
 

 

  

 

  

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

 هـ1439من العام  الحجة ذو لشهر
 
 

 ملف النشر الصحفي
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 األخبار يف الصحف

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس -30
 حاج خالل موسم احلج 1100طالبات جامعة األمرية نورة يسهمن يف إسعاف ما يقارب 

 -31 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس
 جامعة األمرية نورة تقيم أنشطة للتعليم الطيب املستمر يف جمال احملاكاة

 -3 - هـ1439 –الحجة ذو–23 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تستقبل طالباهتا ب"منارة نورة"

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر

عضوة من جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات معتمدة لتطبيق معايري جودة  32
 Quality Mattersاملقررات اإللكرتونية 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية خلدمات األعمال

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة ُتدشن "كرسي أحباث التلوث البيئي" مطلع العام املقبل

 

 -8 - هـ1439 –الحجة ذو–28 -السبت

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 تدشني كرسي ألحباث التلوث البيئي يف جامعة نورة

 

 -3 - هـ1439 –الحجة ذو–23 -االثنين

 م2018- سبتمبر

 
 «منارة نورة»جامعة األمرية نورة تستقبل طالباهتا بـ

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر
  وكيل االتصاالت: نعمل ابلشراكة مع التعليم لتنمية رأس املال البشري

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية خلدمات األعمال

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 أستاذة يف جامعة نورة 32شهادات عاملية يف معايري اجلودة لـ 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر

 

 جامعة نورة حتتضن أكرب مركز رايضي نسائي يف العامل

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1802656
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1803962
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1806650
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1811052
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1811052
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1811052
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1811052
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1810963
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1811765
http://www.alriyadh.com/1703133
http://worldcup.alriyadh.com/1703549
http://www.al-jazirah.com/2018/20180903/ln8.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180903/ln8.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180904/ln26.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180904/ln26.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180904/ln26.htm
https://www.okaz.com.sa/article/1669432/
https://www.okaz.com.sa/article/1670230/
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس -30
 حاج 1100طالبات جامعة األمرية نورة يسعفن 

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 منحة منتهيئة ابلتوظيف 20توفر « جامعة نورة»

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 العاملالرايض حتتضن أحد أكرب املراكز الرايضية النسائية يف 

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 الرايض حتتضن أحد أكرب املراكز الرايضية النسائية يف العامل

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 قد مع أحد أكرب املراكز الرايضية النسائية يف العاملجامعة األمرية نورة تتعا

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=346114&CategoryID=3
http://www.alhayat.com/article/4601830
https://mobile.sabq.org/qNh68z
https://mobile.sabq.org/qNh68z
https://mobile.sabq.org/qNh68z
http://mobile.alweeam.com.sa/540336/
http://rotana.net/%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%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/
http://rotana.net/%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%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/
http://rotana.net/%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%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/
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 صحف اإللكرتونيةلاألخبار يف ا 

 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -30 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس

 حاج 1100طالبات جامعة األمرية نورة يسهمن يف إسعاف ما يقارب 

 

 -30 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس

 حاج خالل موسم احلج 1100طالبات جامعة األمرية نورة يسهمن يف مساعدة 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر

عضوة من جامعة األمرية نورة حيصلن على شهادات معتمدة لتطبيق معايري  32
 اجلودة

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر

 اتفاقية تعاون بني جامعة األمرية نورة وشركة ثقة خلدمات األعمال

 

 -31 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس
 نورة تقيم أنشطة للتعليم الطيب املستمر يف جمال احملاكاةجامعة األمرية 

 -31 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس
 بل طالباهتا مبنارة نورةجامعة األمرية نورة تستق

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر
 وتقنية املعلومات يزور كلية احلاسب يف جامعة األمرية نورةوكيل االتصاالت 

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 م منح دراسية يف ختصصات نوعية خلدمات األعمالجامعة األمرية نورة تُقد

 

 -30 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس
 حاج 1100ة األمرية نورة يسامهن يف إسعاف ما يقارب طالبات جامع

 

 -31 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس
 تقيم أنشطة للتعليم الطيب املستمر يف جمال احملاكاة جامعة_األمرية_نوره#

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية خلدمات األعمال

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية خلدمات األعمال

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 م2018- سبتمبر
 جامعة األمرية نورة تُقدم منح دراسية يف ختصصات نوعية

https://www.0096600.com/new/s/105730
http://www.sra7h.com/?p=444214
http://www.sra7h.com/?p=446490
http://www.sra7h.com/?p=446490
http://www.sra7h.com/?p=446490
http://www.sra7h.com/?p=446490
http://www.sra7h.com/?p=446402
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%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%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%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85/
https://gaya-sa.org/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1/?mobile=1
https://gaya-sa.org/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1/?mobile=1
http://saudied.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%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
http://saudied.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%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
http://saudied.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%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
http://www.kulasohuf.com/20910/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3/
http://www.smn-sa.net/new/s/12394
http://www.almoustahlek.com/92860/
http://qalamsa.com/?p=125796
http://saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=116510
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 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر

من خالل اتفاقية جامعة نورة ووقت اللياقة ،، الرايض حتتضن أحد أكرب املراكز 
 الرايضية النسائية يف العامل

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر

الرايض حتتضن أحد أكرب املراكز  من خالل اتفاقية جامعة نورة ووقت اللياقة
 *الرايضية النسائية يف العامل

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 تدشني كرسي ألحباث التلوث البيئي يف جامعة نورة

 

 -19 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 تدشني كرسي ألحباث التلوث البيئي يف جامعة نورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportksa.net/main/archives/368849
http://www.sportksa.net/main/archives/368849
https://al-hadth.com/?p=38893
https://al-hadth.com/?p=38893
https://al-hadth.com/?p=38893
https://al-hadth.com/?p=38893
http://www.paresnews.com/gulf-news/272979.html
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 التاألخبار يف اجمل
 

 العنوان تاريخ النشر الصحيفة

 

 - هـ1439 –الحجة ذو–19 -الخميس

 م2018- اغسطس -30
 حاج   1100طالبات جامعة نورة يسهمن يف إسعاف ما يقارب 

 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس -31
 "جامعة نورة تقيم أنشطة للتعليم الطيب يف "احملاكاة

 -3 - هـ1439 –الحجة ذو–23 -االثنين

 م2018- سبتمبر
 "جامعة نورة تستقبل طالباهتا بـ "املنارة

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر
 وكيل االتصاالت يزور كلية احلاسب يف جامعة نورة

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر

عضوات يف جامعة نورة حيصدن شهادة "معايري جودة املقررات 
 "اإللكرتونية

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر
 جامعة نورة تُقدم منًحا دراسية يف ختصصات نوعية

 - هـ1439 –الحجة ذو–30 -االثنين

 م2018- سبتمبر -19
 جامعة نورة تدشن كرسي أحباث التلوث البيئي

 

 - هـ1439 –الحجة ذو–20 -الجمعة

 م2018- اغسطس -31
 جامعة األمرية نورة تقيم أنشطة للتعليم الطيب املستمر يف جمال احملاكاة

 -4 - هـ1439 –الحجة ذو–24 -الثالثاء

 م2018- سبتمبر

جامعة األمرية نورة تستقبل طالباهتا بـ"منارة نورة" لتعريفهن حبقوقهن 
 وواجباهتن

 

 -7 - هـ1439 –الحجة ذو–27 -الجمعة

 جامعة نورة تقدم منح دراسية منتهية ابلتوظيف لطالباهتا م2018- سبتمبر

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/762441
http://www.sayidaty.net/node/762906
http://www.sayidaty.net/node/762906
http://www.sayidaty.net/node/762906
http://www.sayidaty.net/node/763591
http://www.sayidaty.net/node/763591
http://www.sayidaty.net/node/763591
http://www.sayidaty.net/node/764076
http://www.sayidaty.net/node/765356
http://www.sayidaty.net/node/765356
http://www.sayidaty.net/node/765356
http://www.sayidaty.net/node/765356
http://www.sayidaty.net/node/765501
http://www.sayidaty.net/node/766816
http://www.lahaonline.com/articles/view/56115.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/56128.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/56128.htm
http://www.hiamag.com/node/858046
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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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