
 

 

  

 

  

 ألخبار جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  
 في الصحف المحلية والتغطيات اإلعالمية 

 هـ1439من العام رمضان  لشهر
 
 

 ملف النشر الصحفي
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -17 - هـ1439 –رمضان–1 -األربعاء

 م2018- مايو
 " القيادة األكاديمية الموثوقة ودعم وتطوير القيادات األكاديمية " في جامعة األميرة نورة

 -21 - هـ1439 –رمضان–5 -االثنين

 م2018- مايو
 جامعة األميرة نورة تقيم معرض "لحظات"

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو
 مذكرة تفاهم لتطوير برامجها التدريبيةجامعة األميرة نورة توقع 

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو

جامعة األميرة نورة تقيم الورشة التحضيرية الثانية للمعرض الفني "المرأة السعودية الحاضر 
 والمستقبل"

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو
 جامعة األميرة نورة توّقع عدة اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف

 -31 -هـ 1439-رمضان -15 -الخميس

  م 2018 -مايو
 نورة األميرة بجامعة المحاكاة باستخدام المشترك المهني التعليم برنامج

-يونيو -3هـ 1439 -رمضان -18 -األحد

 م2018
 المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج تفتتح نورة األميرة جامعة

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 القادم الدراسي العام بداية الهندسة كلية تفتتح نورة األميرة جامعة

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 الدوائي للتثقيف السعودية والجمعية نورة األميرة جامعة بين تعاون مذكرة توقيع

-يونيو -6-هـ1439-رمضان -21 -االربعاء

 م2018
 اإللكتروني التعلم مجال في فعال مهني برنامج تطرح نورة األميرة جامعة

 

 -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018- مايو
 معرض من إبداع طالبات الفنون البصرية بجامعة نورة«.. لحظات»

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو
 «استرازينكا»جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع 

 -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 م2018- مايو
 جامعة نورة تناقش مسيرة المرأة السعودية بمعرض فني

-1 - هـ1439-رمضان- 19-الجمعة

 م2018-يونيو
 نورة جامعة ألعضاء إلكتروني تطبيق أول تدشين

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1766750
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1766750
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1768076
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1768076
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1769024
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1770595
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1770595
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1770916
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1770916
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1771874
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1772716
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1773455
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1773566
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1774165#1774165
http://www.alriyadh.com/1682900
http://www.alriyadh.com/1683541
http://www.alriyadh.com/1684203
http://www.alriyadh.com/1684203
http://www.alriyadh.com/1685199
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-يونيو -3 هـ1439 -رمضان -18 -األحد

 م2018
 «نورة جامعة»بـ والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 الهندسية المجاالت في العلمي التطور تواكب نورة جامعة

-يونيو -6-هـ1439-رمضان -21 -االربعاء

 م2018
 نورة بجامعة اإللكتروني التعلم مجال في فعال مهني برنامج طرح

 -12 -هـ 1439 -رمضان -27 -الثالثاء

 م2018 -يونيو
 والتــطويــــر التــحـديـث لـــذراع امتـداد سلمان بن محمد األمير: نورة جامعة مديرة

 

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو
 جامعة األميرة نورة توقِّع مذكرة تفاهم لتطوير برامجها التدريبية

 -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 م2018- مايو
 تدشين أول تطبيق الكتروني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة األميرة نورة

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو
 جامعة األميرة نورة توّقع عدة اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف

-يونيو -3 هـ1439 -رمضان -18 -األحد

 م2018
 المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج تستحدث نورة األميرة جامعة

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 للطالبات الهندسة كلية تفتتح نورة األميرة جامعة

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 الدوائي للتثقيف السعودية والجمعية نورة األميرة جامعة بين تعاون مذكرة

-11 -هـ 1439 -رمضان -26 -األحد

 م2018 -يونيو
 الطموحات لتحقيق الزمن تسابق المملكة: نورة األميرة جامعة مديرة

 

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو
 واعيد القبول الموحد بجامعات الرياضتعلن م« نورة»جامعة 

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو
 «نورة»أول تطبيق إلكتروني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بـ

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو
 توّقع عدة اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف« جامعة نورة»

 -31 - هـ1439 –رمضان–15 -الخميس

 م2018- مايو
 مشكلة اجتماعية.. والقانون كفيل بها«: عكاظ»الثبيتي لـ

 -4 هـ1439 -رمضان -19 -االثنين

 م2018-يونيو
 والفندقة الضيافة في برامج تفتتح «نورة»

 

 -17 - هـ1439 –رمضان–1 -األربعاء

 م2018- مايو
 بدء البرنامج التجريبي لتدريب النساء على القيادة بجامعة نورة

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو
 جامعة نورة تدشن أول تطبيق إلكتروني لألكاديميين والموظفين

http://www.alriyadh.com/1685659
http://www.alriyadh.com/1686136
http://www.alriyadh.com/1686264
http://www.alriyadh.com/1687340
http://www.al-jazirah.com/2018/20180524/ln11.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180524/ln11.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180528/ln26.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180528/ln26.htm
:%20http:/www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180529/129722#sthash.gSFK1pZ5.dpuf
:%20http:/www.al-jazirahonline.com/news/2018/20180529/129722#sthash.gSFK1pZ5.dpuf
http://www.al-jazirah.com/2018/20180604/ln7.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180606/ln47.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180606/fe2.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180611/ln47.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1643495
https://www.okaz.com.sa/article/1645015
https://www.okaz.com.sa/article/1645043/
https://www.okaz.com.sa/article/1645510/محليات/الثبيتي-لعكاظ-مشكلة-اجتماعية-والقانون-كفيل-بها
https://www.okaz.com.sa/article/1646548
http://www.al-madina.com/article/574153/
http://www.al-madina.com/article/574153/
http://www.al-madina.com/article/575756
http://www.al-madina.com/article/575756
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 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو
 اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف في الرياض

 -4 هـ1439 -رمضان -19 -االثنين

 والفندقة والطهي الضيافة في برامج 3 تستحدث نورة جامعة م2018-يونيو

 

 -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018- مايو
 نورةبجامعة األميرة « لحظات»فنون أدائية في 

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو

 

 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقيات في التدريب

 

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو
 تبرم اتفاقاً مع شركة دوائية لتدريب طالباتها« جامعة نورة»

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 الهندسة كلية في القبول تبدأ «نورة جامعة»

 

 -6 -هـ1439 -رمضان -21 -االربعاء

 م2018 -يونيو
 نورة جامعة في هندسة

 

 -17 - هـ1439 –رمضان–1 -األربعاء

 م2018- مايو
 ورشة )القيادة األكاديمية الموثوقة ودعم وتطوير القيادات األكاديمية( في جامعة األميرة نورة

 -21 - هـ1439 –رمضان–5 -االثنين

 م2018- مايو
 جامعة األميرة نورة تقيم معرض "لحظات" من إبداعات طالبات قسم الفنون البصرية

 -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018- مايو

عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع شركة استرازينكا ألهداف تدريبية  جامعة األميرة نورة بنت
 وبحثية

 -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 م2018- مايو
 تدشين أول تطبيق الكتروني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة األميرة نورة

 -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 م2018- مايو

جامعة األميرة نورة تقيم الورشة التحضيرية الثانية للمعرض الفني "المرأة السعودية الحاضر 
 "والمستقبل

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعقد عدة اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف مع 
 عدد من الجهات الرائدة

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو
 أوقات عمل المكتبة المركزية بجامعة األميرة نورة في رمضان

 -31 - هـ1439 –رمضان–15 -الخميس

 م2018- مايو
 برنامج التعليم المهني المشترك باستخدام المحاكاة بجامعة األميرة نورة

 -4 -هـ 1439-رمضان-19 -االثنين

 م2018 -يونيو

 بكلية والفندقة الضيافة في اكاديمية برامج تفتتح عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة
 المجتمع

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 القادم الدراسي العام بداية الهندسية المجاالت في العلمي التطور تواكب نورة األميرة جامعة

http://www.al-madina.com/article/575832/محليات/اتفاقيات-في-التدريب-المنتهي-بالتوظيف-في-الرياض
http://www.al-madina.com/article/575832/محليات/اتفاقيات-في-التدريب-المنتهي-بالتوظيف-في-الرياض
http://www.al-madina.com/article/576619
http://www.alyaum.com/articles/6018026/الثقافة-والرأي-/ثقافة/فنون-أدائية-في-لحظات-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.alyaum.com/articles/6019468/
http://www.alyaum.com/articles/6019468/
http://www.alhayat.com/article/4582387
http://www.alhayat.com/article/4582387
http://www.alhayat.com/article/4584973
http://www.arriyadiyah.com/600327
http://ien.sa/node/20032
http://ien.sa/node/20032
http://ien.sa/node/20052
http://ien.sa/node/20052
http://ien.sa/node/20068
http://ien.sa/node/20068
http://ien.sa/node/20115
http://ien.sa/node/20115
http://ien.sa/node/20114
http://ien.sa/node/20114
http://ien.sa/node/20118
http://ien.sa/node/20118
http://ien.sa/node/20132
http://ien.sa/node/20132
http://ien.sa/node/20133
http://ien.sa/node/20133
http://ien.sa/node/20176
http://ien.sa/node/20176
http://ien.sa/node/20186
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-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018

 للتثقيف السعودية والجمعية عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة بين تعاون مذكرة توقيع
 الدوائي

-7 -هـ1439-رمضان-22 -الخميس

 م2018-يونيو
 اإللكتروني التعلم مجال في فعال مهني برنامج تطرح نورة األميرة جامعة

 -11 -هـ1439 -رمضان -26 -االثنين

 م2018-يونيو

 معاصرة دولة لبناء جديدة وانطالقة نهضة العهد ولي ذكرى في: جامعة األميرة نورة مديرة
 2030 السعودية الرؤية في مرسوم هو كما

 

-يونيو -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018
 الجديد الدراسي العام انطالق مع للطالبات أبوابها تشرع" نورة األميرة جامعة هندسة"

 

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو
 نصيحة من جامعة األميرة نورة لقائدات المركبات

 -4 - هـ1439-رمضان-19 -االثنين

 م2018 -يونيو
 نورة األميرة جامعة من جديدة نصيحة.. المركبات لقائدات

http://ien.sa/node/20187
http://ien.sa/node/20187
http://ien.sa/node/20188
http://ien.sa/node/20209
http://ien.sa/node/20209
https://mobile.sabq.org/ywnrKm
https://www.almowaten.net/2018/05/نصيحة-من-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-ال/
https://www.almowaten.net/2018/05/نصيحة-من-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-ال/
https://goo.gl/H2rvzU
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

-يونيو-5 -هـ1493 -رمضان -20 -الثالثاء

 م2018

 الهندسية المجاالت في العلمي التطور تواكب نورة األميرة جامعة

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018

 "جامعة األميرة نورة تحضر للمعرض الفني "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018

 هذه نصيحة جامعة األميرة نورة لقائدات المركبات

- مايو -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018

 توّقع اتفاقيات للتدريب المنتهي بالتوظيف« جامعة نورة»

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018

المرأة السعودية “الورشة التحضيرية الثانية للمعرض الفني جامعة األميرة نورة تقيم 
 ”الحاضر والمستقبل

 

- مايو -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018
 «استرازينكا»جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع 

- مايو -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 م2018
 جامعة نورة تناقش مسيرة المرأة السعودية بمعرض فني

 -يونيو-1 -هـ 1439-رمضان -16 -الجمعة

 م2018
 نورة جامعة ألعضاء إلكتروني تطبيق أول تدشين

 

-يونيو -4-هـ 1439-رمضان -19 -االثنين

 المركبات لقائدات هامة نصائح توجه نورة األميرة جامعة م2018

 

- مايو -21 - هـ1439 –رمضان–5 -االثنين

 م2018

من إبداعات طالبات قسم الفنون ” لحظات“جامعة األميرة نورة تقيم معرض 
 البصرية

- مايو -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018
 «استرازينكا»جامعة نورة توقع مذكرة تفاهم مع 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018

جامعة األميرة نورة تعقد عدة اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيف مع عدد من 
 الجهات

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018
 تدشين أول تطبيق الكتروني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة األميرة نورة

 مايو -31 - هـ1439 –رمضان–15 -الخميس

 م2018-
 جامعة األميرة نورة تطلق برنامج التعليم المهني المشترك باستخدام المحاكاة

http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=111909
https://www.yasmina.com/article/جامعة-الأميرة-نورة-تحضر-للمعرض-الفني-المرأة-السعودية-الحاضر-والمستقبل-2167264
http://mobile.alweeam.com.sa/525547/هذه-نصيحة-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-ا/
http://mobile.alweeam.com.sa/525547/هذه-نصيحة-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-ا/
http://mobile.alweeam.com.sa/525618/جامعة-نورة-توقّع-اتفاقيات-للتدريب-ا/
http://mobile.alweeam.com.sa/525618/جامعة-نورة-توقّع-اتفاقيات-للتدريب-ا/
http://qalamsa.com/?p=110518
http://qalamsa.com/?p=110518
http://www.hailvoice.net/?p=484209
http://www.hailvoice.net/?p=484579
http://www.hailvoice.net/?p=484579
http://www.hailvoice.net/?p=484939
https://www.slaati.com/2018/06/04/p1103370.html
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-معرض-لحظات-من/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-معرض-لحظات-من/
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-5/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-عدة-اتفاقيات-ف/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تعقد-عدة-اتفاقيات-ف/?mobile=1
https://gaya-sa.org/تدشين-أول-تطبيق-الكتروني-لأعضاء-هيئة-ا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/تدشين-أول-تطبيق-الكتروني-لأعضاء-هيئة-ا/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-برنامج-التعلي/?mobile=1
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-برنامج-التعلي/?mobile=1
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
-يونيو -4 -هـ1493-رمضان-19-االثنين

 م2018
 المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في اكاديمية برامج تفتتح نورة األميرة جامعة

-يونيو-6-هـ 1439-رمضان -21-االربعاء

 م2018
 الدوائي للتثقيف السعودية والجمعية نورة األميرة جامعة بين تعاون مذكرة توقيع

 

- مايو -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018
 #جامعة_نورة توقع مذكرة تفاهم لتطوير برامجها التدريبية

 

- مايو -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018
 ”لحظات“جامعة األميرة نورة تقيم معرض 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018
 هذه نصيحة جامعة األميرة نورة لقائدات المركبات

 

- مايو -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018
 جامعة األميرة نورة توقع اتفاقيات في التدريب

 

- مايو -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018
 بجامعة نورةلحظات.. معرض من إبداع طالبات الفنون البصرية 

 

- مايو -21 - هـ1439 –رمضان–5 -االثنين

 معرض من إبداع طالبات الفنون البصرية بجامعة نورة«.. لحظات» م2018

 

- مايو -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018
 لحظات.. معرض من إبداع طالبات الفنون البصرية بجامعة نورة

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018
 جامعة نورة تدشن أول تطبيق إلكتروني لألكاديميين والموظفين

 

- مايو -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 م2018
 وشركة استرازينكا جامعة األميرة نورة اتفاقية تعاون بين

 -يونيو -3 -هـ 1439-رمضان-18-األحد 

 م2018
 المجتمع كلية في نوعية برامج ثالثة تستحدث نورة األميرة جامعة

 -يونيو -5 -هـ1439-رمضان -20-الثالثاء

 م2018
 الدوائي للتثقيف السعودية والجمعية نورة األميرة جامعة بين تفاهم مذكرة

 

- مايو -24 - هـ1439 –رمضان–9 -الخميس

 جامعة األميرة نورة توقع مذكرة تفاهم لتطوير برامجها التدريبية م2018

 

- مايو -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 ”المرأة السعودية الحاضر والمستقبل“جامعة األميرة نورة تحضر للمعرض الفني  م2018

https://gaya-sa.org/?p=157401
https://gaya-sa.org/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%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/
http://bab.com/Node/303051
http://bab.com/Node/303051
https://www.arabyoum.com/culture/5134423/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-معرض-لحظات
https://www.arabyoum.com/Ksa/5287394/هذه-نصيحة-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-المركبات
https://www.arabyoum.com/Ksa/5287394/هذه-نصيحة-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-المركبات
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقيات-في-ال/
http://saudied.com/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقيات-في-ال/
https://www.saudi365.co/102493
http://www.eldawlagia.com/world/408884
http://www.eldawlagia.com/world/408884
https://www.ksaeyes.net/Ksa/amp/95247
https://www.ksaeyes.net/Ksa/amp/95247
https://lomazoma.com/saudi/435808/اخبار-السعودية-اليوم--جامعة-نورة-تدشن-أول-تطبيق-إلكتروني-للأكاديميين-والموظفين
https://lomazoma.com/saudi/435808/اخبار-السعودية-اليوم--جامعة-نورة-تدشن-أول-تطبيق-إلكتروني-للأكاديميين-والموظفين
http://www.sra7h.com/?p=419174
http://www.sra7h.com/?p=421756
http://www.sra7h.com/?p=422253
http://mufakarah.com/main/Content/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-لتطوير-برامجها-التدريبية
http://mufakarah.com/main/Content/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-مذكرة-تفاهم-لتطوير-برامجها-التدريبية
http://www.kulasohuf.com/16779/جامعة-الأميرة-نورة-تحضر-للمعرض-الفني-ا/
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- مايو -28 - هـ1439 –رمضان–12 -االثنين

 «المرأة السعودية الحاضر والمستقبل»جامعة األميرة نورة تحضر للمعرض الفني  م2018

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018
 لقائدات المركباتهذه نصيحة جامعة األميرة نورة 

 

- مايو -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018
 هذه نصيحة جامعة األميرة نورة لقائدات المركبات

- مايو -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018
 توّقع تعـاقــدات للتدريب المنتهي بالتوظيف« جامعة نورة»

 

- مايو -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 اتفاقيات في التدريب المنتهي بالتوظيفتوّقع عدة « جامعة نورة» م2018

 

 -يونيو -3 -هـ 1439 -رمضان -18 -االحد

 م2018
  المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج تفتتح نورة األميرة جامعة

 

 -يونيو -3 - هـ1439 -رمضان -18 -االحد

 م2018
 نورة جامعة في جديدة برامج 3.. والطهي الضيافة أبرزها

 

 -يونيو -3 - هـ1439 -رمضان -18 -االحد

 نورة جامعة في جديدة برامج 3.. والطهي الضيافة أبرزها م2018

 

 -يونيو -3 - هـ1439 -رمضان -18 -االحد

 المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج تفتتح نورة األميرة جامعة م2018

 

-يونيو-6 -هـ1439-رمضان-21-االربعاء

 القادم الدراسي العام بداية الهندسة كلية تفتتح نورة األميرة جامعة م2018

 

-يونيو-5 -هـ1439-رمضان-20-الثالثاء

 المقبل الدراسي العام بداية الهندسة كلية تفتتح نورة األميرة جامعة م2018

 

-يونيو-5 -هـ1439-رمضان-20-الثالثاء

 المجتمع كلية في جديدة برامج ثالثة تستحدث نورة األميرة جامعة م2018

 

-يونيو-5 -هـ1439-رمضان-20-الثالثاء

 القادم الدراسي العام بداية الهندسة كلية تفتتح نورة ميرةاأل جامعة م2018

 

 -يونيو -7هـ  1439 -رمضان -22 -الخميس

 المقبل الدراسي العام الهندسة كلية تفتتح نورة األميرة جامعة م2018

 

http://shown-sa.com/archives/108936
http://www.muheet.net/saudi-news/735273/هذه-نصيحة-جامعة-الأميرة-نورة-لقائدات-المركبات.html
http://www.alwast.net/saudi-news/article-3091259
http://www.alwast.net/saudi-news/article-3091259
http://www.alwast.net/saudi-news/article-3092853
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/2593888.html
https://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/2593888.html
https://www.google.com.sa/search?q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9+%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%A9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZz_idmbzbAhUF1RQKHcYvDOgQ_AUICigB&biw=1280&bih=900#imgrc=ScwItz0sXEQhEM:&spf=1528190502241
https://www.almrsd.co/Saudi/7188/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A-3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://motamemservice.com/ksa/Story/Details/43198340
https://www.0096600.com/new/s/102430
http://www.mejhar.net/143329.html
https://www.kolalwatn.net/news302986
https://mvrmedia.net/denjv
http://www.almadaen.com.sa/308286/%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-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9/
http://www.rowadalaamal.com/جامعة-الأميرة-نورة-تفتتح-كلية-الهندسة
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 -31 -هـ 1439-رمضان -15 -الخميس

  م 2018 -مايو
 نورة بجامعة بالتوظيف المنتهي التدريب في متعددة اتفاقيات

-6- هـ1439-رمضان -21-االربعاء

 م2018-يونيو
 الدوائي للتثقيف السعودية والجمعية نورة األميرة جامعة بين نتعاو 

 

 -17 - هـ1439 –رمضان–1 -األربعاء

 م2018- مايو
 القيادة األكاديمية الموثوقة" في جامعة نورة"

 -21 - هـ1439 –رمضان–5 -االثنين

 م2018- مايو
 جامعة نورة تقيم "لحظات" من إبداع طالبات قسم الفنون البصرية

 -29 - هـ1439 –رمضان–13 -الثالثاء

 م2018- مايو

والموظفين بجامعة تدشين أول تطبيق إلكتروني ألعضاء هيئة التدريس 
 نورة

 -30 - هـ1439 –رمضان–14 -األربعاء

 م2018- مايو
 المنتهي بالتوظيف لطالباتهاجامعة نورة تعقد عدة اتفاقيات للتدريب 

 -31 - هـ1439-رمضان -15 -الخميس

   م2018 -مايو
 المحاكاة باستخدام المشترك المهني التعليم برنامج تطلق نورة جامعة

 -3 هـ1439 -رمضان -18 -األحد

 م2018-يونيو
 المجتمع بكلية والفندقة الضيافة في أكاديمية برامج تفتتح نورة جامعة

 -5 -هـ1439-رمضان-20 -الثالثاء

 م2018-يونيو
 الهندسية المجاالت في العلمي التطور تواكب نورة األميرة جامعة

 -6 -هـ 1439 -رمضان -21 -اإلربعاء

 م2018 -يونيو
 اإللكتروني التعلم في العالي الدبلوم تطرح نورة جامعة

 

 -22 - هـ1439 –رمضان–6 -الثالثاء

 م2018- مايو
 اليوم.. انطالق فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالدمام

 - هـ1439 –رمضان–15 -الخميس

 م2018- مايو -31
 جامعة نورة توقع اتفاقيات تدريب منتهية بالتوظيف لطالباتها

-6- هـ1439-رمضان -21-االربعاء

 م2018-يونيو

 الدراسي العام مطلع الهندسة كلية إفتتاح تعلن نورة األميرة جامعة
 القادم

 

-6- هـ1439-رمضان -21-االربعاء

 م2018-يونيو
 لجميع التأسيسية السنة في الطالبات تسجيل بدء: نورة األميرة جامعة

 بكليةالهندسة األقسام

 

http://www.rougemagz.com/2018/05/31/اتفاقيات-متعددة-في-التدريب-المنتهي-با/
http://www.rougemagz.com/2018/06/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%258-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-6-4%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%258-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.sayidaty.net/node/722601/
http://www.sayidaty.net/node/724316/
http://www.sayidaty.net/node/724316/
http://www.sayidaty.net/node/727676/
http://www.sayidaty.net/node/727676/
http://www.sayidaty.net/node/728221/أسرة-ومجتمع/أخبار-أسرة-ومجتمع/جامعة-نورة-تعقد-عدة-اتفاقيات-للتدريب-المنتهي-بالتوظيف#photo/1
https://goo.gl/Um6dsW
https://goo.gl/iSYZY9
http://bit.ly/2Hmj19C
http://www.sayidaty.net/node/731501/
http://www.hiamag.com/node/800986
http://www.hiamag.com/node/800986
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/805991-جامعة-نورة-توقع-اتفاقيات-تدريب-منتهية-بالتوظيف-لطالباتها
https://www.hiamag.com/منوعات/اخبار/805991-جامعة-نورة-توقع-اتفاقيات-تدريب-منتهية-بالتوظيف-لطالباتها
http://www.hiamag.com/node/809086#.WxgqzD-oBa8.twitter
http://www.hiamag.com/node/809086#.WxgqzD-oBa8.twitter
http://www.lahaonline.com/articles/view/55768.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/55768.htm
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 ألخبار األشهر املاضيةإحصائية النشر الصحفي 
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