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 األخبار يف الصحف
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019

 جامعة األمرية نورة تقيم اللقاء التعريفي ملركز مساندة ذوات االحتياجات اخلاصة

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تكرم الفائزات هباكاثون التعلم اإللكرتوين 
2019 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تطلق فعاليات مؤمتر التمريض األول

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 التدرييب الثالث ملنسقي خدمة تواصل رة تقيم الربانمججامعة األمرية نو 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تنظم اللقاء العلمي األول لالبتكار غًدا

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تقيم حلقة نقاش بعنوان "التمكني االقتصادي للمرأة"

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ُتكرم طالباهتا الباحثات واملبتكرات

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019

اية املوهوبني متر العلمي الدويل الثالث عشر لرعجامعة األمرية نورة تشارك يف املؤ 
 واملتفوقني ابلقاهرة

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019

تجاً من 180م بـ 2019جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب 
 ثقافياً 

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019
 منسًقا ومنسقة يف ختام الربانمج التدرييب الثالث ملنسقي خدمة تواصل 222

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تعلن نتائج مسابقة "جنوِم املسرح"

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 م بطولة اململكة املفتوحة األوىل للسيداتالطائرة ينظ احتاد الريشة 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تعقد ندوة "شخصييت بصميت"

- رسام - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 «2030وزير اخلدمة املدنية يفتتح غداً مؤمتر "التنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1896365
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1896581
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1896581
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1896584
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897207
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897215
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897634
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897685
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897959
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1897959
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1898093
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1898093
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1898118
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1898679
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1898650
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1899880
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1899919
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- مارس - 19 - هـ1440 –رجب –12 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة األمرية نورة ختتتم الدوري األول لكرة القدم والسلة الثالاثء القادم

- مارس - 20 - هـ1440 –رجب –13 -األربعاء 

 م2019

قش التخطيط اإلسرتاتيجي وتنمية املوارد التنمية اإلدارية ينااليوم الثاين ملؤمتر  
 البشرية

 مارس - 21 - هـ1440 –رجب –14 -الخميس 

 م2019-
 لتميز النسائيجامعة األمرية نورة تعلن الفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ل

 مارس - 21 - هـ1440 –رجب –14 -الخميس 

 م2019-
 م2019جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب 

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 الدكتورة إيناس العيسى تشكر القيادة الرشيدة على تعيينها مديرة جلامعة األمرية نورة

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 األوىل يف مسابقة "جنوم املسرح" رة تتصدر املراكزجامعة األمرية نو 

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 "2030جامعة األمرية نورة حتتضن ملتقى "البيئة اجلغرايف برؤية 

- مارس - 26 - هـ1440 –رجب –19 -الثالثاء 

 م2019

متحداًث يبحثون رفع مستوى الوعي وحتسني جودة احلياة يف ملتقى "البيئة  27
 اجلغرايف " جبامعة نورة .. األربعاء املقبل

- مارس - 27 - هـ1440 –رجب –20 -األربعاء 

 م2019
 م يف رحاب املكتبة املركزية ابجلامعة2019جامعة األمرية نورة تقيم معرض الكتاب 

- مارس - 27 - هـ1440 –رجب –20 -األربعاء 

 م2019
 دارة امللك عبدالعزيز تشارك يف املعرض السنوي للكتاب يف جامعة األمرية نورة

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 ابلتعاون مع وزارة البيئة 2030ايف برؤية جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى البيئة اجلغر 

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 جامعة األمرية نورة تقيم مسابقة ومعرض "نورة تبتكر"

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 الصحة" تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الرضاعة الطبيعية" 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 " خيتتم جبامعة األمرية2030ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية " 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 ملتقى البيئة اجلغرايف يُوصي إبنشاء مجعية علمية تعىن ابلبيئة

- أبريل - 1 - هـ1440 – رجب–25 -االثنين 

 م2019
 الفائزاتجائزة جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن للتميز البحثي تكّرم 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1900577
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1900914
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1900914
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1902136
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1902136
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1902136
https://www.spa.gov.sa/1902345
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1903017
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1903133
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1902518
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1903872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1903872
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1904116
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1904077
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1904620
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1904637
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1904995
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1905135
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1905169
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1906032
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1906032
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1906032
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 -االثنين 

 م2019
 اختتام بطولة الدوري األول لكرة القدم جبامعة األمرية نورة

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 -الثالثاء 

 م2019
 ات يف مسابقة "نورة تبتكر"جامعة األمرية نورة ُتكرم الفائز 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة األمرية نورة حتصل على اعرتاف االحتاد الدويل للمعاجلني الوظيفيني

- أبريل - 4 - هـ1440 –رجب –28 -الخميس 

 م2019

اجلامعة للتميز البحثي يف دورهتا الثالثة جامعة األمرية نورة حتتفل ابلفائزات يف جائزة 
 م2019

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019

م 2019علوم احلاسب واملعلومات رك يف املؤمتر الدويل لجامعة األمرية نورة تشا
 ابجلوف

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تشارك يف أسبوع البيئة

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 يف جامعة نورة« هاكاثون»انطالق 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 صلجامعة نورة تنظم برانمج منسقي خدمة توا

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 لقاء علمي لالبتكار واإلبداع جبامعة نورة

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة نورة ُتكرم الباحثات واملبتكرات

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 حلقة نقاش جبامعة األمرية نورة«.. التمكني االقتصادي للمرأة»

- مارس - 15 - هـ1440 –رجب –8 -الجمعة 

 م2019
 احتاد الريشة يطلق أول بطولة نسائية

- مارس - 18 - ـه1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 ندوة نسائية جبامعة األمرية نورة«.. شخصييت بصميت»

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 بحث واالبتكار الطاليببنك الرايض يرعى مسابقة جامعة األمرية نورة لل

- مارس - 20 - هـ1440 –رجب –13 -األربعاء 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تطلق دوري القدم والسلة

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 "2030ة األمرية نورة حتتضن ملتقى "البيئة اجلغرايف برؤية معجا

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1906364
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1906651
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1906651
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1906651
https://www.spa.gov.sa/1906945
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907532
https://www.spa.gov.sa/1907996?lang=ar&newsid=1907996
https://www.spa.gov.sa/1907996?lang=ar&newsid=1907996
https://www.spa.gov.sa/1907943
http://www.alriyadh.com/1742297
http://www.alriyadh.com/1742896
http://www.alriyadh.com/1742896
http://www.alriyadh.com/1742896
http://www.alriyadh.com/1742875
http://www.alriyadh.com/1743157
http://www.alriyadh.com/1743078
http://www.alriyadh.com/1743718
http://www.alriyadh.com/1744258
http://www.alriyadh.com/1744276
http://www.alriyadh.com/1744276
http://www.alriyadh.com/1744276
http://www.alriyadh.com/1744631
http://www.alriyadh.com/1745165
http://www.alriyadh.com/1745165
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 العيسى تشكر القيادة على تعيينها مديرة جلامعة نورة

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 احلكري للتجزئة" توقع مع جامعة "األمرية نورة" إتفاقية للتدريب املنتهي ابلتوظيف"

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 «2019معرض الكتاب »تنظم « جامعة نورة»

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -عة جمال

 م2019
 ( خيتتم أعماله بعقد جلستني2030ملتقى )البيئة اجلغرايف برؤية 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 وري السلةنورة ختتتم د جامعة األمرية

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 احلكري للتجزئة" توقع مع جامعة "األمرية نورة" إتفاقية للتدريب املنتهي ابلتوظيف"

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 «ماراثون نورة»

- أبريل - 3 - هـ1440 –رجب –27 -األربعاء 

 م2019
 ملتقى البيئة يوصي بتطوير مناهج اجلغرافيا

 

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019

رؤية سوسيولوجية: )غادة الطّريف(.. أول أكادميية سعودية متخصصة يف علم 
 االجتماع اجلنائي

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 م بطولة اململكة املفتوحة األوىل للسيداتالطائرة ينظ احتاد الريشة

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 ختام انجح لبطولة اململكة للسيدات للريشة الطائرة

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 م2019جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019

 
 2030تضن ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية رية نورة حتجامعة األم

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 إيناس العيسى تشكر القيادة الرشيدة على تعيينها مديرة جلامعة األمرية نورةالدكتورة 

- مارس - 27 - هـ1440 –رجب –20 -اء ربعاأل 

 م2019
 «2030البيئة اجلغرايف برؤية »مديرة جامعة األمرية نورة ترعى ملتقى 

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 األمرية نورة تطلق ملتقى البيئة اجلغرايف ابلتعاون مع وزارة البيئةجامعة 

http://www.alriyadh.com/1745660
http://www.alriyadh.com/1746116
http://www.alriyadh.com/1746305
http://www.alriyadh.com/1746305
http://www.alriyadh.com/1746354
http://www.alriyadh.com/1746418
http://www.alriyadh.com/1746647
http://www.alriyadh.com/1746647
http://www.alriyadh.com/1746647
http://www.alriyadh.com/1746425
http://www.alriyadh.com/1746425
http://www.alriyadh.com/1746425
http://www.alriyadh.com/1747474
http://www.al-jazirah.com/2019/20190309/cm33.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190309/cm33.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190313/147332
http://www.al-jazirah.com/2019/20190318/sp18.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190321/147857
http://www.al-jazirah.com/2019/20190323/ln34.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190323/ln34.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190324/147980
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190324/147980
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190324/147980
http://www.al-jazirah.com/2019/20190327/ln11.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190327/ln11.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190327/148225
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190327/148225
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190327/148225
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -الخميس 

 م2019-
 «نورة تبتكر»جامعة األمرية نورة تقيم مسابقة ومعرض 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 الصحة تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الرضاعة الطبيعية

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019

 
 ( خيتتم أعماله بعقد جلستني2030ملتقى )البيئة اجلغرايف برؤية 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019

 
 ن اتفاقية للتدريب املنتهي ابلتوظيفتوقِّعا« األمرية نورة»وجامعة « احلكري للتجزئة»

- أبريل - 3 - هـ1440 –رجب –27 -األربعاء 

 م2019
 )لقاء املعرفة( يف جامعة نورة.. السبت

 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 «تواصل»خلدمة منسقاً ومنسقة يف ختام الربانمج التدرييب  222

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 واملبتكرات جامعة نورة حتتفي ابلباحثات

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 سعودايت حيصدن جائزة التميز النسائي من جامعة األمرية نورة 4

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 د جامعة األمرية نورةح وعلم األعصاب تقو املتخصصة يف التشري

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 إيناس العيسى: دعم كبري للمرأة يف عهد ملك احلزم

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 -االثنين 

 م2019
 القدمتشهد هنائيات الدوري األول لكرة « نورة»جامعة 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 -الثالثاء 

 م2019
 «نورة تبتكر»تكرمي الفائزات يف 

 

- مارس - 15 - هـ1440 –رجب –8 -الجمعة 

 م2019
 العبة انطالقة النسخة األوىل لريشة السيدات 100مبشاركة 

- مارس - 19 - هـ1440 –رجب –12 -الثالثاء 

 م2019
 األمرية نورة للبحث واالبتكار الطاليببنك الرايض يرعى مسابقة جامعة 

- مارس - 20 - هـ1440 –رجب –13 -األربعاء 

 م2019

ران سعود": أعمل حالياً على تكثيف احلصص التدريبية استعداداً للمشاركات "
 "اخلارجية

http://www.al-jazirah.com/2019/20190328/ln17.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190328/ln17.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190328/148275
http://www.al-jazirah.com/2019/20190329/ln16.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190331/ec6.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190403/ln42.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1711444
https://www.okaz.com.sa/article/1711444
https://www.okaz.com.sa/article/1711776
https://www.okaz.com.sa/article/1713905
https://www.okaz.com.sa/article/1714278
https://www.okaz.com.sa/article/1714584
https://www.okaz.com.sa/article/1716158
https://www.okaz.com.sa/article/1716434
https://www.okaz.com.sa/article/1716434
https://www.alyaum.com/articles/6085487/
https://www.alyaum.com/articles/6086184/
https://www.alyaum.com/articles/6086184/
https://www.alyaum.com/articles/6086184/
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
https://www.alyaum.com/printArticle/6086215
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 تنفذ فعالية لتشجيع الرضاعة الطبيعية« الصحة»

 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 هتا الباحثات واملبتكراتجامعة "األمرية نورة" ُتكرم طالبا

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019
 "منتجاً ثقافياً يف "كتاب الرايض 180جامعة نورة تشارك بـ 

- مارس - 15 - هـ1440 –رجب –8 -الجمعة 

 م2019

 
 منتجاً ثقافياً يف املعرض 180جامعة نورة تشارك بـ 

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 وسام على صدري« القيادة»إيناس العيسى: ثقة 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 الطبيعيةالصحة" تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الرضاعة "

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 -االثنين 

 م2019
 لتميز البحثي تكّرم الفائزاتجائزة جامعة األمرية نورة ل

 

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 إيناس العيسى: املرأة السعودية حظيت بدعم كبري

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 الرايض يساند البحث واالبتكار جبامعة األمرية نورة

- لأبري - 2 - هـ1440 –رجب –26 -الثالثاء 

 م2019
 جائزة للتميز البحثي جبامعة األمرية نورة

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 إتفاقية للتدريب املنتهي ابلتوظيف« رةاألمرية نو »توقع مع جامعة « احلكري للتجزئة»

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 2019اللكرتوين لفائزات هباكاثون التعلم اجامعة األمرية نورة تكرم ا

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 ريشة السيدات 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 ران أول الريشة الطائرة

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 منح إيناس العيسى الثقة يف إدارة أهم جامعة نسائية

 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 جامعة نورة" تسلط الضوء على إجنازات سعودايت ابرزات"

https://www.alyaum.com/printArticle/6087646
https://www.al-madina.com/article/619619
https://www.al-madina.com/article/619619
https://www.al-madina.com/article/619619
https://www.al-madina.com/article/619804
https://www.al-madina.com/article/619804
https://www.al-madina.com/article/620211
https://www.al-madina.com/article/621901
https://www.al-madina.com/article/622450
https://www.al-madina.com/article/622991
https://www.al-madina.com/article/622991
https://www.al-madina.com/article/622991
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=364987&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/article/402839/-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
http://www.alwatan.com.sa/ebook/watan.pdf
http://www.alsharq.net.sa/2019/03/28/1732904
https://makkahnewspaper.com/article/1098320
https://makkahnewspaper.com/article/1098320
https://makkahnewspaper.com/article/1098745
https://makkahnewspaper.com/article/1099024
https://makkahnewspaper.com/article/1099525
http://www.alhayat.com/article/4624659
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- مارس - 19 - هـ1440 –رجب –12 -الثالثاء 

 م2019
 طالبات "جامعة نورة" يتنافسن يف الدوري األول لكريت القدم والسلة

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 "جامعة نورة حتصد املراكز األوىل يف مسابقة "جنوم املسرح"

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 دوري كرة السلة يف "جامعة نورة".. وفريق "خدمة اجملتمع" حيقق البطولةاختتام 

- مارس - 29 - هـ1440 –جب ر –22 -الجمعة 

 م2019
 توعية طالبات ومنسوابت "جامعة نورة" بفوائد الرضاعة الطبيعية

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 "" توقع اتفاق للتدريب املنتهي ابلتوظيف مع "احلكريجامعة "نورة

 

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 لة نسائيةاحتاد الريشة يطلق أول بطو 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 يدات للريشة الطائرةبطولة السود تتوج بران سع

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 ةإعالن الفائزات جبائزة األمرية نور 

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 العامري والعيسى يرفعون الشكر للقيادةاحلريب و 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 ة الطبيعيةفعالية توعوية عن تشجيع الرضاع تنفذ” الصحة“

 

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 الريشة تطلق أول بطولة نسائية

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 -الخميس 

 م2019
 منتجا ثقافيا 180

- مارس - 15 - هـ1440 –رجب –8 -الجمعة 

 م2019

  
 يف منافسات الريشةالعبة  100

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 -االثنين 

 م2019
 ران وشذى تتوجان بلقب الريشة

 

- مارس - 11 - ـه1440 –رجب –4 -الثنين 

 م2019

لرعاية املستفيدين بوزارة التعليم يقيم الربانمج التدرييب الثالث ملنسقي  تواصل#مركز 
 جامعة_األمرية_نورة#اخلدمة ابجلامعات وإدارات التعليم يف مسرح مركز احملاكاة يف 

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019
 حتصل على اعرتاف االحتاد الدويل للمعاجلني الوظيفيني جامعة_األمرية_نورة#

http://www.alhayat.com/article/4624769
http://www.alhayat.com/article/4625261
http://www.alhayat.com/article/4625261
http://www.alhayat.com/article/4625261
http://www.alhayat.com/article/4625682
http://www.alhayat.com/article/4625682
http://www.alhayat.com/article/4625682
http://www.alhayat.com/article/4625680
http://www.alhayat.com/article/4625699
http://www.alhayat.com/article/4625699
https://albiladdaily.com/2019/03/14/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/03/14/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/03/14/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
https://albiladdaily.com/2019/03/18/%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://albiladdaily.com/2019/03/22/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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://albiladdaily.com/2019/03/22/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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://albiladdaily.com/2019/03/22/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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://albiladdaily.com/2019/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1/
https://albiladdaily.com/2019/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1/
https://albiladdaily.com/2019/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1/
https://albiladdaily.com/2019/03/28/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
https://arriyadiyah.com/637429
https://arriyadiyah.com/637498
https://arriyadiyah.com/637498
https://arriyadiyah.com/637498
https://arriyadiyah.com/637671
https://arriyadiyah.com/638062
https://twitter.com/ien_tv/status/1104631413213675520?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1104631413213675520?s=21
https://twitter.com/ien_tv/status/1114186858186063873?s=21
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- مارس - 26 - هـ1440 –رجب –19 -الثالثاء 

 م2019
 محن تعلن أمساء الفائزات يف نسختها الثانيةجائزة األمرية نورة بنت عبدالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oaD1tj9Vyfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oaD1tj9Vyfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oaD1tj9Vyfk&feature=youtu.be
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 أتهيلهن خلوض املنافسات احمللية والعاملية

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019
 م2019جامعة نورة تشارك يف معرض الرايض للكتاب 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019

عصاب لكرسي جامعة ابنة الراحل سليمان العيسى من ميدان البحوث وعلم األ
 ""نورة

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 "ورةشاهد.. انطالق ملتقى البيئة اجلغرايف يف "جامعة ن

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019
 تقنية الروبوتاستبدال مفصل ركبة خلمسينية بيف إجناز طيب جبامعة نورة.. 

 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 ”2030البيئة اجلغرايف برؤية “جامعة األمرية نورة حتتضن ملتقى 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 مديرة جامعة األمرية نورة.. إيناس بنت املذيع الكبري الراحل سليمان العيسى

 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 سليمان العيسى مديرًة جلامعة األمرية نورة .. فمن هي؟ إيناس بنت

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 ري يف عهد امللك سلمانودية حظيت بدعم كبيسى : املرأة السعإيناس الع

 

- مارس - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019
 يتنافسن يف الدوري األول لكريت القدم والسلة” جامعة نورة“

- مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019
 من هي إيناس العيسى املديرة اجلديدة جلامعة األمرية نورة ؟

 

- مارس - 26 - هـ1440 –رجب –19 -الثالثاء 

 م2019

البيئة ” ياة يف ملتقى متحداث يبحثون عن رفع مستوى الوعي وحتسني جودة احل  27
 “ 2030اجلغرايف برؤية 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 -الثالثاء 

 م2019
 يف جامعة نورة.. السبت” لقاء املعرفة  ”

 

- مارس - 26 - هـ1440 –رجب –19 -الثالثاء 

 م2019
 يبحث حتسني جودة احلياة« 2030ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية »

 مارس - 28 - هـ1440 –رجب –21 -يس الخم

 م2019-
 2030ابلصور.. جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية 

https://sabq.org/35wzDk
https://mobile.sabq.org/sLnqx8
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/wydMvJ
https://mobile.sabq.org/Z5C2Vz
https://mobile.sabq.org/Z5C2Vz
https://sabq.org/3sZ5xj
http://mobile.alweeam.com.sa/581334
http://mobile.alweeam.com.sa/581334
http://mobile.alweeam.com.sa/581618/
https://www.almowaten.net/2019/03/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://www.almowaten.net/2019/03/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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-%D8%AD%D8%B8%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9/
http://almnatiq.net/707019/
https://almnatiq.net/708057/?mobile=1
https://www.slaati.com/2019/03/25/p1359426.html
https://www.slaati.com/2019/03/25/p1359426.html
https://www.slaati.com/2019/03/25/p1359426.html
https://www.slaati.com/2019/04/01/p1364511.html
https://ajel.sa/pbjN2z/
https://ajel.sa/JTZHv5/
https://ajel.sa/JTZHv5/
https://ajel.sa/JTZHv5/
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- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 - الخميس

 م2019
 «لة البكالوريوس واملاجستريمح»جامعة األمرية نورة تفتح ابب االبتعاث لـ

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 2030قى البيئة اجلغرايف برؤية جامعة األمرية نورة حتتضن ملت

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019
 ر التمريض األول جبامعة األمرية نورةانطالق فعاليات مؤمت

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 ة البكالوريوس واملاجستريجامعة األمرية نورة تعلن عن توفر مقاعد ابتعاث حلمل

 

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019
 جامعة األمرية نورة تشهد هنائيات بطولة الدوري األول لكرة القدم

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019

ة نورة بنت عبدالرمحن للتميز البحثي تكرم جائزة جامعة األمري يف دورهتا الثالثة 
 الفائزات

 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 يف جامعة نورة .. السبت” لقاء املعرفة“

 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 يف جامعة نورة .. السبت” لقاء املعرفة“

 

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 ثقة القيادة الرشيدة ابملرأة وسام شرف« إيناس العيسى »

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 ة نورةيف جامع” لقاء املعرفة“

 

- سمار  - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 ن ينظم ملتقى أكاليل ابلتعاون مع جامعة نورة بنت عبد الرمحناندي إنسا

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - االثنين

 م2019
 "جامعة األمرية نورة تعقد ندوة "شخصييت بصميت

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 اصلانمج منسقي خدمة تو جامعة نورة تنظم بر 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 جامعة نورة ُتكرم الباحثات واملبتكرات

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 «2030البيئة اجلغرايف برؤية »جامعة نورة حتتضن ملتقى 

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تنظم اللقاء العلمي األول لالبتكار

https://ajel.sa/7gybQs/
https://ajel.sa/7gybQs/
https://ajel.sa/X7Vfz6/
https://ajel.sa/X7Vfz6/
https://www.sra7h.com/?p=494398
https://www.sra7h.com/?p=494398
https://www.sra7h.com/?p=494398
https://www.sra7h.com/?p=495651
https://www.sra7h.com/?p=495651
https://www.sra7h.com/?p=495651
http://nbdalarab.com/256647/
http://nbdalarab.com/256765/
http://nbdalarab.com/256765/
http://biladi-sa.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/
http://mubasher.news/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/
https://eshrqah.com/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
https://eshrqah.com/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7/
https://al-hadth.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-2/
https://al-hadth.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-2/
https://al-hadth.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-2/
https://www.arabyoum.com/health/9400896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
https://www.arabyoum.com/health/9400896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
https://www.arabyoum.com/health/9400896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7/
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7/
http://www.emiratesvoice.com/211/154822-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 اع جبامعة نورةلقاء علمي لالبتكار واإلبد

- سمار  - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 "منتجاً ثقافياً يف "كتاب الرايض 180جامعة نورة تشارك بـ 

 

- سمار  - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثالثاء 

 م2019
 "منتجاً ثقافياً يف "كتاب الرايض 180جامعة نورة تشارك ب 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - االثنين

 م2019
 "جامعة األمرية نورة تعقد ندوة "شخصييت بصميت

- سمار  - 26 - هـ1440 –رجب –19 - الثالثاء

 م2019
 دارة امللك عبدالعزيز تشارك يف املعرض السنوي للكتاب يف جامعة األمرية نورة

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 املتخصصة يف التشريح وعلم األعصاب تقود جامعة األمرية نورة

 

- سمار  - 26 - هـ1440 –رجب –19 - الثالثاء

 م2019

 جامعة األمرية نورة تعلن الفائزات جبائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي

 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - االثنين

 م2019

 جامعة األمرية نورة تطلق الدوري األول لكرة القدم والسلة

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019
 جامعة األمرية نورة تطلق فعاليات مؤمتر التمريض األول

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 "جامعة األمرية نورة تقيم حلقة نقاش بعنوان "التمكني االقتصادي للمرأة

- سمار  - 26 - هـ1440 –رجب –19 - الثالثاء

 م2019

تقى "البيئة متحداًث يبحثون رفع مستوى الوعي وحتسني جودة احلياة يف مل 27
 اجلغرايف " جبامعة نورة .. األربعاء املقبل

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 "شاهد.. انطالق ملتقى البيئة اجلغرايف يف "جامعة نورة

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تشارك يف أسبوع البيئة

 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 ”القراءة فكر“ألمرية نورة تقيم معرض الكتاب حتت عنوان جامعة ا

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019
 جامعة األمرية نورة تقيم اللقاء التعريفي ملركز مساندة ذوات االحتياجات اخلاصة

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019

كرم الفائزات هباكاثون التعلم اإللكرتوين جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ت
2019 

https://uk-arabicnews.com/Ksa/9047437/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://uk-arabicnews.com/Ksa/9047437/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://uk-arabicnews.com/Ksa/9047437/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://uk-arabicnews.com/breaking_news/9082155/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%80-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://uk-arabicnews.com/breaking_news/9082155/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%80-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1293285/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1293285/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.akherkhabrtoday.com/health/1358145/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/health/1358145/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/health/1358145/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1494063/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/1453542/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%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
http://www.5lejnews.com/29655/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6.html
https://www.saudi365.co/166401
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2139163/%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%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2157216/%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%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2157216/%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%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2157216/%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%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2229426/%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--27-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2229426/%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--27-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A--%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2240077/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2240077/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2240077/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2277566/%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.html
http://inma.net.sa/213744/
http://inma.net.sa/213744/
http://www.almadaen.com.sa/329026/%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%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/329085/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/329085/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/329085/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/329085/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85/?mobile=1
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 الدكتورة إيناس العيسى تشكر القيادة الرشيدة على تعيينها مديرة جلامعة األمرية نورة

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 ابلتعاون مع وزارة البيئة 2030بيئة اجلغرايف برؤية جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى ال

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 2019جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 ”ة تبتكرنور “جامعة األمرية نورة ُتكرم الفائزات يف مسابقة 

 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 تعاون بني جامعة نورة واحلكري للتجزئة

 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 !اء املعرفة( بني سحر الفن وبريق العلمجامعة نورة حتتضن )لق

 

- سمار  - 26 - هـ1440 –رجب –19 - الثالثاء

 م2019
 م يف رحاب املكتبة املركزية ابجلامعة2019جامعة األمرية نورة تقيم معرض الكتاب 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 " جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم " ماراثون نورة

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019

ة نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي جامعة األمرية نورة تعلن الفائزات جبائزة األمري 
 يف دورهتا الثانية

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 "جامعة األمرية نورة تتصدر املراكز األوىل يف مسابقة "جنوم املسرح

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019

يف دورهتا الثالثة جائزة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز البحثي تكرم 
 الفائزات

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 ”نورة تبتكر“نورة بنت عبدالرمحن ُتكرم الفائزات يف مسابقة  معة األمريةجا

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 جامعة األمرية نورة حتصل على اعرتاف االحتاد الدويل للمعاجلني الوظيفيني

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019

م 2019جامعة األمرية نورة تشارك يف املؤمتر الدويل لعلوم احلاسب واملعلومات 
 ابجلوف

 

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 2030الدكتورة إيناس العيسى : املرأة السعودية شريكة يف حتقيق رؤية 

http://www.almadaen.com.sa/331379/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/331899/%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-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/331119/%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/331119/%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/331119/%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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/332570/%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%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/332570/%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%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85/?mobile=1
https://franchising.sa/article/205/taawan-byan-jamaha-nwarha-waalhkyar-lltjz-ha/
https://www.socialarabi.com/2019/04/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/
https://www.socialarabi.com/2019/04/01/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/
https://garbnews.net/news/s/127416
https://garbnews.net/news/s/127584
https://garbnews.net/news/s/127584
https://garbnews.net/news/s/127584
https://garbnews.net/news/s/127088
https://garbnews.net/news/s/127088
https://garbnews.net/news/s/127088
https://garbnews.net/news/s/127088
https://garbnews.net/news/s/127219
https://garbnews.net/news/s/127219
https://garbnews.net/news/s/127219
https://garbnews.net/news/s/127867
https://garbnews.net/news/s/127867
https://garbnews.net/news/s/127956
https://garbnews.net/news/s/127956
https://garbnews.net/news/s/128041
https://garbnews.net/news/s/128216
https://garbnews.net/news/s/128216
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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/
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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/
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%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/
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- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -معةالج

 م2019
 يف جامعة نورة« هاكاثون»انطالق 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - االثنين

 م2019
 ندوة نسائية جبامعة األمرية نورة«.. شخصييت بصميت»

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 «2019معرض الكتاب »تنظم « جامعة نورة»

 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-

احلكري للتجزئة'' توقع مع جامعة ''األمرية نورة'' إتفاقية للتدريب املنتهي ''
 ابلتوظيف

 

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 املديرة اجلديدة جلامعة األمرية نورة” إيناس العيسى” تعرف على 

 

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 ”سرحجنوم امل“جامعة األمرية نورة تتصدر املراكز األوىل يف مسابقة 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 الصحة تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الرضاعة الطبيعية

 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 2030جامعة األمرية نورة تطلق ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 خيتتم جبامعة األمرية” 2030ملتقى البيئة اجلغرايف برؤية “

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 تعرف على .. أمساء الفائزات جبائزة التميز النسائي من جامعة األمرية نورة

 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 جامعة نورة حتتفي ابلباحثات واملبتكرات

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 "2030جامعة األمرية نورة حتتضن ملتقى "البيئة اجلغرايف برؤية 

 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -اء الثالث

 م2019

منتجاً  180م بـ 2019نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب جامعة األمرية 
 ثقافياً 

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019

تطوير تعليم وأحباث “جامعة األمرية نورة تطلق فعاليات مؤمتر التمريض األول 
 ”يضالتمر 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019
 2019رة تكرم الفائزات هباكاثون التعلم اإللكرتوين جامعة األمرية نو 

https://abudhabi-news.com/Ksa/2742202/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://abudhabi-news.com/Ksa/2980660/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%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%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://abudhabi-news.com/culture/3182775/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019
https://abudhabi-news.com/culture/3182775/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019
http://www.saudidailyrecord.net/story-z7709016
http://www.saudidailyrecord.net/story-z7709016
http://www.saudidailyrecord.net/story-z7709016
http://www.saudidailyrecord.net/story-z7709016
http://www.faifaonline.net/portal/2019/03/24/481806.html?mobile=1
http://alraynews.net/6438444.htm
http://alraynews.net/6438444.htm
http://alraynews.net/6438978.htm
https://www.alhtoon.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7/
https://www.alhtoon.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7/
https://www.alhtoon.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7/
https://www.alhtoon.com/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%AC/
https://www.mashahid.net/saudi-news/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2/
https://www.bald-news.com/health/4903610/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.bald-news.com/Ksa/5137763/%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%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.bald-news.com/Ksa/5137763/%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%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
https://newspaper.sudafax.com/22729/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7/
https://newspaper.sudafax.com/22729/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7/
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%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/?mobile=1
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%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/?mobile=1
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%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%83/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%83/?mobile=1
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- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019

جامعة األمرية نورة تقيم برانمج التدرييب ملنسقي خدمة تواصل ابلشراكة مع وزارة 
 التعليم

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019
 سبيل املنافسة(… بتكار مرية نورة تنظم اللقاء العلمي األول لالبتكار )االاأل جامعة

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 ”التمكني االقتصادي للمرأة“جامعة األمرية نورة تقيم حلقة نقاش بعنوان 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 ا الباحثات واملبتكراتباهتجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ُتكرم طال

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 - األربعاء

 م2019

منتج ثقايف جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل  180بعرض أكثر من 
 م2019للكتاب 

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 - األربعاء

 م2019
 ”جنوِم املسرح“جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن مواهٌب تشعُّ مبسابقة 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - نيناالث

 م2019

مبشاركة شخصيات نسائية ” شخصييت بصميت“دوة جامعة األمرية نورة تعقد ن
 سعودية ابرزة

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 “ ماراثون نورة” جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 جامعة األمرية نورة تعلن الفائزات جبائزهتا للتميز النسائي يف دورهتا الثانية

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز البحثي تكرم الفائزات

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019
 جامعة األمرية نورة تشهد هنائيات بطولة الدوري األول لكرة القدم

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 ني الوظيفينياف االحتاد الدويل للمعاجلجامعة األمرية نورة حتصل على اعرت 

- أبريل - 4 - هـ1440 –رجب –28 -الخميس 

 م2019
 جامعة األمرية نورة حتتفل ابلفائزات يف جائزة اجلامعة للتميز البحثي

- أبريل - 5 - هـ1440 –رجب –29 -الجمعة 

 م2019
 م ابجلوف2019جامعة األمرية نورة تشارك يف املؤمتر الدويل لعلوم احلاسب 

 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثاء الث

 م2019

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة اندي إنسان ينظم ملتقى أكاليل ابلتعاون مع جامعة نورة 
 بنت عبد الرمحن

https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-2/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87/?mobile=1
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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8/?mobile=1
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%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-7/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-7/?mobile=1
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%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6/?mobile=1
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%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85/?mobile=1
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%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9/?mobile=1
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%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A/
https://gaya-sa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://freeswcc.com/ar/archives/209971
https://freeswcc.com/ar/archives/209971
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- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 - األربعاء

 م2019
 ”جنوِم املسرح“لرمحن مواهٌب تشعُّ مبسابقة جامعة األمرية نورة بنت عبدا

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - االثنين

 م2019

مبشاركة ” شخصييت بصميت“جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد ندوة 
 رزةشخصيات نسائية سعودية اب

 

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 - األربعاء

 م2019

احتفاء ابليوم العاملي للمرأة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعقد برانمج املرأة 
 السعودية منرب ومنارة

 

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 - األربعاء

 م2019
 جامعة نورة تنظم يوم مفتوح للطالبات والعديد من األنشطة والفعاليات الرتفيهية

 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثاء الث

 م2019
 م2019معرض الرايض للكتاب جامعة نورة تشارك يف 

- مارس - 18 - هـ1440 –رجب –11 - ناالثني

 م2019
 جامعة األمرية نورة تطلق الدوري األول لكرة القدم والسلة

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 م2019
 «2030البيئة اجلغرايف برؤية »جامعة نورة حتتضن ملتقى 

 

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 صحة الرايض تشارك يف فعاليات ماراثون نورة

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تكرم الفائزات هباكاثون التعلم اإللكرتوين 
2019 

- مارس - 12 - هـ1440 –رجب –5 -الثاء الث

 م2019
 م2019ارك يف معرض الرايض للكتاب جامعة نورة تش

 سمار  - 28 - هـ1440 –رجب –21 - الخميس

 م2019-
 صحة الرايض تشارك يف فعاليات ماراثون نورة

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 جامعة األمرية نورةالسرية الذاتية للدكتورة إيناس العيسى مديرة 

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 ”نورة” إيناس العيسى من عامل التشريح إىل قيادة جامعة األمرية 

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 مديرة جامعة األمرية نورة.. إيناس بنت املذيع الكبري الراحل سليمان العيسى

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 من تكون؟ -الدكتورة ايناس العيسى مديرة جامعة االمرية نورة 

https://www.wqa3.com/5782/
https://www.wqa3.com/5782/
https://www.wqa3.com/6260/
https://www.wqa3.com/6260/
https://www.wqa3.com/6260/
https://www.wqa3.com/6260/
http://www.a5bar.org/?p=97390
http://www.a5bar.org/?p=97390
https://sadaalmowaten.com.sa/187619
https://www.akhbaralasr.net/saudi-news/show132326
https://www.akhbaralasr.net/saudi-news/show136945
https://khabars7.com/ksa-news/article-517943/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
https://khabars7.com/ksa-news/article-517943/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
http://www.fajr.sa/245518
https://lomazoma.com/saudi/660505.html
https://lomazoma.com/saudi/660505.html
https://lomazoma.com/saudi/670381.html
https://lomazoma.com/saudi/705437.html
https://www.an7a.com/2019/03/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89/
https://www.an7a.com/2019/03/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89/
https://www.an7a.com/2019/03/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89/
https://royatwatan.com/4939/
https://royatwatan.com/4939/
https://www.7adramout.net/alweeam/2301953/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%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---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%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%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89.html
https://palsawa.com/post/196532/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-
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- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 املديرة اجلديدة جلامعة األمرية نورة ؟” يسىإيناس الع” من هي 

 

- مارس - 29 - هـ1440 –ب رج–22 -الجمعة 

 م2019
 م2019جامعة األمرية نورة تشارك مبعرض الرايض الدويل للكتاب 

 

- مارس - 8 - هـ1440 –رجب –1 -الجمعة

 م2019
 يف جامعة نورة« هاكاثون»انطالق 

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 ة نورةلقاء علمي لالبتكار واإلبداع جبامع

- مارس - 11 - هـ1440 –رجب –4 -االثنين 

 م2019
 ورةحلقة نقاش جبامعة األمرية ن«.. التمكني االقتصادي للمرأة»

- مارس - 14 - هـ1440 –رجب –7 - الخميس

 م2019
 منتجاً ثقافياً يف املعرض 180جامعة نورة تشارك ب 

- أبريل - 2 - هـ1440 –رجب –26 - الثالثاء

 م2019
 يف جامعة نورة.. السبت” لقاء املعرفة  ”

 

- مارس - 29 - هـ1440 –رجب –22 -الجمعة 

 م2019
 «2030رؤية البيئة اجلغرايف ب»جامعة نورة حتتضن ملتقى 

 

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019
 ضاعة الطبيعيةالصحة تنفذ فعالية توعوية عن تشجيع الر 

 

- أبريل - 1 - هـ1440 –رجب –25 - االثنين

 م2019
 صحة الرايض تشارك يف فعاليات ماراثون نورة

 

- مارس - 9 - هـ1440 –رجب –2 -السبت 

 م2019

10,000 visitors attend Princess Nourah University 
Career Day event 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://al-marsd.com/322815.html
https://www.wikimsrweb.com/saudi/566698.html
https://www.dmcnews.org/Ksa/5275496/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.dmcnews.org/Ksa/5339648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.dmcnews.org/Ksa/5339648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.dmcnews.org/Ksa/5339648/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.dmcnews.org/Ksa/5359757/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%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
https://www.dmcnews.org/Ksa/5427940/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8-180-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://www.dmcnews.org/Ksa/5782346/-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA
https://khabars7.com/ksa-news/article-517943/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
https://khabars7.com/ksa-news/article-517943/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
http://www.arkan-news.com/?p=96397
http://www.arkan-news.com/?p=96397
http://www.arkan-news.com/?p=96397
https://www.kolalwatn.net/news336567
http://saudigazette.com.sa/article/560684/SAUDI-ARABIA/10000-visitors-attend-Princess-Nourah-University-Career-Day-event
http://saudigazette.com.sa/article/560684/SAUDI-ARABIA/10000-visitors-attend-Princess-Nourah-University-Career-Day-event
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019- مارس
 القدمتشهد نصف هنائي كرة  جامعة األمرية نورة

 مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019-
 الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جلامعة األمرية نورة

 مارس - 25 - هـ1440 –رجب –18 -االثنين 

 م2019-
 ة عرب جائزة التميز النسائيز املرأجامعة األمرية نورة ترب 

 مارس - 26 - هـ1440 –رجب –19 -الثالثاء 

 م2019-
 "جامعة األمرية نورة تتصدَّر املراكز األوىل يف مسابقة "جنوم املسرح

 أبريل - 4 - هـ1440 –رجب –28 -الخميس 

 م2019-
 "جامعة األمرية نورة تكرم الفائزات مبسابقة "نورة تبتكر

 

- مارس - 13 - هـ1440 –رجب –6 -األربعاء 

 م2019
 نورة حلقة نقاش جبامعة األمرية”  االقتصادي للمرأةالتمكني“

 - 22 - هـ1440 –رجب –15 -الجمعة 

 م2019- مارس
 حيصدن جائزة التميز النسائي جبامعة األمرية نورة دايتسعو  4

 

- سمار  - 24 - هـ1440 –رجب –17 - األحد

 نورة األمرية جامعة مديرة العيسى سليمان ايناس تعيني 1440 ملكية أوامر م2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sayidaty.net/node/862426
https://www.sayidaty.net/node/863446
https://www.sayidaty.net/node/863841
https://www.sayidaty.net/node/864306/
https://www.sayidaty.net/node/869091
https://www.sayidaty.net/node/869091
https://www.sayidaty.net/node/869091
http://www.rougemagz.com/2019/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AC/
http://www.rougemagz.com/2019/03/23/4-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AC/
http://www.hiamag.com/node/945846
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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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