
 

 

  

 

  

 الرحمن ألخبار جامعة األميرة نورة بنت عبد  
 حف المحلية والتغطيات اإلعالمية في الص

 هـ1440من العام  ذو القعدة لشهر
 
 

 ملف النشر الصحفي

 



 

1 

 األخبار يف الصحف

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-

 سيرة الدراجات النسائية غًدا بجامعة األميرة نورة .. احتفاًء باليوم العالميم

 لمكافحة المخدرات

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 جامعة األميرة نورة تختتم البرنامج اإلثرائي الصيفي الرابع للمتفوقات

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 جمعية خيرات لحفظ النعمة تشارك في أنشطة مخيم جامعة األميرة نورة

- يوليو - 8 - هـ1440 – ذو القعدة–5 -نيناالث

 م2019
 بالتعليم العاممن التربويات  1300درب يرة نورة تجامعة األم

 يوليو - 10 - هـ1440 – ذو القعدة–7 -األربعاء

 م2019-
 األجر حاضنة نورة للعطاء رسالة خبرة .. عنوانها العطاء وثمرتها

 - 12 - هـ1440 – قعدةذو ال–9 -الجمعة

 م2019- يوليو
موهوبة في برنامج "موهبة اإلثرائي  165جامعة األميرة نورة تستضيف 

 الدولي"

 - 17 - هـ1440 – ذو القعدة–14 -بعاءاألر 

 م2019- يوليو
عضوة هيئة تدريس من جامعة األميرة نورة تحصل على جائزة ضمن مسابقة 

 بريطانياأبحاث الصوت في 

 - 23 - هـ1440 – ذو القعدة–20 -الثالثاء

 م2019- يوليو
 ة نورة يشارك في الجامبوري الكشفي العالميمعة األميرفريق من جا

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
جامعة األميرة نورة تقيم مسابقة "أفضل نموذج عمل" لطالبات قسم األعمال 

 بالجامعة

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي 

 بأمريكا

 - 31 - هـ1440 – ذو القعدة–28 -األربعاء

 م2019- يوليو

( في جامعة IELTSاعتماد معهد اللغة اإلنجليزية مركز معتمد الختبارات )

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 سية والتنفس الصناعي" بجامعة األميرة نورةالرعاية التنف دورة " أساسيات

 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 تم برنامجها اإلثرائي الرابع للمتفوقاتجامعة األميرة نورة تخت

 - 12 - هـ1440 – ذو القعدة–9 -الجمعة

 م2019- ولييو 
 موهوبة خليجية تستضيفهن جامعة نورة 165

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1941001
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1941001
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1941474
https://www.spa.gov.sa/1941580
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1942254
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1943060
https://www.spa.gov.sa/1945853
https://www.spa.gov.sa/1945853
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1947270
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1947270
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1947270
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1947270
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1949381
https://www.spa.gov.sa/1950692
https://www.spa.gov.sa/1950692
https://www.spa.gov.sa/1951189
https://www.spa.gov.sa/1951189
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1952285
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1952285
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1952710
http://www.alriyadh.com/1764655
http://www.alriyadh.com/1764655
http://www.alriyadh.com/1764655
http://www.alriyadh.com/1765549
http://www.alriyadh.com/1765549
http://www.alriyadh.com/1765549
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
م العالمي معة األميرة نورة.. احتفاًء باليومسيرة الدراجات النسائية غًدا بجا

 لمكافحة المخدرات

- يوليو - 8 - هـ1440 – ذو القعدة–5 -ننياالث

 م2019
 العاممن التربويات بالتعليم  1300جامعة األميرة نورة تدرب 

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي 

 بأمريكا

 - 31 - هـ1440 – ذو القعدة–28 -األربعاء

 م2019- يوليو

في جامعة  (IELTS) اعتماد معهد اللغة اإلنجليزية مركز معتمد الختبارات

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 لـ مسيرة الدراجات النسائية غداً؟« جامعة نورة»دت استعكيف 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 «اإلثرائي الرابع للمتفوقات»جامعة األميرة نورة تختتم 

 - 22 - هـ1440 – ذو القعدة–19 -االثنين

 م2019- ليوو ي
 الكشفي العالمي جامعة نورة تشارك في الجامبوري

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 بجامعة األميرة نورة« الدراجات النسائية»انطالق ماراثون 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 متفوقة بالبرنامج اإلثرائي في جامعة نورة 300

 - 17 - هـ1440 – ذو القعدة–14 -بعاءاألر 

 م2019- يوليو
 جامعة األميرة نورة تحصد جائزة بحثية في بريطانيا

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
 «الجامبوري»فريق جامعة نورة يواصل مشاركته في 

 

 - 12 - هـ1440 – ذو القعدة–9 -الجمعة

 م2019- يوليو
 "موهوبة في برنامج "موهبة اإلثرائي الدولي 165جامعة نورة تستضيف 

 

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
 مشاركة جامعة األميرة نورة بالجامبوري الكشفي بأميركا

 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 برنامج إثرائي لمتفوقات جامعة األميرة نورة

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
 جامعة نورة التطوعي وزيادة الوعي بالقضايا العالمية تنمية مهارات فريق

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 ت الرعاية التنفسية بجامعة نورةأساسيا دورة عن

http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190703/153734
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190703/153734
http://www.al-jazirah.com/2019/20190708/ln10.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190727/154968
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190727/154968
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190730/155173
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190730/155173
https://www.okaz.com.sa/article/1735110
https://www.okaz.com.sa/article/1735417/
https://www.okaz.com.sa/article/1735417/
https://www.okaz.com.sa/article/1738115
https://www.alyaum.com/articles/6199305
https://www.alyaum.com/articles/6199533
https://www.alyaum.com/articles/6199533
https://www.alyaum.com/articles/6199533
https://www.alyaum.com/articles/6201238
https://www.alyaum.com/articles/6203220/
https://www.alyaum.com/articles/6203220/
https://www.al-madina.com/article/639723
https://www.al-madina.com/article/639723
https://www.alwatan.com.sa/article/1017478/
https://makkahnewspaper.com/article/1106650/
https://makkahnewspaper.com/article/1108612/
https://makkahnewspaper.com/article/1108953
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 مسيرة للدراجات النسائية بجامعة األميرة نورة

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 ات غداً نسائية لمكافحة المخدرالرياض: مسيرة دراجات 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
 متفوقة 300جامعة نورة" تختتم برنامجاً إثرائياً صيفياً استقطب "

 يوليو - 10 - هـ1440 – ذو القعدة–7 -األربعاء

 م2019-
 حاضنة "نورة للعطاء".. رؤية إبداعية مستقبلية للعمل التطوعي المستدام

 - 22 - هـ1440 – ذو القعدة–19 -االثنين

 م2019- يوليو
 لكشفي العالمي"الجامبوري" ا سعودي يشارك فيأول فريق نسائي 

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 ية في الدراجاتمشاركة نسائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://albiladdaily.com/2019/07/04/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A/
http://www.alhayat.com/article/4635394
http://www.alhayat.com/article/4635562
http://www.alhayat.com/article/4636086/
http://www.alhayat.com/article/4637266
https://arriyadiyah.com/651277
https://arriyadiyah.com/651277
https://arriyadiyah.com/651277
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - 22 - هـ1440 – ذو القعدة–19 -االثنين

 م2019- يوليو

الجامبوري جامعة نورة" ضمن أول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في ""

 "الكشفي العالمي

 - 26 - هـ1440 – ذو القعدة–23 -الجمعة

 م2019- يوليو
ركته بالجامبوري الكشفي العالمي في لتطوعي يواصل ُمشافريق جامعة نورة ا

 أمريكا

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
مسيرة الدراجات النسائية غًدا بجامعة األميرة نورة .. احتفاًء باليوم العالمي 

 لمكافحة المخدرات

 - 30 - هـ1440 – ذو القعدة–27 -الثالثاء

 م2019- يوليو

في جامعة  (IELTS) اعتماد معهد اللغة اإلنجليزية مركز معتمد الختبارات

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 ل مسيرة الدراجات النسائية غداً؟« جامعة نورة»كيف استعدت 

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
 في العالمي الكشفي بالجامبوري ُمشاركته ليواص التطوعي نورة جامعة فريق

 امريكا

 

 يوليو - 5 - هـ1440 – ذو القعدة–2 -الجمعة

 م2019-
تكريم جمعية خيرات في الحفل الختامي ألنشطة المخيم األثرائي الصيفي 

 الرابع

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 امريكا

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
 ل مسيرة الدراجات النسائية غداً؟« جامعة نورة»كيف استعدت 

 

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 دورة " أساسيات الرعاية التنفسية والتنفس الصناعي" بجامعة األميرة نورة

 

 يوليو - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019-
كة في مسابقة أخصائي جامعة األميرة نورة ترعى المشاركة األولى للممل

 مايكروسوفت أوفس الدولية

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
العالمي  ريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفيف

 بأمريكا

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 دورة عن أساسيات الرعاية التنفسية بجامعة نورة

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
ريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي ف

 بأمريكا

https://sabq.org/2HPbzm
https://sabq.org/2HPbzm
https://mobile.sabq.org/BjHcdX
https://mobile.sabq.org/BjHcdX
https://www.alkssr.com/portal/272063/
https://www.alkssr.com/portal/272063/
https://www.alkssr.com/portal/277652/
https://www.alkssr.com/portal/277652/
https://www.elbayan-news.com/649523
https://www.alhtoon.com/153163/
https://www.alhtoon.com/153163/
https://www.slaati.com/2019/07/04/p1436154.html
https://www.slaati.com/2019/07/04/p1436154.html
http://sot-almwaten.org/new/s/16409
http://sot-almwaten.org/new/s/16409
https://www.arabyoum.com/Ksa/11006377/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%9F
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/5752353/%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%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.almadaen.com.sa/345319/%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%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/345319/%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%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/345319/%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%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/345319/%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%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/?mobile=1
https://www.dmcnews.org/Ksa/8010109/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.dmcnews.org/Ksa/8010109/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.dmcnews.org/More/8095365/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.sadaalma.com.sa/new/s/51951
https://www.sadaalma.com.sa/new/s/51951
https://www.sadaalma.com.sa/new/s/51951
https://www.sadaalma.com.sa/new/s/51951
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - 16 - هـ1440 – ذو القعدة–13 -ثاءالثال

 م2019- يوليو
 نياجامعة األميرة نورة تحصد جائزة بحثية في بريطا

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي 

 بأمريكا

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 دورة عن أساسيات الرعاية التنفسية بجامعة نورة

 

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 دورة عن أساسيات الرعاية التنفسية بجامعة نورة

 

- يوليو - 8 - هـ1440 – ذو القعدة–5 -نيناالث

 م2019
 من التربويات بالتعليم العام 1300جامعة األميرة نورة تدرب حوالي 

 - 16 - هـ1440 – ذو القعدة–13 -ثاءالثال

 م2019- يوليو
 جامعة األميرة نورة تبحث في إنشاء أول فحص سمع لألطفال باللغة العربية

 - 22 - هـ1440 – ذو القعدة–19 -االثنين

 م2019- يوليو
جامعة األميرة نورة ضمن أول فريق كشفي نسائي يشارك في الجامبوري 

 الكشفي العالمي

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
عة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في فريق جام

 امريكا

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس

في جامعة األميرة  (IELTS) معهد اللغة اإلنجليزية مركز معتمد الختبارات

 نورة

 

 - 1 - هـ1440 – ذو القعدة–29 -الخميس

 م2019- أغسطس
 دورة عن أساسيات الرعاية التنفسية بجامعة نورة

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 أمريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 امريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 كاامري

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
عي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي جامعة نورة التطو  فريق

 في امريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
 في العالمي الكشفي بالجامبوري ُمشاركته يواصل التطوعي نورة جامعة فريق

 امريكا

https://www.arabyoum.com/Ksa/11189673/%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%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.arabyoum.com/Ksa/11189673/%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%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.arabyoum.com/Ksa/11189673/%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%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.arabyoum.com/Ksa/11295511/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.arabyoum.com/Ksa/11295511/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.arabyoum.com/More/11344851/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://news-araby.com/More/post-1617271
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-1300-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%AD/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA/
https://gaya-sa.org/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA/
https://www.akherkhabrtoday.com/more-news/3064695/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.mnbr.news/150248.html
http://www.mnbr.news/150248.html
http://almstqbl.com/mobile/index.php?page=view_news&Id=40422
http://almstqbl.com/mobile/index.php?page=view_news&Id=40422
http://www.najeah.com/new/s/47932
http://www.najeah.com/new/s/47932
http://www.najeah.com/new/s/47932
http://www.najeah.com/new/s/47932
http://www.arkan-news.com/?p=120537
http://www.arkan-news.com/?p=120537
http://www.scouts.org.sa/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=4866
http://www.scouts.org.sa/ar/include/plugins/news/news.php?action=s&id=4866
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
امعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في فريق ج

 امريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
 جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في فريق

 يكاأمر 

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 أمريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في 

 امريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي 

 بأمريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في فريق جامعة نورة التطوعي 

 امريكا

 

 - 27 - هـ1440 – ذو القعدة–24 -السبت

 م2019- يوليو
فريق جامعة نورة التطوعي يواصل ُمشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي 

 بأمريكا

 

 - 29 - هـ1440 – ذو القعدة–26 -االثنين

 م2019- يوليو

PNU patronizes the first competition Microsoft Office 

Specialist World Championship 

 - 31 - هـ1440 – ذو القعدة–28 -األربعاء

 م2019- يوليو

PNU patronizes the first competition Microsoft Office 

Specialist World Championship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://al-jafr.org.sa/240818.html
http://al-jafr.org.sa/240818.html
http://al-jafr.org.sa/240818.html
http://al-jafr.org.sa/240818.html
http://mmlaaka.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
http://mmlaaka.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA/
http://alain2030.com/131191/
http://alain2030.com/131191/
http://www.moonsnews.com/?p=51257
http://www.moonsnews.com/?p=51257
https://www.alderaah-news.net/saudi-news/5543905/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.alderaah-news.net/saudi-news/5543905/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://shahdnow.com/99705/
http://shahdnow.com/99705/
http://shahdnow.com/99705/
http://shahdnow.com/99705/
http://www.kharjnews.com/new/s/123827
http://www.kharjnews.com/new/s/123827
https://qswownews.com/pnu-patronizes-the-first-competition-microsoft-office-specialist-world-championship/
https://qswownews.com/pnu-patronizes-the-first-competition-microsoft-office-specialist-world-championship/
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان نشرتاريخ ال الصحيفة

 

 - 4 - هـ1440 – ذو القعدة–1 -الخميس

 م2019- يوليو
دولية برعاية جامعة المشاركة األولى للمملكة بمسابقة مايكروسوفت ال

 نورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/994091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/994091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/994091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/994091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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