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الفكريــة: هــي حقــوق قانونيــة  الملكيــة  حقــوق 
بموجــب  الفكريــة  الملكيــة  صاحــب  بهــا  يتمتــع 
هــذه  تنظــم  وعالميــة  محليــة  قانونيــة  أنظمــة 
الحقــوق بحســب صنــف الملكيــة الفكريــة منهــا مثاًل 
النباتيــة،  ، األصنــاف  الصناعيــة  النمــاذج   ، البــراءات 
المتكاملــة،  للــدارات  التخطيطيــة  والتصميمــات 
وغيرهــا مــن المجــاالت التــي تمّكن صاحــب المصنف 
الفكــري مــن كســب االعتــراف أو فائــدة ماليــة مــن 

الفكــري. مصنفهــم 
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من  المقدمة  مكتملة  الغير  العلمية  االفكار  جميع  تستهدف 
فحص  يتم  حيث  ــورة،  ن االميرة  جامعة  منسوبي  افــراد  جميع 
لتصبح  لتطويرها  ــاد  ــ واإلرش النص  وتقديم  مبدئياً  األفــكــار 
الجهات  لــدى  والحماية  للتسجيل  قابلة  و  وإبتكار  أصالة  ذات 
دولية. جهات  أو  السعودية  العربية  المملكة  في  المختصة 

مجهزة  نــورة  األميرة  جامعة  في  تصنيع  معامل  تجهيز 
في  لتساعد  ــة  والــضــروري ــالزمــة  ال ــزة  ــه واألج ـــاألدوات  بـ
الطالبات  جميع  تستهدف  والتصميم،  اإلبتكار  عملية 
وتوفير  ــات  ــ واإلداريـ األكــاديــمــيــات  الجامعة  ومنسوبات 
واالبــتــكــاري. الجماعي  العمل  على  ترتكز  عمل  بيئة 

خدمة 
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 المتقدمة

خدمة 
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التخرج  مشاريع  و  البحوث  جميع  الخدمة  تستهدف 
المقدمة  العلمية  الكراسي  في  البحث  ومشاريع 
مبدئيا  فحصها  يتم  حيث  الجامعة،  منسوبي  من 
الملكية  مجال  في  مختص  قبل  من  موضوعياً  و 
الفكرية ثم تعرض على اللجنة التنفيذية في اإلدارة 
تسجيله  وتبني  الفكري  المنتج  بدعم  قــراراً  لتصدر 
الفكري. المنتج  بحماية  العالقة  ذات  الجهات  لدى 

والفني  المبدئي  الـــرأي  لتقديم  الــخــدمــة  تــهــدف 
البحثية  الــمــشــاريــع  ــاب  ــح اص إســتــفــســارات  لجميع 
والــتــي  ــراع  ــتـ واالخـ بــاالبــتــكــار  والمتعلقة  الــنــاشــئــة 
توجيه  بــغــرض  الجامعة  منسوبي  جميع  يقدمها 
مجاالت  في  العالمية  تطورات  ألخر  البحث  المشاريع 
تصدر  كما  البحث.  بمشروع  العالقة  ذات  العلمية 
في  الــمــســتــجــدات  اخـــر  فيها  تــقــدم  شــهــريــة  مجلة 
صدرت  التي  باالختراعات  وقائمة  واالخــتــراع  االبتكار 
الجامعة. لصالح  ــصــادرة  ال ــراع  االخــت ــراءات  بـ تتضمن 
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 الفكرية:

طلبة  من  المبدعات  إلستكشاف  الخدمة  تهدف 
ــادي  اإلرشـ الــدعــم  وتــقــديــم  نـــورة  ــرة  األمــي جامعة 
والـــتـــوعـــوي فـــي مـــجـــاالت الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
ــداد  إلع بحثية  عمل  مجموعات  فــي  وإشــراكــهــم 
اقتصادية. جدوى  و  ،ابتكار  أصالة  ذات  علمية  بحوث 
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