasohuf.com/13105/بمناسبة-يوم-المرأة-العالمي-جامعة-نورة/
http://www.kulasohuf.com/13766/إبداع-علمي-لجيل-واعد-وكراسي-بحثية-في-ج/
http://asbar.com/ar_lang/?p=32481
https://www.arabyoum.com/Ksa/3453502/دراسات-المرأة-أداة-للتنمية-ملتقى-في-جامعة-الأميرة-نورة-الأربعاء-القادم
https://www.arabyoum.com/Ksa/3508620/مبادرة-Tech-Saudia-في-جامعة-الأميرة-نورة-بنت-عبدالرحمن-غدًا
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  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس

العربية السعودية يف إعادة األمل جامعة األمرية نورة نظمت ندوة جهود ادلملكة 
  لليمن

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 لتسريع إجراءات تنفيذ ادلشاريعجامعة األمرية نورة تبدأ برانرًلا يهدف 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 جبامعة األمرية نورةاألمريكية تتجول داخل مدرسة القيادة  CBS شبكة

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
  السفراء لدى ادلملكةحيتضن زايرة وفد من سفريات وزوجات ” معهد اللغة العربية“

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
  إبداع علمي جليل واعد".. يف جامعة األمرية نورة"

 

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات ادلرأة...أداة للتنمية م1098- مارس

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

  جامعة_نورة توقع اتفاقية دتويل كرسي أحباث #العمل_التطوعي# م1098- مارس

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس
 تبدأ اليوم تدريب النساء على قياده السيارة« جامعو نوره»

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 سفرياً يطلعن على إجنازات ادلرأة السعودية يف جامعة نورة 42زوجات 

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 سفرياً يطلعن على إجنازات ادلرأة السعودية يف جامعة نورة 42زوجات  م1098- مارس

 

  -19 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير

 تعليم النساء فنون قيادة السيارات يف جامعة األمرية نورة

 

  -9 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 م1098- مارس
 جامعة األمرية نورة تعلن أمساء الفائزين جبائزة الرايدة يف العلوم الصحية

 

 -97 - هـ9339 –جمادى الثاني –3 -الاثنين

 م1098- فبراير

جامعة األمرية نورة تنظم الربانمج األول يف مهارات التدريس األساسية يف التعليم 
 العايل

  -11 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير
 إقبال كبري على التسجيل يف أكادديية السياقة«: جامعة نورة»

  -15 - هـ9339 –جمادى الثاني –9 -ألاحد

 م1098- فبراير

أمري الرايض يرعى ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية يف جامعة األمرية 
 نورة

https://www.arabyoum.com/world/3508156/جامعة-الأميرة-نورة-نظمت-ندوة-جهود-المملكة-العربية-السعودية-في-إعادة-الأمل-لليمن
https://www.arabyoum.com/world/3508156/جامعة-الأميرة-نورة-نظمت-ندوة-جهود-المملكة-العربية-السعودية-في-إعادة-الأمل-لليمن
https://www.arabyoum.com/Ksa/3674799/جامعة-الأميرة-نورة-تبدأ-برنامجًا-يهدف-لتسريع-إجراءات-تنفيذ-المشاريع
https://www.arabyoum.com/Ksa/3717507/بالفيديو-شبكة-CBS-الأمريكية-تتجول-داخل-مدرسة-القيادة-بجامعة-الأميرة-نورة
https://www.arabyoum.com/Ksa/3709204/معهد-اللغة-العربية-يحتضن-زيارة-وفد-من-سفيرات-وزوجات-السفراء-لدى-المملكة
https://www.arabyoum.com/Ksa/3705772/إبداع-علمي-لجيل-واعد-في-جامعة-الأميرة-نورة
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1598504
http://www.elakhbary.net/saudiarabia/nw-1598504
http://www.bab.com/Node/299932
http://dailyksa.com/archives/39119
http://dailyksa.com/archives/39119
http://dailyksa.com/archives/40548
http://www.alufuqnews.com/Akhbar-As-Swdyh/331871.html
http://www.rowadalaamal.com/تعليم-النساء-فنون-قيادة-السيارات-في-جا
http://www.rowadalaamal.com/تعليم-النساء-فنون-قيادة-السيارات-في-جا
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-أسماء-الفائزي
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تعلن-أسماء-الفائزي
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-البرنامج-الأو/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-البرنامج-الأو/
http://saudied.com/جامعة-نورة-إقبال-كبير-على-التسجيل-في/
http://saudied.com/جامعة-نورة-إقبال-كبير-على-التسجيل-في/
http://saudied.com/أمير-الرياض-يرعى-ملتقى-جائزة-الريادة-ل/
http://saudied.com/أمير-الرياض-يرعى-ملتقى-جائزة-الريادة-ل/
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  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس

إعادة األمل  جامعة األمرية نورة نظمت ندوة جهود ادلملكة العربية السعودية يف
  لليمن

 

  -7 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 ملتقى جبامعة األمرية نورة« دراسات ادلرأة أداة للتنمية»

  -93 - هـ9339 –الثانيجمادى  –15 -الثالثاء

 م1098- مارس
 ألف سيدة تقدمن لتعلم القيادة جبامعة األمرية نورة 54أكثر 

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

ألف سيدة تقدمن لتعلم القيادة جبامعة األمرية نورة 54أكثر  م1098- مارس   

 

  -11 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير

 ”جامعة األمرية نورة“ملتقى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية يف 

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 جبائزة الرايدة يف جامعة األمرية نورةكلمات ادلسؤولني يف ليلة الفخر واإلجناز 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 جامعة األمرية نورة حتقق التميز البحثي جبائزة الرايدة البحثية

  -3 - هـ9339 –جمادى الثاني –95 -السبت

 م1098- مارس
 اختتام أعمال ملتقى جائزة الرايدة للباحثات جبامعة األمرية نورة

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 نورةاخلدمة االجتماعية حنو مستقبل أفضل يف جامعة األمرية 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 جبامعة األمرية نورة” إبتسم أنت يف قليب“الكفيفات يشاركن بفعالية 

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس

وفد من زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية يزرن جامعة األمرية نورة بنت عبد 
 الرمحن

 

 -97 - هـ9339 –جمادى الثاني –3 -الاثنين

 م1098- فبراير
 ابلتعاون مع أكادديية بريطانيةنورة: مهارات التدريس 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 ندوة يف جامعة األمرية نورة تتناول جهود ادلملكة يف صنعـاء

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
  أمري الرايض: أبناء وبنات الوطن مبدعون ورواد يف كافة أعماذلم

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
  جامعة نورة تطلق أربعة كراسي حبثية جديدة

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير
 فيصل بن بندر: دعم القيادة أوصل أبناء وبنات الوطن إىل الرايدة العلمية

http://www.makkah-now.com/378773.html
http://www.makkah-now.com/378773.html
http://www.almrsd.co/Saudi/634168/دراسات-المرأة-أداة-للتنمية-ملتقى-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.almrsd.co/miscellaneous/659373/أكثر-54-ألف-سيدة-تقدمن-لتعلم-القيادة-بجامعة-الأميرة-نورة
https://saudiauto.com.sa/الأخبار/أخبار-محلية/أكثر-54-ألف-سيدة-تقدمن-لتعلم-القيادة-بجامعة-الأميرة-نورة
https://inma.net.sa/156309/
https://inma.net.sa/158660/
https://inma.net.sa/158644/
https://inma.net.sa/158644/
https://inma.net.sa/159361/
https://inma.net.sa/159361/
https://inma.net.sa/163530/
https://inma.net.sa/164561/
https://www.sarayapost.com/293336
https://www.sarayapost.com/293336
https://www.saudi365.co/75578
https://www.saudi365.co/79362
https://www.saudi365.co/79362
https://www.alwathaeq.co/saudi-news/1786196/أمير-الرياض-أبناء-وبنات-الوطن-مبدعون-ورواد-في-كافة-أعمالهم---صحيفة-الوثائق
https://www.alwathaeq.co/saudi-news/1786196/أمير-الرياض-أبناء-وبنات-الوطن-مبدعون-ورواد-في-كافة-أعمالهم---صحيفة-الوثائق
http://www.alwathaeq.co/arabic/1855630/جامعة-نورة-تطلق-أربعة-كراسي-بحثية-جديدة---صحيفة-الوثائق
http://www.alwathaeq.co/arabic/1855630/جامعة-نورة-تطلق-أربعة-كراسي-بحثية-جديدة---صحيفة-الوثائق
http://www.eldawlagia.com/world/332794
http://www.eldawlagia.com/world/332794
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  -9 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 م1098- مارس
 تتناول جهود ادلملكة يف اليمن ندوة يف جامعة األمرية نورة

 

  -9 - هـ9339 –جمادى الثاني –93 -الخميس

 ندوة يف جامعة األمرية نورة تتناول جهود ادلملكة يف صنعـاء م1098- مارس

 

  -17 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 اإلعالن عن الفائزات جبائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية م1098- فبراير

 

  -8 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس
 جامعة األمرية نورة تقيم ملتقى دراسات ادلرأة...أداة للتنمية

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس
 جامعة األمرية نورة توقع اتفاقية دتويل كرسي أحباث العمل التطوعي

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس
 كلية اإلدارة واألعمال جبامعة األمرية نورة تقيم لقاء مع ادلديرة التنفيذية جلمعية كيان

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 معهد اللغة العربية حيتضن زايرة وفد من سفريات وزوجات السفراء لدى ادلملكة م1098- مارس

 

  -93 - هـ9339 –جمادى الثاني –15 -الثالثاء

 م1098- مارس
مجعية كيان لأليتام ذوي الظروف اخلاصة تستقبل طالبات التدريب يف اخلدمة 

  االجتماعية من جامعة األمرية نورة

 

  -95 - هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس

Meet the students of Saudi Arabia's first driving 
school for women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldawlagia.com/world/335034
https://www.ksaeyes.net/74979
https://www.ksaeyes.net/74979
http://www.plus-sport.com/Different-news/1289123.html
http://www.plus-sport.com/Different-news/1289123.html
https://lomazoma.com/saudi/183955/اخبار-السعودية-اليوم--جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-ملتقى-دراسات-المرأةأداة-للتنمية
https://lomazoma.com/saudi/183955/اخبار-السعودية-اليوم--جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-ملتقى-دراسات-المرأةأداة-للتنمية
https://lomazoma.com/saudi/197498/اخبار-السعودية-اليوم--عام--جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تمويل-كرسي-أبحاث-العمل-التطوعي
https://lomazoma.com/saudi/197498/اخبار-السعودية-اليوم--عام--جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-تمويل-كرسي-أبحاث-العمل-التطوعي
https://lomazoma.com/saudi/205463/اخبار-السعودية-اليوم--اجتماعي--كلية-الإدارة-والأعمال-بجامعة-الأميرة-نورة-تقيم-لقاء-مع-المديرة-التنفيذية-لجمعية-كيان
https://lomazoma.com/saudi/205463/اخبار-السعودية-اليوم--اجتماعي--كلية-الإدارة-والأعمال-بجامعة-الأميرة-نورة-تقيم-لقاء-مع-المديرة-التنفيذية-لجمعية-كيان
http://www.alhadathonline.org/news/184165
http://www.alhadathonline.org/news/184165
http://www.alkssr.com/portal/161175/
http://www.alkssr.com/portal/161175/
https://www.cbsnews.com/news/saudi-arabias-first-driving-school-for-women/
https://www.cbsnews.com/news/saudi-arabias-first-driving-school-for-women/
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 الثاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –8 -السبت

 م1098- فبراير  -13

الرايدة للباحثات يف العلوم ” االثنني القادم؛ احتفالية ابلفائزات جبائزة 
 ”الصحية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –91 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -18
 أمري الرايض يرعى جائزة الرايدة للباحثات يف العلوم الصحية يف نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -7
 توصيات ندوة إعادة األمل لليمن: تسليط الضوء على جهود ادلملكة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة نورة تبدأ الربانمج التجرييب لتدريب النساء على القياده السيارة

 هـ9339 –جمادى الثاني –17 -الخميس

 م1098- مارس  -95 -
 منتًجا ثقافًيا يف معرض الكتاب 150نورة تشارك بـ 

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -19
 جامعة األمرية نورة تشارك يف مؤدتر جبدة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –5 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -19
 سيارات التدريب على القيادة يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير  -11
 بدء استقبال الراغبات بتعلم القيادة يف أكادديية جامعة نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –6 -الخميس

 م1098- فبراير  -11
 العلوم الصحية" يف جامعة نورة انطالق ملتقى "جائزة الرايدة للباحثات يف

 - هـ9339 –جمادى الثاني –91 -ألاربعاء

 م1098- فبراير  -18
 حبث الدكتورة خولة الكريع حيصد جائزة ذىبية

 - هـ9339 –جمادى الثاني –97 -الاثنين

 م1098- مارس  -5
 ملتقى "دراسات ادلرأة.. أداة للتنمية" يف جامعة األمرية نورة

 - هـ9339 –جمادى الثاني –10 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -8
 مبادرة بني جامعيتي دبلن ونورة لدعم التكنولوجيا

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة نورة تقيم ملتقى تزامناً مع يوم ادلرأة العادلي

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 م1098- مارس  -90
 جامعة نورة تدرب اليوم النساء على مهارات قيادة السيارة

http://www.rougemagz.com/2018/02/24/الاثنين-القادم؛-احتفالية-بالفائزات-ب/
http://www.rougemagz.com/2018/02/24/الاثنين-القادم؛-احتفالية-بالفائزات-ب/
http://www.rougemagz.com/2018/02/27/أمير-الرياض-يرعى-جائزة-الريادة-للباحث/
http://www.rougemagz.com/2018/02/27/أمير-الرياض-يرعى-جائزة-الريادة-للباحث/
http://www.rougemagz.com/2018/03/06/توصيات-ندوة-إعادة-الأمل-لليمن-تسليط-ال/
http://www.rougemagz.com/2018/03/06/توصيات-ندوة-إعادة-الأمل-لليمن-تسليط-ال/
http://www.rougemagz.com/2018/03/08/جامعة-الأميرة-نورة-تبدأ-البرنامج-التج/
http://www.rougemagz.com/2018/03/08/جامعة-الأميرة-نورة-تبدأ-البرنامج-التج/
http://www.rougemagz.com/2018/03/14/نورة-تشارك-بـ-150-منتجًا-ثقافيًا-في-معرض-ا/
http://www.sayidaty.net/node/681871/
http://www.sayidaty.net/node/681871/
http://www.sayidaty.net/node/681091/
http://www.sayidaty.net/node/681091/
http://www.sayidaty.net/node/682216/
http://www.sayidaty.net/node/682216/
http://www.sayidaty.net/node/682791/
http://www.sayidaty.net/node/685006/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/بحث-الدكتورة-خولة-الكريع-يحصد-جائزة-ذهبية
http://www.sayidaty.net/node/685006/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/بحث-الدكتورة-خولة-الكريع-يحصد-جائزة-ذهبية
http://www.sayidaty.net/node/687471/
http://www.sayidaty.net/node/687471/
http://www.sayidaty.net/node/688831/
http://www.sayidaty.net/node/688831/
http://www.sayidaty.net/node/689226/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تقيم-ملتقى-تزامناً-مع-يوم-المرأة-العالمي
http://www.sayidaty.net/node/689226/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تقيم-ملتقى-تزامناً-مع-يوم-المرأة-العالمي
http://www.sayidaty.net/node/689351/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تدرب-اليوم-النساء-على-مهارات-قيادة-السيارة
http://www.sayidaty.net/node/689351/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تدرب-اليوم-النساء-على-مهارات-قيادة-السيارة
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 - هـ9339 –جمادى الثاني –16 -ألاربعاء

 م1098- مارس  -93
 اخلدمة االجتماعية حنو مستقبل أفضل يف جامعة نورة

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –99 -الثالثاء

 م1098- فبراير  -17

للباحثات يف العلوم جامعة نورة تعلن أمساء الفائزات يف جائزة الرايدة 
  الصحية

 

 - هـ9339 –جمادى الثاني –11 -الجمعة

 «األمرية نورة»يف اليوم العادلي للمرأة .. انطالق برانمج تعليم القيادة جبامعة  م1098- مارس  -90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/691471/
http://www.sayidaty.net/node/691471/
http://www.hiamag.com/node/766016
http://www.hiamag.com/node/766016
http://rotana.net/Db8Rr
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يف الصحف احملليت والتغطياث إحصائيت عامت لألخبار املنشىرة 
 اإلعالميت
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 إحصائيت النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضيت
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