
 

 

  

 

  

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

 هـ1440من العام  جمادى األول لشهر
 
 

 ملف النشر الصحفي
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-

 مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين للسيدات

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة دايفرم لرعاية الكلى

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

طالبة سعودية من جامعة األمرية نورة تفوز يف هاكاثون حتدي تطبيقات الفضاء  
 العاملية لوكالة انسا

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير

اتفاقية شراكة جمتمعية بني "الصحة" و "اجلمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل"  
 جبامعة نورة

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير

معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة حيتفي ابليوم العاملي للغة 
 العربية

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدعم برانمج تشجيع الرضاعة الطبيعية

 -23 - هـ1440 –جمادى األول –17 -األربعاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة ُتدشن اهلوية اجلديدة لكلية علوم احلاسب واملعلومات 

 -24 - هـ1440 –جمادى األول –18 -الخميس

 م2018- يناير

طالبات جامعة األمرية نورة حيصدن مخس مراكز متقدمة يف مسابقة األمن الفكري" 
 املواطنة الرقمية"

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم ملتقى علمي احتفاًء ابليوم العاملي للغة 
 العربية

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 تدشني اهلوية اجلديدة لكلييت اإلدارة واألعمال والتصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 -29 - هـ1440 –جمادى األول –23 -الثالثاء

 م2018- يناير

جامعة األمرية نورة توّقع اتفاقية التعاون األكادميي مع اإلدارة العامة للبحوث 
 والدراسات بوزارة الصحة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1872837
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1873003
https://www.spa.gov.sa/1873048
https://www.spa.gov.sa/1873048
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1874345
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1876100
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1876100
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1876100
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1876100
https://www.spa.gov.sa/1876471
https://www.spa.gov.sa/1876471
https://www.spa.gov.sa/1876433
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1877116
https://www.spa.gov.sa/1877496
https://www.spa.gov.sa/1877496
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1878264
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1878325
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1878325
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1877981
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1878130
https://www.spa.gov.sa/1879110
https://www.spa.gov.sa/1879110
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير

متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية بني الواقع والرؤية املستقبلية" ندوة يف "
 جامعة األمرية نورة

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير

مديرة جامعة األمرية نورة ترعى ختام جائزة األمري سلطان بن سلمان للقرآن الكرمي 
 للبنات

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 2019جامعة األمرية نورة تؤهل اخلرجيات لسوق العمل 

 -4 - هـ1440 –جمادى األول –29 -االثنين

 م2018- فبراير

اندي نزاهة جبامعة األمرية نورة حيصد املركز األول يف اللقاء السنوي الثالث  
 للمؤسسات التعليمي

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير
 برانمج لدعم املتفوقات يف جامعة نورة

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير
 "شراكة جمتمعية بني "الصحة" و"مجعية رعاية الطفل

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدّشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 كلية التصاميم والفنونجامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير  

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 تعليم القيادة جبامعة نورة

 -29 - هـ1440 –جمادى األول –23 -الثالثاء

 م2018- يناير
 تعاون أكادميي بني جامعة نورة وإدارة البحوث والدراسات ابلصحة

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 «اجملالس البلديةمتكني املرأة يف »ندوة جبامعة نورة عن 

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 مجعية التثقيف الدوائي تنظم ملتقى حلديثي التخرج يف الصيدلة

 -4 - هـ1440 –جمادى األول –29 -االثنين

 م2018- فبراير
 اندي نزاهة جبامعة نورة حيصد املركز األول فــي لقـــاء املؤســسات التعليمية

 -4 - هـ1440 –جمادى األول –29 -االثنين

 م2018- فبراير
 االستثمار" تشارك يف ندوة متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية"

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1879582
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1879582
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1879375
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1879375
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1880496
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1880496
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1880496
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1881819
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1881819
http://www.alriyadh.com/1731298
http://www.alriyadh.com/1731461
http://www.alriyadh.com/1732668
http://www.alriyadh.com/1732668
http://www.alriyadh.com/1732668
http://www.alriyadh.com/1733732
http://www.alriyadh.com/1733546
http://www.alriyadh.com/1733546
http://www.alriyadh.com/1733546
http://www.alriyadh.com/1733993
http://www.alriyadh.com/1734441
http://www.alriyadh.com/1735038
http://www.alriyadh.com/1735038
http://www.alriyadh.com/1735423
http://www.alriyadh.com/1735818
http://www.alriyadh.com/1735734
http://www.alriyadh.com/1735734
http://www.alriyadh.com/1735734
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين للسيدات

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة دايفرم لرعاية الكلى

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 مجعية أعمال وجامعة نورة تنظمان دورة يف األمن السيرباين للسيدات

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير

واجلمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل جبامعة « الصحة»اتفاقية شراكة جمتمعية بني 
 نورة

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدعم برانمج تشجيع الرضاعة الطبيعية

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 تدشني اهلوية اجلديدة لكلييت اإلدارة واألعمال والتصاميم والفنون جبامعة األمرية نورة

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 ألمرية نورة تنظم برانمج إعداد وأتهيل اخلرجيات لسوق العملجامعة ا

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 هدى الوهييب مديرة مكلفة جلامعة األمرية نورة

 

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير
 «متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية»جامعة األمرية نورة تبحث 

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 األَُول يف املهارات اإلكلينيكية« نورة»صيدالنيات 

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 «العمل»طالبة وخرجية من جامعة نورة يتدربن لـ  3500

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 تكليف هدى الوهييب مديرًة جلامعة األمرية نورة

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 «تطبيقات الفضاء العاملية»طالبة سعودية تفوز يف هاكاثون 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 لذوي االحتياجات ببوابة جامعة األمرية نورة« مساندة»أدوات 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190109/143645
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190110/143677
http://www.al-jazirah.com/2019/20190111/ln26.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190114/143940
http://www.al-jazirah.com/2019/20190121/ln6.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190121/ln6.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190121/144294
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190124/144507
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190131/144883
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190131/144883
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190131/144883
http://www.al-jazirah.com/2019/20190203/lp5.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1698965
https://www.okaz.com.sa/article/1702232
https://www.okaz.com.sa/article/1702232
https://www.okaz.com.sa/article/1703097
https://www.okaz.com.sa/article/1702867
https://www.okaz.com.sa/article/1702867
https://www.okaz.com.sa/article/1703009
https://www.alyaum.com/articles/6072390/الصفحة-الأخيرة/طالبة-سعودية-تفوز-في-هاكاثون-تطبيقات-الفضاء-العالمية
https://www.alyaum.com/articles/6075018/المملكة-اليوم/أدوات-مساندة-لذوي-الاحتياجات-ببوابة-جامعة-الأميرة-نورة
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 أتهيل طالبات جامعة األمرية نورة لسوق العمل

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 «انسا»سعودية تفوز يف حتدي تطبيقات الفضاء لـ 

 -17 - هـ1440 –جمادى األول –11 -الخميس

 م2018- يناير
 ملتقى لتجويد مستوى اخلدمات املقدمة لفئة املوهوابت

 -23 - هـ1440 –جمادى األول –17 -األربعاء

 م2018- يناير
 "هوية جديدة لكلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة "نورة

 -24 - هـ1440 –جمادى األول –18 -الخميس

 م2018- يناير
 تكرمي الطالب الفائزين يف مسابقات ملتقى "املواطنة الرقمية" جبامعة امللك خالد

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة نورة تدشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 تدشن املرحلة األوىل لتطوير كلية التصاميم« نورة»

 -29 - هـ1440 –جمادى األول –23 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة نورة توّقع اتفاقية لدعم البحوث واالخرتاعات

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير

متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية بني الواقع والرؤية املستقبلية" ندوة يف "
 جامعة األمرية نورة

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 2019جامعة نورة تؤهل اخلرجيات لسوق العمل 

 

 -24 - هـ1440 –جمادى األول –18 -الخميس

 م2018- يناير
 «املواطنة الرقمية»مسابقة طالبات جامعة األمرية نورة حيصدن مخس جوائز يف 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 تدشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة« جامعة نورة»

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة نورة تدشن بوابتها اإللكرتونية

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 طالبة سعودية تفوز يف هاكاثون حتدي تطبيقات الفضاء العاملية لوكالة انسا

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 «انسا»طالبة سعودية تفوز يف حتدي تطبيقات فضاء 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 بوابة الكرتونية حمدثة جبامعة األمرية نورة

https://www.alyaum.com/articles/6076104/المملكة-اليوم/تأهيل-طالبات-جامعة-الأميرة-نورة-لسوق-العمل
https://www.al-madina.com/article/608751
https://www.al-madina.com/article/608751
https://www.al-madina.com/article/609588
https://www.al-madina.com/article/610746
https://www.al-madina.com/article/610746
https://www.al-madina.com/article/610746
https://www.al-madina.com/article/610935
https://www.al-madina.com/article/611306
https://www.al-madina.com/article/611522
https://www.al-madina.com/article/611825
https://www.al-madina.com/article/612013
https://www.al-madina.com/article/612013
https://www.al-madina.com/article/612523
https://www.al-madina.com/article/612523
https://www.al-madina.com/article/612523
http://www.alhayat.com/article/4619496
http://www.alhayat.com/article/4619496
http://www.alhayat.com/article/4619703
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=358761&CategoryID=5
http://www.aleqt.com/2019/01/10/article_1521546.html
https://makkahnewspaper.com/article/1094371
https://makkahnewspaper.com/article/1094371
https://makkahnewspaper.com/article/1095443
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 التنمية األسرية" وجامعة نورة تنظمان دورة يف األمن السيرباين للنساء"

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -23 - هـ1440 –جمادى األول –17 -األربعاء

 م2018- يناير
 جامعة "نورة" حتتفي غًدا ابليوم العاملي للغة العربية

 -24 - هـ1440 –جمادى األول –18 -الخميس

 م2018- يناير
 "مراكز يف مسابقة "املواطنة الرقمية 5طالبات جامعة نورة حيصدن 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 ""العربية والشباب: جتارب ومبادراتجامعة األمرية نورة تعقد ملتقى علميًّا بعنوان 

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير
 طالبة من جامعة نورة يزرن سد صلبوخ 22الستلهام اجلمال بلوحاهتن.. 

 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير
 طالبة من جامعة نورة يزرن سد صلبوخ 22الستلهام اجلمال بلوحاهتن.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://mobile.sabq.org/7XrfqJ
https://mobile.sabq.org/7XrfqJ
https://mobile.sabq.org/7XrfqJ
https://mobile.sabq.org/KvMRdY
https://mobile.sabq.org/F98cJW
https://mobile.sabq.org/Sm3cRw
https://mobile.sabq.org/Sm3cRw
https://mobile.sabq.org/H4P8pD
https://mobile.sabq.org/H4P8pD
https://mobile.sabq.org/xTJ6zM
http://saudi-news24.net/?p=59454
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 رة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبناتجامعة نو 

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 التعليم.. هدى بنت عمر الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة بقرار من وزير

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 للسيدات ابلتعاون مع جامعة نورة مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين للسيدات ابلتعاون مع جامعة نورة

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 ابلتعاون مع جامعة نورة مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين للسيدات

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 جامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع جمموعة دايفرم لرعاية الكلى

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 كلية اآلداب جبامعة األمرية نورة تعلن عن مواعيد استقبال طالبات املاجستري

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنونجامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير

اخلدمات “ابلتعاون مع جامعة األمرية نورة .. الرتبية اخلاصة يف وزارة التعليم تقيم لقاء 
 ”االنتقالية لذوي اإلعاقة

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير

اخلدمات “ابلتعاون مع جامعة األمرية نورة .. الرتبية اخلاصة يف وزارة التعليم تقيم لقاء 
 ”االنتقالية لذوي اإلعاقة

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 تكليف هدى الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

طالبة سعودية من جامعة األمرية نورة تفوز يف هاكاثون حتدي تطبيقات الفضاء العاملية 
 لوكالة انسا

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

طالبة سعودية من جامعة األمرية نورة تفوز يف هاكاثون حتدي تطبيقات الفضاء العاملية 
 لوكالة انسا

https://www.almowaten.net/2019/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://www.almowaten.net/2019/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://www.almowaten.net/2019/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://www.almowaten.net/2019/02/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87/
http://almnatiq.net/678256/?mobile=1
https://garbnews.net/news/s/121008
http://www.alsdarh.com/?p=37420
https://www.sra7h.com/?p=479060
https://www.sra7h.com/?p=479390
https://www.sra7h.com/?p=480166
https://www.sra7h.com/?p=483111
https://www.sra7h.com/?p=483111
https://www.sra7h.com/?p=483111
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=484065
https://www.sra7h.com/?p=485216
https://www.maaal.com/archives/20190110/117164
https://www.maaal.com/archives/20190110/117164
http://www.noonews.com/?p=240702
http://www.noonews.com/?p=240702
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 هدى الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنتكليف 

 

 يناير -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018-
 مجعية أعمال تقدم دورة يف األمن السيرباين للسيدات

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

من جامعة األمرية نورة تفوز ابملركز الثاين يف حتدي تطبيقات الفضاء العاملية طالبة 
 «انسا»لـ

 

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير

طالبة سعودية من جامعة األمرية نورة تفوز يف هاكاثون حتدي تطبيقات الفضاء العاملية 
 لوكالة انسا

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

 جوائز يف مسابقة املواطنة الرقمية 5طالبات جامعة األمرية نورة حيصدن 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- نايري

 «متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية»جامعة األمرية نورة تبحث 

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تدشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق دبلوم عايل يف الرتبية البدية للبنات

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير

  تعيني الدكتوره الوهييب مديراً مكلفاً جلامعة األمرية نورة

http://mobile.alweeam.com.sa/571120/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://mobile.alweeam.com.sa/571120/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://mobile.alweeam.com.sa/571120/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://www.slaati.com/2019/01/09/p1295121.html
https://mobile.twasul.info/1308363/
https://mobile.twasul.info/1308363/
https://mobile.twasul.info/1308363/
https://mobile.twasul.info/1308363/
https://mobile.twasul.info/1308363/
http://kharjhome.com/885022151.html
http://kharjhome.com/885022151.html
http://alkharjonline.net/news/s/61569/
https://www.medanelakhbar.com/varieties/3450391/%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.medanelakhbar.com/ksa/3530567/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.medanelakhbar.com/ksa/3530567/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://soyaah.com/14678/
http://qalamsa.com/?p=137959
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=54342
http://mawtenalakhbar.com/news.php?action=show&id=54519
http://www.kolalwatn.net/news325781
http://www.kolalwatn.net/news327277
http://www.boroz-sa.net/archives/131443
https://www.boroz-sa.net/archives/133123
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق برانمج الدبلوم العايل

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

 تطلق بوابتها اإللكرتونية احملدثة جامعة_نورة#

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 ق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبناتجامعة األمرية نورة تطل

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تدعم برانمج تشجيع الرضاعة الطبيعية

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 معة األمرية نورة تقدم برانمج لدعم الطالبات املتفوقاتجا

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -17 - هـ1440 –جمادى األول –23 -األربعاء

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -23 - هـ1440 –جمادى األول –17 -األربعاء

 م2018- يناير

 جامعة األمرية نورة ُتدشن اهلوية اجلديدة لكلياهتا

https://www.0096600.com/new/s/109824
https://www.0096600.com/new/s/110189
https://www.rsssd.com/new/s/62554
https://www.rsssd.com/new/s/63052
http://mubasher.news/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
http://mubasher.news/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
http://mubasher.news/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
https://al-hadth.com/?p=64681
http://al-jafr.org.sa/202916.html
http://www.eshraqlife.net/282525.html
https://www.kolalwatn.net/news325781
http://www.kolalwatn.net/news326650
http://www.kulasohuf.com/34426/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/34426/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://www.kulasohuf.com/34426/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
https://www.sarayapost.com/466285
https://khabar-news.net/324065.html
http://www.m-e3lamion.com/n/s/15486
https://news.dmcnews.org/arab/4366243/%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%8F%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 ""العربية والشباب: جتارب ومبادراتجامعة األمرية نورة تعقد ملتقى علميًّا بعنوان 

 

 -20 - هـ1440 –جمادى األول –14 -األحد

 م2018- يناير

واجلمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل جبامعة « الصحة»اتفاقية شراكة جمتمعية بني 
 نورة

 

 -14 - هـ1440 –األول جمادى –8 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن بوابتها اإللكرتونية احملدثة

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير

بحوث جامعة األمرية نورة توّقع اتفاقية التعاون األكادميي مع اإلدارة العامة لل
 والدراسات بوزارة الصحة

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير
 «متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية»جامعة األمرية نورة تبحث 

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 بقرار من وزير التعليم.. هدى بنت عمر الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 ونيةجامعة نورة تدشن بوابتها اإللكرت 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 لذوي االحتياجات ببوابة جامعة األمرية نورة« مساندة»أدوات 

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تُنظم ملتقى علمي مبناسبة اليوم العاملي للغة 
 العربية

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 عة نورة تدشن بوابتها اإللكرتونيةجام

https://www.saudi365.co/156357
https://www.saudi365.co/156357
http://www.wakionline.com/world/284098.html
http://www.wakionline.com/world/284098.html
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=123025
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1900545/%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1917844/%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%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%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1917844/%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%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%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1917844/%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%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%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1917844/%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%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%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1924741/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1924741/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
https://www.gulf365.co/saudi-arabia-news/1946253/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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.hailvoice.net/?p=505174
http://www.hailvoice.net/?p=506571
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://saudied.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8/
http://www.almadaen.com.sa/324021/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/?mobile=1
http://www.n-alhadath.com/390870.html
https://www.alhtoon.com/97837/
https://www.alhtoon.com/97837/
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/583020/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/583020/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/583020/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 شن بوابتها اإللكرتونيةجامعة نورة تد

 

 -20 - هـ1440 –جمادى األول –14 -األحد

 م2018- يناير

عية بني "الصحة" و "اجلمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل" اتفاقية شراكة جمتم
 جبامعة نورة

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 شن بوابتها اإللكرتونيةجامعة نورة تد

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 بقرار من وزير التعليم.. هدى بنت عمر الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة

 

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 تكليف هدى الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم ملتقى علمي احتفاًء ابليوم العاملي للغة 
 العربية

 -25 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة تدشن املرحلة األوىل ملشروع تطوير كلية التصاميم والفنون

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير

طالبة من جامعة "األمرية نورة" يزرن سد صلبوخ الستلهام مجال الطبيعة  22
 أبعماهلن الفنية

 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير
 يف نورة” متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية ؛ واقع و رؤية مستقبلية“

 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير

دوة بعنوان "متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية بني الواقع والرؤية املستقبلية" ن
 يف جامعة األمرية نورة

 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير
 ابلصور.. طالبات من جامعة نورة يزورن سد صلبوخ يف مهمة فنية

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 تكليف الدكتورة هدى الوهييب مديًرا جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 وزير #التعليم ُيكلف الدكتورة الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة

 

 -2 - هـ1440 –جمادى األول –27 -السبت

 م2018- فبراير
 تكليف هدى الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

https://abudhabi-news.com/Ksa/1817452/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://abudhabi-news.com/Ksa/1817452/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://abudhabi-news.com/Ksa/1817452/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bald-news.com/health/3760507/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.bald-news.com/health/3760507/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.bald-news.com/health/3760507/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.bald-news.com/health/3760507/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.bald-news.com/Ksa/3884601/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bald-news.com/Ksa/3884601/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bald-news.com/Ksa/3884601/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bald-news.com/Ksa/4036400/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%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.khalij.today/arabic/artical2579527
http://www.smn-sa.net/new/s/19007
http://www.smn-sa.net/new/s/19007
http://www.smn-sa.net/new/s/18954
http://www.smn-sa.net/new/s/19175
http://www.smn-sa.net/new/s/19175
http://www.smn-sa.net/new/s/19175
http://www.smn-sa.net/new/s/19175
https://lomazoma.com/eve/582562.html
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=123325
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=123325
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=123325
https://www.alazd.net/news.php?action=show&id=123325
https://ajel.sa/Tb2kry/
https://ajel.sa/RmWPzd/
https://kabrday.com/134076/?mobile=1
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3013132.html
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -9 - هـ1440 –جمادى األول –3 -األربعاء

 م2018- يناير
  مستشفى امللك عبد هللا اجلامعي يُتوَّج جبائزة امللك عبد العزيز للجودة

 -10 - هـ1440 –جمادى األول –4 -الخميس

 م2018- يناير
 طالبة يف جامعة نورة تفوز بـ "هاكاثون" حتدي تطبيقات الفضاء العاملية

 -14 - هـ1440 –جمادى األول –8 -االثنين

 م2018- يناير
 جامعة نورة تقدم برانجًما لدعم الطالبات املتفوقات

 -15 - هـ1440 –جمادى األول –9 -الثالثاء

 م2018- يناير
 البدنية للبناتجامعة نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية 

 -29 - هـ1440 –جمادى األول –23 -الثالثاء

 م2018- يناير
 جامعة نورة توقِّّع اتفاقية تعاون أكادميي مع وزارة الصحة

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير
 ندوة حول متكني املرأة السعودية يف اجملالس البلدية جبامعة نورة

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير

طالبة من جامعة  22ابلتعاون بني وزارة البيئة واملياه والزراعة وسياحة الرايض 
 نورة يزورن سد صلبوخ الستلهام مجال الطبيعة أبعمال فنية

 -1 - هـ1440 –جمادى األول –26 -الجمعة

 م2018- فبراير
 الدكتورة هدى الوهييب مديرة جلامعة األمرية نورة

 -4 - هـ1440 –جمادى األول –29 -االثنين

 م2018- فبراير

اللقاء السنوي الثالث للمؤسسات اندي نزاهة جبامعة نورة حيصد املركز األول يف 
 التعليمية

 

 - هـ1440 –جمادى األول –11 -الخميس

 م2018- يناير -17
 ألمرية نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبناتجامعة ا

 -21 - هـ1440 –جمادى األول –15 -االثنين

 م2018- يناير
 ومجعية رعاية الطفل بنورة” الصحة“جمتمعية بني  شراكة

 - هـ1440 –جمادى األول –18 -الخميس

 م2018- يناير -24
 حلاسب و املعلومات جبامعة نورة تدشن هويتها اجلديدةكلية ا

 -30 - هـ1440 –جمادى األول –24 -األربعاء

 م2018- يناير
 يف نورة” املرأة السعودية يف اجملالس البلدية ؛ واقع و رؤية مستقبليةمتكني “

 

 -23 - هـ1440 –جمادى األول –17 -األربعاء

 م2018- يناير
 جامعة نورة تطلق الدبلوم العايل يف الرتبية البدنية للبنات

https://www.sayidaty.net/node/827056
https://www.sayidaty.net/node/828036/
https://www.sayidaty.net/node/829386
https://www.sayidaty.net/node/829916
https://www.sayidaty.net/node/829916
https://www.sayidaty.net/node/829916
https://www.sayidaty.net/node/836246
https://www.sayidaty.net/node/836661
https://www.sayidaty.net/node/836616
https://www.sayidaty.net/node/836616
https://www.sayidaty.net/node/838961
https://www.sayidaty.net/node/839861
https://www.sayidaty.net/node/839861
https://www.sayidaty.net/node/839861
https://www.sayidaty.net/node/839861
http://www.rougemagz.com/2019/01/16/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
http://www.rougemagz.com/2019/01/16/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
http://www.rougemagz.com/2019/01/16/%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%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
https://www.rougemagz.com/2019/01/21/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/
http://www.rougemagz.com/2019/01/23/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF/
http://www.rougemagz.com/2019/01/23/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF/
http://www.rougemagz.com/2019/01/23/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF/
http://www.rougemagz.com/2019/01/29/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84/
http://www.hiamag.com/node/915671
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 -23 - هـ1440 –األول جمادى –17 -األربعاء

 م2018- يناير
 جامعة األمرية نورة ُتدشن اهلوية اجلديدة لكلياهتا

 - هـ1440 –جمادى األول –19 -الجمعة

 م2018- يناير -25
 جوائز يف مسابقة املواطنة الرقمية 5طالبات جامعة األمرية نورة حيصدن 

 -28 - هـ1440 –جمادى األول –22 -االثنين

 م2018- يناير
 سعودايت حصلن على تكرميات عاملية جلهودهن يف عامل التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiamag.com/node/918976
http://www.hiamag.com/node/919961
http://www.hiamag.com/node/920801
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 املاضيةإحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر 
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