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خدمة تطوير األفكار:

ــورة،  ــرة ن ــع افــراد منســوبي جامعــة االمي ــة المقدمــة مــن جمي ــر مكتمل ــة الغي ــع االفــكار العلمي تســتهدف جمي
حيــث يتــم فحــص األفــكار مبدئيــاً وتقديــم النــص واإلرشــاد لتطويرهــا لتصبــح ذات أصالــة وإبتــكار و قابلــة للتســجيل 

والحمايــة لــدى الجهــات المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو جهــات دوليــة.

خدمة فحص الطلبات المتقدمة:

تســتهدف الخدمة جميع البحوث و مشــاريع التخرج ومشــاريع البحث في الكراســي العلمية المقدمة من منســوبي 
الجامعــة، حيــث يتــم فحصهــا مبدئيــا و موضوعيــاً مــن قبــل مختــص فــي مجــال الملكيــة الفكريــة ثــم تعــرض علــى 
اللجنــة التنفيذيــة فــي اإلدارة لتصــدر قــراراً بدعــم المنتــج الفكــري وتبنــي تســجيله لدى الجهــات ذات العالقــة بحماية 

المنتــج الفكري.

خدمة استقطاب المبدعات:

تهــدف الخدمــة إلستكشــاف المبدعــات مــن طلبــة جامعــة األميــرة نــورة وتقديــم الدعــم اإلرشــادي والتوعــوي فــي 
مجــاالت الملكيــة الفكريــة، وإشــراكهم فــي مجموعــات عمــل بحثيــة إلعداد بحــوث علميــة ذات أصالة ،ابتــكار و جدوى 

اقتصادية.

خدمة المستشار الفكري:

تهــدف الخدمــة لتقديــم الــرأي المبدئــي والفنــي لجميــع إستفســارات اصحــاب المشــاريع البحثيــة الناشــئة والمتعلقــة 
باالبتــكار واالختــراع والتــي يقدمهــا جميــع منســوبي الجامعــة بغــرض توجيــه المشــاريع البحــث ألخــر تطــورات العالميــة 
فــي مجــاالت العلميــة ذات العالقــة بمشــروع البحــث. كمــا تصــدر مجلــة شــهرية تقــدم فيهــا اخــر المســتجدات فــي 

االبتــكار واالختــراع وقائمــة باالختراعــات التــي صــدرت تتضمــن بــراءات االختــراع الصــادرة لصالــح الجامعــة.

:)Fab-Lab( خدمة معامل التصنيع

تجهيــز معامــل تصنيــع في جامعة األميــرة نورة مجهزة باألدوات واألجهــزة الالزمة والضرورية 
ــوبات  ــات ومنس ــع الطالب ــتهدف جمي ــم، تس ــكار والتصمي ــة اإلبت ــي عملي ــاعد ف لتس

ــل  ــى العم ــز عل ــل ترتك ــة عم ــر بيئ ــات وتوفي ــات واإلداري ــة األكاديمي الجامع
الجماعــي واالبتــكاري.

dsr-invention@pnu.edu.sa

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وكالة الجامعة للدراســات العليا

والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي
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: FAB LAB تعريف الفاب الب

”فــاب الب” اختصــار) Fabrication laboratory(  هــي ورشــة متكونــة مــن آالت-أدوات يقودها حاســوب يســتطيع أن 
 )CBA Center for Bits and Atoms( يصنــع تقريبــا أي شــيء. وبأحجــام مختلفــة. حيــث يتيــع برنامــج ”فــاب الب” لـــ
فــي مختبــر الوســائط المتعــددة فــي معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة )MIT( ، ويوجد حــول العالم حوالــي 500 معمل 

فــاب الب.

:FAB LAB المعدات واألجهزة الموجودة في الفاب الب
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