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 األخبار يف الصحف

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- إبريل - 7 - هـ1440 – شعبان–2 -األحد

 م2019

 جامعة األميرة نورة تقيم الدورة التدريبية األولى لمشورة الرضاعة الطبيعية

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 -الثالثاء

 م2019

من منسوباتها ومنسوبيها في حفلها  120جامعة األميرة نورة تكرم أكثر من 

 السنوي الثامن )إبداع ووفاء(

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 - الثالثاء

 م2019
جامعة األميرة نورة تقيم برنامجا تدريبيا ألخصائيات التغذية بالتعاون مع هيئة 

 الغذاء والدواء

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 - الثالثاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة تقيم المسابقة العلمية للكليات الصحية

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
"هدف" يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة األميرة نورة لتوظيف 

 خريجاتها

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة توقع ثالث اتفاقيات تعاونية بالمعرض والمؤتمر الدولي 

 الثامن للتعليم العالي

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات السعودية في جناح الوزارة في معرض 

 التعليم العالي

- إبريل - 11 - هـ1440 –شعبان –6 -الخميس

 م2019
جامعة األميرة نورة توقع اتفاقيتين في اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر 

 الدولي الثامن للتعليم العالي

- إبريل - 11 - هـ1440 –شعبان –6 -الخميس

 م2019
 جمعية " إنسان " توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

- إبريل - 11 - هـ1440 –شعبان –6 -الخميس

 م2019
يناقش مواءمة مخرجات  2019 المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي

 التعليم لسوق العمل في عصر التغيير

- إبريل - 12 - هـ1440 –شعبان –7 -الجمعة

 م2019
جامعة الطائف توقع اتفاقية وثالث مذكرات تفاهم مع جامعات سعودية 

 وأمريكية

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
لعلمية في جناح وزارة التعليم في معرض "التعليم العالي ختام األوراق ا

 الدولي"

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
جامعة األميرة نورة تختتم مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن 

 للتعليم العالي

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1908858
https://www.spa.gov.sa/1909309
https://www.spa.gov.sa/1909309
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1909266
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1909266
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1910843
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911357
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911357
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911451
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911451
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1911577
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1911577
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1911747
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1911747
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1911960
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911580
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1911580
https://www.spa.gov.sa/1912096
https://www.spa.gov.sa/1912096
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912477
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912477
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912477
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912477
https://www.spa.gov.sa/1912608
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912556
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1912556
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة تقيم مسابقة تحدي الريادة

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
ائزات في دورتها الثانية األربعاء جائزة األميرة نورة للتميز النسائي تكرم الف

 المقبل

- إبريل - 17 - هـ1440 –شعبان –12 -األربعاء

 م2019
 الفني للتصوير التشكيلي 100×100جامعة األميرة نورة تقيم معرض 

 إبريل - 18 - هـ1440 –شعبان –13 -الخميس

 م2019-
 جامعة األميرة نورة تكرم الفائزات بجائزة األميرة نورة للتميز النسائي

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019

 

جامعة األميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جامعة اإلمام 

 عبد الرحمن بن فيصل

 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
جامعة األميرة نورة تشارك في المؤتمر األوروبي العلمي الدولي السابع 

 والعشرين للطب النفسي

- إبريل - 29 - هـ1440 –شعبان –24 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
"تمكين المرأة للعمل في القطاع الخاص للسوق السعودي" .. ورشة في جامعة 

 األميرة نورة

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
 صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
جامعة األميرة نورة تشارك في المسابقة الخليجية األولى لمشاريع الطالبات 

 والطالب

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
 "3جامعة األميرة نورة تنظم معرض "نسق

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 لطالبات التأسيسيةجامعة نورة تعقد مسابقة التعلم اإللكتروني 

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 -األربعاء

 م2019
 "لقاء المعرفة" في جامعة نورة .. السبت

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
التعليم توقع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية مع نظيرتها 

 اإلماراتية

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
ليم توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها اإلماراتية لتطوير منظومة التعليم وزارة التع

 الرقمية

- إبريل - 11 - هـ1440 –شعبان –6 -الخميس

 م2019
 جامعة األميرة نورة توقع ثالث اتفاقيات تعاونية وتطويرية

https://www.spa.gov.sa/1912786
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1912599
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1912599
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1912599
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1912599
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1913598
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1914289
https://www.spa.gov.sa/1916133
https://www.spa.gov.sa/1916133
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1917214
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1917214
https://www.spa.gov.sa/1917977
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919302
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919302
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919272
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919399
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919399
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1919393
http://www.alriyadh.com/1748319
http://www.alriyadh.com/1748319
http://www.alriyadh.com/1748319
http://www.alriyadh.com/1748482
http://www.alriyadh.com/1748482
http://www.alriyadh.com/1748960
http://www.alriyadh.com/1748960
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190410/149164
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190410/149164
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190410/149164
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190410/149164
http://www.alriyadh.com/1749086


 

3 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- إبريل - 12 - هـ1440 –شعبان –7 -الجمعة

 م2019
 جامعة نورة تبرم ثالث اتفاقيات تعاونية

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 جامعة الطائف توقع مجموعة من مذكرات التفاهم

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 تطوير الجامعات ضمن أوراق علمية في مؤتمر التعليم العالي

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
 حزمة من البرامج الصيفية المتنوعة في جامعة األميرة نورة

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 الفائزات.. غدا  جائزة األميرة نورة للتميز النسائي تكرم 

 إبريل - 18 - هـ1440 –شعبان –13 -الخميس

 م2019-
 "مديرة جامعة نورة تدشن مركز نمو الطفل وتشهد "تجربة التوحد

 إبريل - 19 - هـ1440 –شعبان –14 -الجمعة

 م2019-

 

تكريم الفائزات بجائزة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي في 

 دورتها الثانية

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
 جامعة نورة تشارك في مسابقة المحكمة الصورية العربية

 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
 اليوم«.. 2019تحرى »افتتاح معرض 

- إبريل - 27 - هـ1440 –شعبان –22 -السبت

 م2019
 د. الخلف: التأليف غلّب جانب التوجيه على اإلبداع

- إبريل - 29 - هـ1440 –شعبان –24 -االثنين

 م2019
 للسالمة للتعليم عن بُعدجامعة نورة تدشن البرنامج التدريبي 

- مايو - 3 - هـ1440 –شعبان –28 -الجمعة

 م2019
 2030جامعة نورة تناقش متطلباتها في ظل رؤية 

 

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019

 

 وزير التعليم يشهد توقيع اتفاقيات ابتعاث عالمية

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات السعودية لتطوير األعمال وتبادل 

 الخبرات

 إبريل - 19 - هـ1440 –شعبان –14 -الجمعة

 م2019-
جناح التعليم المشارك بمعرض التعليم العالي يطرح أوراقا  علمية عن الذكاء 

 االصطناعي والتحول الرقمي

- إبريل - 29 - هـ1440 –شعبان –24 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد

http://www.alriyadh.com/1749204
http://www.alriyadh.com/1749425
http://www.alriyadh.com/1749573
http://www.alriyadh.com/1749748
http://www.alriyadh.com/1749975
http://www.alriyadh.com/1749975
http://www.alriyadh.com/1749975
http://www.alriyadh.com/1750438
http://www.alriyadh.com/1750438
http://www.alriyadh.com/1750438
http://www.alriyadh.com/1750664
http://www.alriyadh.com/1750664
http://www.alriyadh.com/1751403
http://www.alriyadh.com/1751856
http://www.alriyadh.com/1752240
http://www.alriyadh.com/1752513
http://www.alriyadh.com/1752513
http://www.alriyadh.com/1752513
http://www.alriyadh.com/1753481
http://www.alriyadh.com/1753481
http://www.alriyadh.com/1753481
http://www.al-jazirah.com/2019/20190413/fe2.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190412/ln39.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190412/ln39.htm
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190414/149349
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190414/149349
http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20190428/150316
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 يُبرم اتفاقية لتوظيف خريجات جامعة األميرة نورة« هدف»

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 «التعليم الرقمي»المملكة واإلمارات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 مذكرات تفاهم 3جامعة الطائف توقع اتفاقية و

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 إنسان" توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة"

- إبريل - 17 - هـ1440 –شعبان –12 -األربعاء

 م2019
 فروع إبداعية 4تحتفى بالمتميزات في « نورة»

 إبريل - 18 - هـ1440 –شعبان –13 -الخميس

 م2019-
 "جامعة األميرة نورة تكرم الفائزات بـ"جائزة التميز النسائي

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
 " بجامعة األميرة نورة3نسق"

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 من منسوبيها 120جامعة األميرة نورة تكرم 

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 جامعة الطائف توقع اتفاقية وثالث مذكرات تفاهم

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 جامعة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
 جامعة األميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 ت السعودية تتفق على تعزيز التعاون وتبادل الخبراتالجامعا

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 لطائف توقع اتفاقية ومذكرات تفاهمجامعة ا

 

- إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019
 اتفاقية سعودية ـ أميركية تعزز التعاون في مجال التعليم

- إبريل - 27 - هـ1440 –شعبان –22 -السبت

 م2019
 19.7مشاركتها االقتصادية ارتفعت إلى « : الشرق األوسط»وزير العمل لـ 

 2018% بنهاية 

 

- إبريل - 17 - هـ1440 –شعبان –12 -األربعاء

 م2019
 100×100إطالق معرض 

https://www.okaz.com.sa/article/1718248
https://www.alyaum.com/printArticle/6089397
https://www.alyaum.com/printArticle/6089397
https://www.alyaum.com/printArticle/6089717
https://www.al-madina.com/article/625202
https://www.al-madina.com/article/625202
https://www.al-madina.com/article/625202
https://www.al-madina.com/article/626139
https://www.al-madina.com/article/626313
https://www.al-madina.com/article/626313
https://www.al-madina.com/article/626313
https://www.al-madina.com/article/628755
https://www.alwatan.com.sa/article/1005246
https://makkahnewspaper.com/article/1100919
https://makkahnewspaper.com/article/1101086
https://makkahnewspaper.com/article/1101795
https://albiladdaily.com/2019/04/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/
https://albiladdaily.com/2019/04/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/
https://albiladdaily.com/2019/04/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9/
https://albiladdaily.com/2019/04/13/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7/
https://albiladdaily.com/2019/04/13/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7/
https://albiladdaily.com/2019/04/13/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7/
https://m.aawsat.com/home/article/1676566
https://m.aawsat.com/home/article/1698191
https://m.aawsat.com/home/article/1698191
https://m.aawsat.com/home/article/1698191
https://m.aawsat.com/home/article/1698191
https://arriyadiyah.com/642190
https://arriyadiyah.com/642190
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 اتفاقيات بالمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي 3جامعة نورة توقع 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 نظيراتهاعدٌد من الجامعات السعودية وقعت اتفاقيات توأمة مع 

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 يوظف خريجات جامعة األميرة نورة” هدف“رسميا.. 

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
 يوقّعان اتفاقية لتوظيف الخريجات” جامعة األميرة نورة”و” هدف“

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019

تمكين المرأة للعمل في القطاع الخاص “نورة تختتم ورشة جامعة األميرة 

 ”للسوق السعودي

 

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019

يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة األميرة نورة لتوظيف ” هدف“

 التنافسية في سوق العملخريجاتها وزيادة قدرتهن 

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جمعية إنسان توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 هدف توقع مع جامعة األميرة نورة لدعم توظيف خريجات الجامعة

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن جمعية إنسان توقع إتفاقية

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جمعية إنسان توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

- مايو - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019
 على برامج ومبادرات التوظيف« األميرة نورة»يُطلع طالبات « هدف»

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019

نورة لتوظيف يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة األميرة ” هدف“

 خريجاتها

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019

برنامج دعم “يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة لتفعيل اتفاقية ” هدف“

 ”مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 يوظف خريجات جامعة األميرة نورة” هدف“

https://mobile.sabq.org/GwHyXJ
https://mobile.sabq.org/dsL8QV
https://mobile.sabq.org/dsL8QV
https://mobile.sabq.org/dsL8QV
https://www.alweeam.com.sa/584753
http://kharjhome.com/885037517.html
https://www.rowadalaamal.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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.rowadalaamal.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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.rowadalaamal.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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.rowadalaamal.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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84
http://almnatiq.net/715489/
http://almnatiq.net/715489/
http://almnatiq.net/715489/
http://almnatiq.net/715489/
https://www.slaati.com/2019/04/11/p1372567.html
http://mufakara.com/local/29650/
http://sot-almwaten.org/new/s/14039
https://sadaalmowaten.com.sa/194328
https://ajel.sa/WbKHCT/
https://www.sra7h.com/?p=502576
https://www.sra7h.com/?p=502576
https://www.sra7h.com/?p=507582
https://www.sra7h.com/?p=507582
https://3jil.net/alweeam/619970/%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%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%8A%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جمعية إنسان توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
 DSS جامعة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 قية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنجمعية إنسان توقع اتفا

 

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
سائي تكرم الفائزات في دورتها الثانية األربعاء جائزة األميرة نورة للتميز الن

 المقبل

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 جامعة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 ن الوظيفيتؤهل طالباتها في التمكي« جامعة نورة»

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 نورة تبرم ثالث اتفاقيات تعاونيةجامعة 

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نورة تشارك في أسبوع البيئة

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
جامعة األميرة نورة تختتم مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن 

 للتعليم العالي

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 جامعة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

 إبريل - 18 - هـ1440 –شعبان –13 -الخميس

 م2019-
 ميرة نورة تكرم الفائزات بجائزة األميرة نورة للتميز النسائيجامعة األ

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
ون مع جامعة اإلمام جامعة األميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار بالتعا

 عبد الرحمن بن فيصل

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار

 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
جامعة األميرة نورة تشارك في المؤتمر األوروبي العلمي الدولي السابع 

 والعشرين للطب النفسي

 إبريل - 26 - هـ1440 –شعبان –21 -الجمعة

 م2019-
جامعة األميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جامعة اإلمام 

 عبد الرحمن بن فيصل

https://3jil.net/alriyadh-news/620290/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6---%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%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
https://www.0096600.com/new/s/112440
https://www.0096600.com/new/s/112440
https://www.0096600.com/new/s/112440
http://mubasher.news/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://mubasher.news/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
http://mubasher.news/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
https://www.arabyoum.com/Ksa/9861449/%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-%D9%84%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%AA%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-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%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
https://www.arabyoum.com/Ksa/9861449/%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-%D9%84%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%AA%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-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%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
https://www.arabyoum.com/Ksa/9861449/%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-%D9%84%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%AA%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-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%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
https://www.arabyoum.com/Ksa/9861449/%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-%D9%84%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%AA%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-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%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
https://www.arabyoum.com/More/9874424/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%87%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/
https://uk-arabicnews.com/Ksa/9587440/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://uk-arabicnews.com/Ksa/9587440/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://uk-arabicnews.com/Ksa/9587440/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2327609/%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-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2327153/%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2327153/%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2331986/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2346377/%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%83%D8%B1%D9%85-%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2346377/%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%83%D8%B1%D9%85-%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2346377/%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%83%D8%B1%D9%85-%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-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2377567/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2383612/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2383612/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2373054/%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84.html
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة
- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 "3جامعة األميرة نورة تنظم معرض "نسق

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نوره تشارك في معرض مؤتمر التعليم العالي

 

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
شاركت فيه جامعة األميرة نوره.. ملتقى الذكاء االصطناعي يختتم اعماله في 

 دبي اليوم األربعاء

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
جامعة األميرة نورة توقع ثالث اتفاقيات تعاونية بالمعرض والمؤتمر الدولي 

 للتعليم العالي

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
جامعة األميرة نورة تختتم مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن 

 للتعليم العالي

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة تقيم مسابقة تحدي الريادة

- إبريل - 20 - هـ1440 –شعبان –15 -السبت

 م2019
 جامعة األميرة نورة تكرم الفائزات بجائزة األميرة نورة للتميز النسائي

 

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

- إبريل - 28 - هـ1440 –شعبان –23 -األحد

 م2019
 تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد جامعة_نورة#

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
جامعة األميرة نورة تشارك في المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب والمعلومات 

 م بالجوف2019

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نورة تقيم الدورة التدريبية األولى لمشورة الرضاعة الطبيعية

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تبرم اتفاقية للتدريب التعاوني مع شركة 

 آيكوم العربية

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
شاركت فيه جامعة األميرة نورة.. ملتقى الذكاء االصطناعي يختتم اعماله في 

 ءدبي اليوم األربعا

 

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 يم الفائزات في جائزة األميرة نورة للتميز النسائياألربعاء.. تكر

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة

https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2410683/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D9%823.html
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/2410683/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D9%823.html
http://www.m-e3lamion.com/n/s/19052
http://aljuda.com/?p=10512
http://aljuda.com/?p=10512
http://www.almadaen.com.sa/333958/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/333958/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/334285/%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/334285/%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/334354/%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://www.almadaen.com.sa/334839/%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%D8%AC%D8%A7%D8%A6/?mobile=1
http://naba-news.com/news/s/63872
http://naba-news.com/news/s/64401
https://garbnews.net/news/s/128216
https://garbnews.net/news/s/128216
https://garbnews.net/news/s/128216
https://garbnews.net/news/s/128216
https://garbnews.net/news/s/128439
https://garbnews.net/news/s/129880
https://garbnews.net/news/s/129880
https://garbnews.net/news/s/129930
https://garbnews.net/news/s/129930
https://garbnews.net/news/s/129930
https://garbnews.net/news/s/129930
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://www.aljawharamag.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://www.dmcnews.org/Ksa/6457894/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%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
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة 

 لتفعيل اتفاقية )برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات( 

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 يوقّعان اتفاقية لتوظيف الخريجات” جامعة األميرة نورة”و” هدف“

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
صندوق تنمية الموارد البشرية يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة 

 األميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019

صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة 

 ”برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات“لتفعيل اتفاقية 

 

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 جامعة نورة تطلق حزمة من البرامج الصيفية

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
م 2019رك في المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب جامعة األميرة نورة تشا

 بالجوف

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 -الثالثاء

 م2019
من منسوباتها ومنسوبيها )إبداع  120جامعة األميرة نورة تكرم أكثر من 

 ووفاء(

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 -الثالثاء

 م2019
 مسابقة التعلم اإللكتروني لطالبات السنة التأسيسية جامعة األميرة نورة تعقد

- إبريل - 10 - هـ1440 –شعبان –5 -األربعاء

 م2019
ثالث اتفاقيات تعاونية بالمعرض والمؤتمر الدولي  جامعة األميرة نورة توقع

 الثامن

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
تم مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن جامعة األميرة نورة تخت

 للتعليم العالي

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
 40إلى  15جامعة األميرة نورة تستعد لتنفيذ حزمة من البرامج الصيفية من 

 ساعة تدريبية

- إبريل - 15 - هـ1440 –شعبان –10 -االثنين

 م2019
يز النسائي تكرم الفائزات في دورتها الثانية األربعاء جائزة األميرة نورة للتم

 المقبل

- إبريل - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 م2019
 ”ابتكارات المشاريع في الجامعة” م مسابقة ومعرضجامعة األميرة نورة تقي

- إبريل - 17 - هـ1440 –شعبان –12 -األربعاء

 م2019
 الفني للتصوير التشكيلي 100×100رض جامعة األميرة نورة تقيم مع

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن نظام دعم اتخاذ القرار

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
 جامعة األميرة نورة تبرم اتفاقية للتدريب التعاوني مع شركة آيكوم العربية

http://www.sadaalma.com.sa/new/s/51167
http://www.sadaalma.com.sa/new/s/51167
https://www.arabyoum.com/Ksa/9807565/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.almaalynews.com/news/87952#.XNYPjI4zZzo
https://www.almaalynews.com/news/87952#.XNYPjI4zZzo
https://www.almaalynews.com/news/89267#.XNbxso4zZzo
https://www.almaalynews.com/news/89267#.XNbxso4zZzo
https://www.almaalynews.com/news/89267#.XNbxso4zZzo
https://www.bald-news.com/More/5638993/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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://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://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%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-120-%D9%85%D9%86-%D9%85%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%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-120-%D9%85%D9%86-%D9%85%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%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85/
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%88%D9%82%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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%88%D9%82%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85/
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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85/
https://gaya-sa.org/%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-%D9%84%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%AA%D9%83%D8%B1/
https://gaya-sa.org/%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-%D9%84%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%AA%D9%83%D8%B1/
https://gaya-sa.org/%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-%D9%84%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%AA%D9%83%D8%B1/
https://gaya-sa.org/%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-%D9%84%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%AA%D9%83%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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-100x100-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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%D8%AF%D8%B4%D9%86-3/
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%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1/
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 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
 شارك في المؤتمر األوروبي العلمي للطب النفسيجامعة األميرة نورة ت

 إبريل - 26 - هـ1440 –شعبان –21 -الجمعة

 م2019-
 ت عبدالرحمن تدشن نظام دعم اتخاذ القرارجامعة األميرة نورة بن

- إبريل - 28 - هـ1440 –شعبان –23 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد

- إبريل - 29 - هـ1440 –شعبان –24 -االثنين

 م2019
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تشارك في المسابقة الخليجية األولى

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
دربين في مستشفى الملك عبد هللا الجامعي بجامعة اختتام برنامج تدريب الم

 األميرة نورة

- مايو - 5 - هـ1440 –شعبان –30 -األحد

 م2019
 ع مذكرتي تفاهم مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحةجامعة األميرة نورة توق

- مايو - 5 - هـ1440 –شعبان –30 -األحد

 م2019
 جامعة األميرة نورة توقع مذكرتي تفاهم مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
 جمعية إنسان توقع اتفاقية صحية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

- مايو - 5 - هـ1440 –شعبان –30 -األحد

 م2019
مذكرتي تفاهم بين جامعة نورة و الخدمات الطبية ومدينة االمير سلطان 

 الطبية

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
جامعة األميرة نورة توقع ثالث اتفاقيات تعاونية بالمعرض والمؤتمر الدولي 

 الثامن للتعليم العالي

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 م2019
جامعة األميرة نورة تختتم مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن 

 للتعليم العالي

 إبريل - 18 - هـ1440 –شعبان –13 -الخميس

 م2019-
بجائزة األميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعة األميرة نورة تكرم الفائزات 

 للتميز النسائي في دورتها الثانية

- إبريل - 20 - هـ1440 –شعبان –15 -السبت

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظم الحفل الختامي لألنشطة غير 

 المنهجية

- إبريل - 24 - هـ1440 –شعبان –19 -األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن نظام دعم اتخاذ القرار بالتعاون 

 مع جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تشارك في المسابقة الخليجية األولى 

 لمشاريع الطالبات والطالب

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%84-2/
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%84-2/
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%84-2/
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%D8%AF%D8%B4%D9%86-3/
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%D8%AF%D8%B4%D9%86-3/
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%D8%AF%D8%B4%D9%86-3/
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%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF/
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%D8%B4%D8%A7%D8%B1-2/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
https://gaya-sa.org/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81/
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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85/
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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85/
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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85/
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%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85/
http://freeswcc.com/ar/archives/214622
http://www.news.net.sa/include/plugins/news/news.php?action=s&id=39117
http://www.news.net.sa/include/plugins/news/news.php?action=s&id=39117
https://www.wqa3.com/7469/
https://www.wqa3.com/7469/
https://www.wqa3.com/7590/
https://www.wqa3.com/7590/
https://www.wqa3.com/7918/
https://www.wqa3.com/7918/
https://www.wqa3.com/7918/
https://www.wqa3.com/7918/
https://www.wqa3.com/8081/
https://www.wqa3.com/8081/
https://www.wqa3.com/8240/
https://www.wqa3.com/8240/
https://www.wqa3.com/8929/
https://www.wqa3.com/8929/
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- مايو - 5 - هـ1440 –شعبان –30 -األحد

 م2019
جامعة األميرة نورة توقع مذكرتي تفاهم مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 

 ومدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
 يوقّعان اتفاقية لتوظيف الخريجات” جامعة األميرة نورة”و” هدف“

 

- إبريل - 28 - هـ1440 –شعبان –23 -األحد

 م2019
 للسالمة للتعليم عن بُعدجامعة نورة تدشن البرنامج التدريبي 

 

- إبريل - 28 - هـ1440 –شعبان –23 -األحد

 م2019
 جامعة نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد

 

- إبريل - 28 - هـ1440 –شعبان –23 -األحد

 م2019
 جامعة_نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعد#

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019
اإلمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية 

 واتفاقيات توأمة بين الجامعات

 

 إبريل - 25 - هـ1440 –شعبان –20 -الخميس

 م2019-
للطب  27رك في المؤتمر األوروبي العلمي الدولي الـجامعة األميرة نورة تشا

 النفسي

- مايو - 3 - هـ1440 –شعبان –28 -الجمعة

 م2019
رك في المسابقة الخليجية األولى لمشاريع الطالبات جامعة األميرة نورة تشا

 والطالب

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 ينظم ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة” هدف“

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 يرة نورة تدشن البرنامج التدريبي للسالمة للتعليم عن بُعدجامعة األم

 

- مايو - 1 - هـ1440 –شعبان –26 -األربعاء

 م2019
 على برامج ومبادرات التوظيف« األميرة نورة»يُطلع طالبات « هدف»

 

- إبريل - 7 - هـ1440 –شعبان –2 -األحد

 م2019

University or Palace? 10 Stunning Photos of Princess Noura 

Women’s University of Saudi Arabia 

 

 

 

 

 

 

https://www.wqa3.com/9245/
https://www.wqa3.com/9245/
https://lomazoma.com/saudi/731769.html
https://www.rsssd.com/new/s/66950
https://www.rsssd.com/new/s/66950
https://www.rsssd.com/new/s/66950
https://news-araby.com/Ksa/post-96507
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1949896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1949896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF
https://www.akherkhabrtoday.com/ksa-news/1949896/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF
http://www.wam.ae/ar/details/1395302754519
http://www.wam.ae/ar/details/1395302754519
http://mediamore.sa/%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/
http://mediamore.sa/%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/
http://mediamore.sa/%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%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7/
http://mediamore.sa/%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%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7/
http://mediamore.sa/%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%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7/
http://mediamore.sa/%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%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7/
https://barq-org.sa/435462?mobile=1
https://www.elbalad140.com/28883/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%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/
https://www.elbalad140.com/28883/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%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/
https://www.elbalad140.com/28883/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%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/
https://www.athrnews.org/athr363342pp?mobile=1
https://millichronicle.com/2019/04/university-or-palace-10-stunning-photos-of-princess-noura-womens-university-of-saudi-arabia/
https://millichronicle.com/2019/04/university-or-palace-10-stunning-photos-of-princess-noura-womens-university-of-saudi-arabia/
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

- إبريل - 9 - هـ1440 –شعبان –4 -األربعاء

 م2019
 الفائزات بجائزة األميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثاني

 إبريل - 13 - هـ1440 –شعبان –8 -السبت

 م2019-

برعاية سيدتي :جامعة األميرة نورة تحتضن لقاء "اآلفاق المستقبلية 

 "لتصميم األزياء والنسيج وسوق العمل السعودي

 - 2 - هـ1440 –شعبان –27 -الخميس

 م2019- مايو
 هدف يعقد ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة لدعم توظيف الخريجين

 

 - 19 - هـ1440 –شعبان –14 -الجمعة

 م2019- إبريل
لفائزات بجائزة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي في تكريم ا

 دورتها الثانية

 

 - 17 - هـ1440 –شعبان –12 -األربعاء

 نورة تخرج من ربع نهائي المحكمة الصورية العربيةجامعة  م2019- إبريل

 

 - 16 - هـ1440 –شعبان –11 -الثالثاء

 مية الجديدةجامعة األميرة نورة تفتح باب التقديم على برامجها التعلي م2019- إبريل

 

- إبريل - 14 - هـ1440 –شعبان –9 -األحد

 جامعة األميرة نورة تستضيف لقاء تصميم األزياء و النسيج م2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv.sayidaty.net/node/12136
https://www.sayidaty.net/node/872701
https://www.sayidaty.net/node/872701
https://www.sayidaty.net/node/872701
https://www.sayidaty.net/node/872701
https://www.sayidaty.net/node/882911
http://www.rougemagz.com/2019/04/18/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%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-%D8%A8%D9%86/
http://www.rougemagz.com/2019/04/18/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%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-%D8%A8%D9%86/
http://www.rougemagz.com/2019/04/18/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%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-%D8%A8%D9%86/
http://www.rougemagz.com/2019/04/18/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%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-%D8%A8%D9%86/
https://iqraa.albiladdaily.com/2019/04/27/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://iqraa.albiladdaily.com/2019/04/27/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://iqraa.albiladdaily.com/2019/04/27/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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%B1/955521-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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%B1/955521-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%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%B1/955521-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://zaffatsa.wordpress.com/2019/04/11/dd-191/
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إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف احمللية والتغطيات 
 اإلعالمية

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

األخبار في الصحف الورقية األخبار في الصحف اإللكترونية األخبار في المجالت

األخبار



 

13 

 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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