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في الويبو، نرى أن الملكية الفكرية هي للجميع في كل مكان. فالملكية الفكرية، ودورها في دفع عجلة االبتكار 

واإلبداع، ليست فقط قوة كبيرة لالرتقاء بالناس والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، بل هي أيًضا وسيلة 

لتحويل األحالم والتطلعات إىل حقيقة.

ولذلك، من الجوهري أن تكون معارف الملكية الفكرية ومهاراتها متاحة للجميع. وأكاديمية الويبو هي الرائدة عالمياً 

في توفير دورات تدريبية وتعليمية بشأن الملكية الفكرية، مع التركيز بشكل خاص عىل المشاركين من البلدان 

النامية والبلدان األقل نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وتفخر أكاديمية الويبو بتقاليدها المتمثلة في الوصول 

إىل الناس في جميع أنحاء العالم، والترحيب بالمشارك المليون في عام 2021.

وفي عصر أصبح فيه االبتكار واإلبداع أكثر انفتاحاً وعالميًة وأسرع حركّيًة، لم يعد من الممكن أن تظل الملكية 

الفكرية مجرد قطاع تقني يهم المتخصصين في الملكية الفكرية فقط. بل يجب أن تصبح محفزاً قوياً للوظائف 

واالستثمارات ونمو األعمال التجارية، وفي نهاية المطاف، تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع 

أنحاء العالم. ولهذا تعمل الويبو عىل بناء نظام إيكولوجي أكثر شموالً للملكية الفكرية. ال يرتبط فقط بخبراء الملكية 

الفكرية، ولكن أيضاً بالمبدعين والمبتكرين ورواد األعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

والباحثين والفنانين والشعوب األصلية وغيرهم.

وأكاديمية الويبو هي مفتاح هذه الرؤية. فأكثر من 70 في المائة من المستفيدين من دورات بناء مهارات الملكية 

الفكرية في األكاديمية هم من البلدان النامية و54 في المائة من النساء.

ومنذ إطالق خطتنا االستراتيجية متوسطة األجل في يونيو 2021، تطور برنامج دوراتنا التدريبية بشكل ملحوظ، إذ 

تخطى عمليات نقل المعرفة التقنية في مجال الملكية الفكرية ليركز بشدة عىل بناء المهارات العملية في مجال 

الملكية الفكرية.

وبلمحة سريعة: دورات أكاديمية الويبو الجديدة بشأن الملكية الفكرية والصادرات والسياحة والرياضة تدعم 

استخدام الملكية الفكرية كأداة الستراتيجية األعمال في المزيد من قطاعات االقتصاد. وقد أطلقنا أول معسكرات 

شبابية للملكية الفكرية بهدف زيادة الوعي بالملكية الفكرية بين المبتكرين والمبدعين المستقبليين في األردن. 

وتستفيد األكاديمية من شبكتها المتنامية باستمرار من مؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية لتوسيع نطاق 

ما تقدمه من دورات بناء المهارات المخصصة للنساء ورائدات األعمال، بما في ذلك في المجاالت الحاسمة مثل 

االنتعاش االقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. ولمطابقة االحتياجات المتطورة لمشهد الملكية الفكرية، يجري تنفيذ 

برامج جديدة مشتركة للويبو للحصول عىل درجة الماجستير تركز عىل ريادة األعمال واالبتكار وإدارة الملكية الفكرية 

في الفلبين والمملكة العربية السعودية.

وبناًء عىل ما سبق، توفر محفظة دوراتنا لعام 2023 مجموعة غنية من الدورات والبرامج العامة والمتقدمة لبناء 

مهارات الملكية الفكرية. وتبّين تركيزنا عىل تمكين المبتكرين والمبدعين من خالل تزويدهم بمهارات الملكية 

الفكرية العملية الضرورية للمضي قدما بأفكارهم أو أعمالهم.

ويحذونا األمل بأن تجدوا في مجموعة البرامج هذه الفائدة واإللهام، وأن تعثروا عىل دورة أكاديمية الويبو المناسبة 

الحتياجاتكم.

دارين تانغ

المدير العام

مقدمة المدير العام
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تمهيد

ستكون سمة عام 2023 التحول في أعمال أكاديمية الويبو، فبينما تواصل تنفيذ واليتها األساسية المتمثلة في 

تيسير النفاذ العالمي إىل تكوين الكفاءات البشرية في مجال الملكية الفكرية، ال سيما في البلدان النامية والبلدان 

األقل نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وستستهدف األكاديمية مستفيدين جدد، ال سيما من القطاع 

الخاص، وستولي مزيدا من االهتمام لتنمية المهارات وتسويق الملكية الفكرية.

ويقدم إصدار 2023 من “محفظة برامج التعليم والتدريب وتنمية المهارات ألكاديمية الويبو” باقة واسعة من 

الدورات التي تغطي الجوانب األساسية والمتعددة التخصصات للملكية الفكرية في لفيف متنوع من الصيغ 

واللغات. وتتنوع الدورات بين دورات التعلم عن بعد األساسية والمتقدمة، والتدريب المتخصص عىل التطوير 

المهني للمسؤولين الحكوميين، والتعليم العالي من خالل البرامج المشتركة لدرجة الماجستير في الملكية الفكرية 

في الجامعات ذات السمعة الحسنة. وقد خضعت مناهج الدورات التدريبية للمراجعة لترسيخ بناء المهارات 

في مجال الملكية الفكرية ومعالجة مجاالت أخرى مثل تسويق الملكية الفكري. وتشمل المحفظة أيًضا دورات 

مخصصة موجهة إىل رواد األعمال والمصدرين والباحثين والمخترعين والمسيرين في مجال الملكية الفكرية، 

لتزويدهم بالمعرفة والمهارات التقنية الالزمة الستخدام نظام الملكية الفكرية دعماً لنمو األعمال وخلق فرص 

العمل.

وتقدم هذه الدورات بالتعاون الوثيق مع مؤسسات شريكة وباالعتماد عىل خبرات أكاديمية خارجية مستقلة. وتقوم 

السمعة الطيبة التي تتمتع بها األكاديمية، عىل التنوع في عروض الدورات ونوعية التعليم ومصداقيتها كمصدر 

محايد وغير متحيز للمعرفة وعىل شبكتها الدولية الواسعة من المؤسسات الشريكة التي تحظى باحترام كبير.

وترد أدناه بإيجاز النقاط الرئيسية والتطورات الجديدة في الدورات التي ستقدمها األكاديمية في عام 2023:

 إتاحة دورات تدريبية تخصصية متقدمة باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية عن مجاالت محددة   

من الملكية الفكرية خالل العام لفائدة مسؤولين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المتفرغين في القطاع 

العام. وستنظم هذه الدورات التدريبية المتقدمة بالتعاون الوثيق والشراكة الكاملة مع الدول األعضاء ومكاتب 

الملكية الفكرية ومؤسسات الملكية الفكرية.

وفي عام 2023، ستستمر مواصلة تعزيز النهج القائم عىل المهارات الذي استحدث في برنامج التطوير المهني   

عام 2021 في دوراته التدريبية التي تنطوي عىل مكونات ومنهجيات تدريس وتعلم جديدة لتيسير اكتساب 

المسؤولين الحكوميين مهارات الملكية الفكرية العملية بشكل أفضل. وباإلضافة إىل ذلك، سيستمر هذا الشكل 

للبرنامج في تحسين نوعية الدورات التدريبية، واالستجابة الحتياجات التعلم الجديدة، فضال عن استيعاب موارد 

المؤسسات الشريكة. وسيتسم الشكل الجديد للبرنامج بالسمات الرئيسية التالية: “1” إدراج المهام والمشاريع 

في المنهج الدراسي باعتبارهما جزءا ال يتجزأ منه؛ “2” وإطالق شهادة للتطوير المهني تشهد عىل اكتساب 

المعرفة والمهارات المتقدمة في مجال الملكية الفكرية؛ “3” ودمج دورات تعلم عن بعد متقدمة في المنهج. 

وتتضمن الصيغة المعاد تصميمها عددا أقل من العروض التقديمية النظرية، حيث تركز بشكل أكبر عىل حصص 

التدريب العملي أثناء العمل والدراسات اإلفرادية والتمارين والمناقشات الجماعية والمشاريع والمهام وتمارين 

المحاكاة. ويستغرق استكمال المنهج عشرة أسابيع قبل أن يمنح المشارك شهادة استكمال برنامج التطوير 

المهني.

 تقديم ما مجموعه 41 دورة ضمن برنامج أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد خالل عام 2023 بأكثر من عشرين   

لغة، منها لغات األمم المتحدة الست واللغة البرتغالية. وسيتواصل التوسع في معروض برنامج التعلم عن بعد 

لمجموعات مستهدفة جديدة، حيث سيشمل برنامجا تدريبيا أساسيا بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين 

والمسؤولين التجاريين، وما يصل إىل ست دورات منح شهادات واعتماد. وتعكس هذه الدورات الجديدة التركيز 

المتنامي عىل التمكين من استخدام الملكية الفكرية أداًة الستراتيجيات األعمال، وال سيما للشركات الصغيرة 

والمتوسطة: الملكية الفكرية والسياحة؛ والملكية الفكرية والرياضة؛ وإنفاذ الملكية الفكرية؛ واستخدام نظام 

الهاي لتسجيل التصاميم؛ ومنح شهادات الموظفين لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. وعبّأ البرنامج منصة 

حديثة ُمكرسة لتكنولوجيا المعلومات عىل أحدث طراز وشبكة تضم أكثر من 400 مدرس من جميع أنحاء العالم 

لتقديم دورات التعلم عن البعد والتعلم المختلط هذه.

 إن مدى وصول برنامج التعلم عن بعد التابع ألكاديمية الويبو وإمكانية النفاذ إليه ويسر تكلفته يجعل منه برنامجاً   

فريًدا كمورد للتدريب عىل الملكية الفكرية عىل مستوى العالم. وتتاح دورات البرنامج لدعم التدريب القائم عىل 

اكتساب المهارات لفائدة المسؤولين الحكوميين من جهة، ومن جهة ثانية لدعم البرامج الوطنية الكتساب 

المهارات في مجال الملكية الفكرية، والعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بما في ذلك مكاتب الملكية 
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الفكرية والجامعات ومؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية الوطنية ومؤسسات دعم األعمال عىل نطاق 

أوسع.

 باإلضافة إىل الدورات العادية المدرجة في المحفظة، يعمل برنامج التعلم عن بعد عىل تطوير خدمات التقييم   

ومنح الشهادات القائمة عىل المهارات وتهييئ إطار شامل للدول األعضاء كي تطور عمليات التصديق الوطنية 

الخاصة بالملكية الفكرية. وستواصل أيضا تشجيع المراكز الوطنية للتدريب عىل الملكية الفكرية عىل تخصيص 

دورات الويبو بشأن التعلم عن بعد واالستفادة منها.

 مواصلة األكاديمية، في عام 2023، إتاحة الولوج إىل التعليم العالي في مجال الملكية الفكرية لفائدة البلدان   

النامية والبلدان األقل نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من خالل إبرام اتفاقات تعاون جديدة وتخصيص 

الموارد لمساعدة الجامعات الشريكة القائمة عىل زيادة فرص الولوج إىل التعليم العالي في مجال الملكية 

الفكرية. وسينصب االهتمام في عام 2023 عىل مواصلة توسيع عنصر اكتساب المهارات العملية في إطار هذه 

البرامج من خالل زيادة التدريب الحضوري في المؤسسات الشريكة والتدريب الداخلي وفرص العمل ومهام 

البحث المصممة لتطبيق المعرفة في مجال الملكية الفكرية وإيجاد حلول للتحديات اليومية.

 سيتاح برنامجان مشتركان جديدان للماجستير في الملكية الفكرية خالل سنة 2023، حيث يقدم برنامج   

الماجستير في الملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار ألول مرة باالشتراك بين الويبو والهيئة السعودية للملكية 

الفكرية وجامعة أم القرى، في المملكة العربية السعودية. كما سيطلق في الفلبين برنامج الماجستير في إدارة 

الملكية الفكرية واالبتكار، المقدم باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب الملكية الفكرية الفلبيني وجامعة دو 

ال سال.

 يتواصل تنظيم مدارس الويبو الصيفية في عام 2023 بالتعاون مع شركاء حول العالم. وبناًء عىل تجارب السنتين   

الماضيتين، ستقدم باقة من البرامج الشبكية والبرامج الحضورية والبرامج المختلطة. وقد ُعّدل محتوى هذه 

الدورات لزيادة الجلسات التفاعلية والتركيز بشكل أكبر عىل بناء مهارات الملكية الفكرية العملية.

إطالق سلسلة جديدة من البرامج التنفيذية للتعلم المختلط قصيرة األجل خالل عام 2022 واالستمرار في   

تقديمها في عام 2023 بهدف تزويد المشاركين بمهارات عملية باستخدام سلسلة من الدراسات اإلفرادية 

وتمارين المحاكاة والعمل الجماعي عىل مجاالت من قبيل تسويق الملكية الفكرية والترخيص والتوسيم.

 تعاون األكاديمية أيًضا بشكل وثيق مع مؤسسات التدريب الوطنية في مجال الملكية الفكرية لدعم عملها في   

تنظيم دورات وتقديم خدمات مخصصة لتنمية المهارات للفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف 

القطاعات اإلبداعية واالبتكارية إىل جانب المعرفة الالزمة لتمكينها من االستفادة من نظام الملكية الفكرية.

 بدءا من عام 2023، ستطور األكاديمية برنامجا تدريبيا منتظما في مجال الملكية الفكرية للدبلوماسيين   

والمسؤولين التجاريين وتنفذه بالتعاون مع أكاديميات ومعاهد دبلوماسية وطنية. وستستفيد خمسة بلدان من 

كل منطقة من هذا البرنامج الذي يستهدف تعزيز فهم الدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين ألسس الملكية 

الفكرية، وأهمية الملكية الفكرية بالنسبة إىل التنمية والنمو االقتصادي، والعالقة بين الملكية الفكرية وأهم 

القضايا العالمية.

هذه المحفظة عبارة عن فهرس يشمل جميع الفرص التدريبية التي تعتزم أكاديمية الويبو تقديمها في عام 2023 

مع عرض محتوى كل دورة. وتمنح للمشاركين المحتملين معلومات عن معايير األهلية، وإجراءات ومهل تقديم 

الطلبات، وإجراءات االنتقاء، والسفر، وغيرها من التفاصيل الوجيهة.

مالحظة مهمة

نظراً إلّن أنشطة التدريب التي تقّدمها األكاديمية معرضة للتغير خالل العام، يُرجى زيارة الموقع 

اإللكتروني، /www.wipo.int/academy/ar، لالطالع عىل أحدث المعلومات.

http://www.wipo.int/academy/ar/
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23 دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية لفائدة فاحصي البراءات   .9

دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون العالمات   .10 

24 التجارية وفحصها 

25 برنامج التعلم عن بعد 

25 معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد 

29 دورات عامة للتعلم الذاتي عن بعد 

29  )DL-001( الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية  .1

30  )DL-101( V2.0 دورة عامة عن الملكية الفكرية  .2

31  )DL-101-PCT( دورة تمهيدية – مدخل إىل معاهدة التعاون بشأن البراءات  .3

32  )DL-170( دورة متخصصة في أساسيات البراءات  .4

33  )DL-177( برنامج تعليمي عن بعد حول استخدام معلومات البراءات  .5

34  )DL-IP PANORAMA( 2.0 بانوراما الملكية الفكرية  .6

35 دورات التعلم عن بعد المتقدمة التي يديرها المعلمون 

35  )DL-201( دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة  .7

36  )DL-203( دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي  .8

37  )DL-205-UPOV( مدخل إىل نظام حماية األصناف النباتية الجديدة  .9

38  )DL-301( دورة متقدمة عن البراءات  .10

39  )DL-302( دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية  .11

40  )DL-303( دورة متخصصة بشأن نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات  .12

41  )DL-305-UPOV( دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات  .13

42  )DL-317( دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو  .14

43  )DL-318( دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات  .15

44  )DL-320( دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات  .16
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45  )DL-450( دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية  .17

46  )DL-501( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لرجال القانون  .18

47  )DL-502( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ألصحاب الحقوق  .19

48  )DL-503( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات اإلدارة الجماعية  .20

49  )DL-506( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع السياسات  .21

50  )DL-511( دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر  .22

51  )IP4Teachers( الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب  .23

52 الدورات التنفيذية/المتخصصة التي يديرها المعلمون 

52  )DL-427( دورة تنفيذية عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية في علوم الحياة  .24

53  )DL-550( WIPO Connect تدريب  .25

54  )DL-620( دورة متخصصة بشأن إعداد مشاريع ناجحة في إطار جدول أعمال الويبو بشأن التنمية  .26

دورة تنفيذية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن تعزيز   .27 

55  )DL-701( النفاذ إىل التكنولوجيات واالبتكارات الطبية

56  )DL-730( دورة تنفيذية بشأن الملكية الفكرية والصادرات  .28

دورة الريادة بشأن الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار للعالمات والمبتكرات للمشاركين في   .29 

57 برنامج لوريال – اليونيسكو للنساء في برنامج العلوم 

58 منح الشهادات ودورات التعلم المختلط 

58  )AICC( دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية  .30

 31.  دورة دراسية بشأن أثر الملكية الفكرية – نيل شهادة تدريس الملكية الفكرية عىل مستويي 

59  )IPCC( المدارس االبتدائية والثانوية

60  )IPDTP( برنامج الويبو التدريبي لصياغة البراءات الدولية  .32

61 التعليم القضائي المستمر بشأن الملكية الفكرية 

61  )DL-JTIP( 33.  الدورة العامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة

62 دورات تجريبية 

62 برنامج الويبو لمنح الشهادات لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار    .34

62 برنامج التدريب األساسي بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين   .35

63 برنامج التدريب التنفيذي المشترك بين الويبو وجامعة حمد بن خليفة )قطر( عن رأس المال الفكري   .36

63 رة بشأن إنتاج الكتب الميسرة  دورة شبكية التحاد الكتب الميسَّ  .37

63 دورة متخصصة في إنفاذ الملكية الفكرية   .38

64 دورة متخصصة عن نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية   .39

64 دورة متخصصة في الملكية الفكرية والسياحة   .40

64 دورة متخصصة في الملكية الفكرية والرياضة   .41

65 برنامج المؤسسات األكاديمية 

65 الشراكات مع جامعات وبرامج درجة الماجستير المشتركة في مجال الملكية الفكرية 

ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية   .1 

67 الفكرية )األريبو( والجامعة األفريقية في موتاري، زمبابوي 

ماجستير في قانون الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تورينو وكلية   .2 

68 تورينو لإلدارة ومجمع البحوث والتعليم الدائم، في تورينو ، إيطاليا 

ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية   .3 

69 وجامعة ياوندي الثانية في ياوندي، الكاميرون 

ماجستير في الملكية الفكرية )تخصص في قانون البراءات وقانون التصاميم(، باالشتراك بين   .4 

70 أكاديمية الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة في أنقرة، تركيا 

ماجستير في الملكية الفكرية مع التخصص في الملكية الصناعية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو   .5 

71 وجامعة تونغجى في شنغهاي، جمهورية الصين الشعبية 

ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمعهد الوطني للملكية   .6 

72 الفكرية في األرجنتين )INPI( وجامعة سان أندريس في بوينوس آيريس، األرجنتين 
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ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة   .7 

73 جاجيلونيان في كراكوف، بولندا 

ماجستير في الملكية الفكرية وسياسة التنمية باالشتراك بين أكاديمية الويبو ووزارة الثقافة والرياضة   .8 

 والسياحة بجمهورية كوريا ومكتب كوريا للملكية الفكرية والمعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة 

74 العامة واإلدارة )KDI School(، في سيجونغ، جمهورية كوريا 

درجة الماجستير في الملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار، يقدم ألول مرة باالشتراك بين أكاديمية   .9 

75 الويبو والهيئة السعودية للملكية الفكرية وجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية )جديد( 

ماجستير في إدارة الملكية الفكرية واالبتكار، يقدم باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب الملكية   .10 

76 الفكرية الفلبيني وجامعة دو ال سال بالفلبين )جديد( 

77 شراكات أكاديمية أخرى وندوات لُمعلِّمي الملكية الفكرية والباحثين فيها 

77 PatentX – دورة بشهادة عن قانون البراءات والصحة العامة عالميا   .1

ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية لمعلّمي الملكية الفكرية: من 6 إىل 17 نوفمبر 2023   .2 

78 في جنيف، سويسرا 

79 مؤتمر شبكة باحثي الملكية الفكرية واالبتكار في آسيا: 1 إىل 4 مارس، 2023 في سنغافورة   .3

80 برنامج مدارس الويبو الصيفية 

80 معلومات عامة عن مدارس الويبو الصيفية 

81 مدارس الويبو الصيفية – المحتوى العام والهيكل  

82 مدارس الويبو الصيفية وبرامجها التنفيذية في عام 2023 

83 مؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية 
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معلومات عملية عن برنامج التطوير المهني

يوفر برنامج التطوير المهني ألكاديمية الويبو سنوياً دورات تدريبية مخصصة متقدمة لمشاركين من بلدان نامية، 

م الدورات بموجب شراكة مع عدد من  بما في ذلك البلدان األقل نمواً، وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتُنظَّ

المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما يشمل مكاتب وطنية للملكية الفكرية.

وتُيّسر الزيادة السنوية في مساهمات المؤسسات الشريكة تقديم دورات برنامج التطوير المهني.

ويرد وصف برنامج الدورات التدريبية المتقدمة التي سُتعقد في عام 2023 في الصفحات التالية. كما تقدَّم 

معلومات عن أهداف التعلم بشأن كل دورة، والنتائج المنشودة، وأبرز مناهج التدريس المتبعة، ولغة التدريب، 

والجمهور المستهدف، والشروط المسبقة لاللتحاق بدورات التعلم عن بعد، والمكان، والمدة، والمواعيد المحتملة 

 www.wipo.int/academy/ar/ التي تبقى عرضة للتغيير. ولذلك، يرجى زيارة موقع أكاديمية الويبو اإللكتروني

لالطالع عىل أحدث المعلومات.

وقد خضعت الصيغة القديمة لمنهج التدريس في البرنامج لعملية تحول الستيعاب منهجيات تدريس وتعلم جديدة 

قائمة عىل مشاريع أو مهام، وذلك لتيسير اكتساب المسؤولين الحكوميين مهارات الملكية الفكرية العملية. وعالوة 

عىل ذلك، تستهدف الصيغة الجديدة تسهيل تقييم أثر دورات البرنامج في كفاءة المكاتب والمؤسسات.

ويتكون منهج لبرنامج من ثالث مراحل رئيسية، أال وهي مرحلة التعلم عن بعد )أربعة أسابيع(، ومرحلة التدريب 

المتقدم )أسبوعان(، ومرحلة البحث والمشاريع/المهام )أربعة أسابيع(. وال تمنح شهادة التطور المهني إال للمشارك 

الذي يستكمل المراحل الثالث جميعا، مما يستغرق إجماال عشرة أسابيع. والمشاركة في المراحل الثالث إلزامية.

 الميزات الرئيسية للصيغة الجديدة كما يلي:

1. التعاون بين المؤسسات الشريكة

تتيح الصيغة الجديدة خلق مزيد من التعاون بين المؤسسات الشريكة في إطار برنامج التطوير المهني. و قد 

تدعى المؤسسات الشريكة، التي تود مشاركة المعرفة والمهارات التي تملكها في مجال خبرة معين، للتعاون أو 

المساهمة في دورة تدريبية في إطار برنامج التطوير المهني.

2. إنشاء فريق من الخبراء

ينشئ برنامج التطوير المهني فريقا من الخبراء يضم متخصصين في مجال )مجاالت( معينة من الملكية الفكرية 

من المؤسسات الشريكة، وفًقا لمواضيع الدورات. وتقوم كل مؤسسة شريكة بتعيين خبرائها. ويعمل هؤالء الخبراء 

كمعلمين بمسمى موجهين للمشاريع أو المهام البحثية كما هو موضح أدناه، وكمتحدثين خالل دورات التدريب 

الحضورية أو الدورات الشبكية.

3. المشاريع والمهام البحثية

يُطلب من المشاركين المنتقين بموجب هذه الصيغة تحديد مشاريع متعلقة بموضوع الدورة، والتي يجب أن تحظى بتأييد 

المؤسسات التابعين لها، كي ينفذوها عىل مدى أربعة أسابيع.

ويجب أن يستعد كل مشارك إلجراء بحث حول موضوع المشروع المختار تحت إشراف مؤجه معين منتقى من 

بين فريق الخبراء.

وتوجد دورات قائمة عىل المشاريع وأخرى قائمة عىل تنفيذ مهام بحثية، حسبما هو موضح في فهرس الدورات 

لكل دورة.

4. شهادة قائمة عىل التطوير المهني

في نهاية كل دورة، يمنح المشاركون الذين استوفوا جميع الشروط بنجاح شهادة بعنوان “شهادة التطوير الوظيفي” 

تثبت اكتسابهم للمعرفة والمهارات المتقدمة في مجال الملكية الفكرية.

ويرد في الفقرات التالية معلومات عن إجراءات تقديم الطلبات، والسفر، واإلقامة، والتأمين الصحي، ومتطلبات 

تأشيرات الدخول وما يتصل بها من مسائل أخرى تنطبق عىل المرشحين المنتقين.

برنامج التطوير المهني

http://www.wipo.int/academy/ar/
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1. الشروط المسبقة

يشترط أن يستكمل المرشحون المتقدمون لاللتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة، المتاحة في إطار برنامج التطوير 

المهني، دورة خاصة من دورة )دورات( التعلم عن بعد أو أن مستعدين الستكمالها عىل النحو المحدد في وصف كل 

دورة تدريبية. ويجب أن يُلّم المرشحون كفاية باللغة التي سُتعقد بها الدورة التدريبية.

2. إجراءات تقديم الطلب

يُدعى المرشحون للدورات التدريبية المتقدمة المتاحة في إطار برنامج التطوير المهني إىل التسجيل عىل الموقع 

اإللكتروني التالي: https://welc.wipo.int. وال يُنظر إال في الطلبات المقدَّمة إلكترونياً. وتوجد أسفل كل دورة 

تدريبية متقدمة المواعيد ومهل التسجيل. ويُوصى بأاّل يسجّل المرشح في أكثر من دورتين اثنتين في العام.

وفيما يخص المسؤولين الحكوميين، يجب أن يشفع تسجيلهم بموافقة المدير العام للمكتب أو مسؤول كبير 

من الوزارة المعنية كي يُنظر في طلبهم. ويتعين أيضاً إرفاق الوثائق المطلوبة والمبينة عىل صفحة برنامج التطوير 

المهني عىل موقع أكاديمية الويبو. وللحصول عىل المساعدة، يرجى إرسال بريد إلكتروني عىل العنوان التالي: 

.pdp@wipo.int

ويجب إرفاق خطابات التوصية من السلطات الوطنية بالطلبات اإللكترونية )وتجنب إرسال خطابات التوصية 

بالبريد اإللكتروني عىل عنوان برنامج التطوير المهني المذكور أعاله(.

3. انتقاء المرشحين

تتوىل الويبو انتقاء المرشحين بحسب معايير األهلية مع مراعاة عدد المقاعد المحددة لكل دورة تدريبية متقدمة. 

ويُخطر المرشحون المنتقون عبر دعوة رسمية بالبريد. وعند االقتضاء، قد يجرى إخطارهم عبر البريد اإللكتروني أوالً. 

ولن يُخطر سوى المرشحين المنتقون. وسُيزّود المرشحون المنتقون مباشرًة بمعلومات عن ترتيبات السفر وغيرها 

من اإلجراءات اإلدارية.

وسيقع االختيار فقط عىل المرشحين الذين لم يشاركوا في إحدى دورات التدريبية ضمن برنامج التطوير المهني 

خالل السنوات الثالث األخيرة.

4. التأمين الصحي

فيما يتعلق بدورات التدريب الحضورية، يتمتع المشاركون في دورات مدتها أسبوعين بتأمين صحي تكفله الويبو 

خالل فترة التدريب. وتُرسل تفاصيل التأمين الصحي إىل المرشحين المنتقين.

5. الفحص الطبي

فيما يتعلق بدورات التدريب الحضورية، يجب عىل المرشحين المنتقين لدورة تدريبية متقدمة تمتد أسبوعين 

إجراء فحص طبي يؤكد تمتعهم بصحة جيدة. وينبغي عىل المرشح المختار الذي ال يستطيع السفر إخطار الويبو عند 

استالم خطاب الدعوة.

6. متطلبات تأشيرة الدخول

فيما يتعلق بدورات التدريب الحضورية، يطلب من المرشحين المنتقين الحصول علي تأشيرة دخول البلد الذي 

تُعقد فيه الدورة التدريبية، ولن تسمح الويبو للمرشحين المنتقين بالمشاركة في الدورة قبل حصولهم عىل جميع 

تأشيرات الدخول المطلوبة.

وكل مرشح منتقى مسؤول عن الحصول عىل التأشيرة )التأشيرات( المطلوبة، بما في ذلك تأشيرات العبور. 

ويتحمل المرشح التكاليف المرتبطة بالتأشيرات.

7. السفر واإلقامة لحضور دورات التدريب الحضورية

تتحمل الويبو، أو الحكومات أو المؤسسات المتعاونة فقط نفقات السفر واإلقامة )إن وجدت( المتعلقة بالتدريب 

الحضوري. ويتلقى المشاركون بدل إقامة يومياً كافياً لتغطية تكاليف الوجبات واإلقامة، ومصاريف لتغطية النقل 

من وإىل المطار.

وفي حالة خُطط في األصل إجراء دورة تدريبية حضوريا ثم ُغيرت الحًقا إىل دورة تدريبية شبكية، فلن تقدم أي 

مدفوعات للمشاركين المدعوين.

8. استبيانات التقييم

يُطلب من المرشحين المنتقين ملء استبيان تقييم سابق للتدريب تحّضره الويبو لكل دورة. وتمكن الردود عىل 

االستبيان، التي يجري مشاركتها مع المتحدثين، األكاديمية والمتحدثين من اإللمام مسبقا بتوقعات المشاركين 

وإدخال أي تعديالت الزمة عىل البرنامج حسب االقتضاء.

وفي نهاية كل دورة، يُطلب من المشاركين ملء استبيان تقييم تعّده الويبو أو المؤسسة الشريكة. وتُعاَمل الردود 

عىل االستبيان بسرية تامة. وتكون بمثابة أساس لتقييم شتى الدورات وتحسينها في المستقبل.

https://welc.wipo.int/index_ar.php
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وستوضع أيضاً استقصاءات تقييم الحقة )بعد 8 إىل 12 شهرا من التدريب لمدة 16 أسبوعا( كي تعرف الويبو 

كيفية تطبيق المشاركين للمهارات والمعرفة التي تلّقوها في الدورات المتقدمة. ويساعد ذلك عىل تحديد مدى أثر 

الدورات المتقدمة المقّدمة للدول األعضاء.

9. الحضور

الحضور المنتظم إلزامي طوال فترة التدريب بالنسبة لدورات التدريب الحضورية كما الدورات الشبكية. وتحتفظ 

الويبو بالحق في إنهاء منحة ومشاركة أي مشارك ال يمتثل لهذا الشرط.

10. المرافقون في دورات التدريب الحضورية

يرجى من المشاركين عدم إحضار أي مرافق إىل الدورات التدريبية. ولن تتحمل الويبو أي مسؤولية أو تكاليف إدارية 

ولن تتخذ أي إجراءات لصالح المرافقين )مثل تولي ترتيبات السفر أو توفير بدل اإلقامة أو ترتيب تأشيرات الدخول 

أو توفير التأمين، وما إىل ذلك(. والترتيبات التي توفرها الويبو و/أو المؤسسات المضيفة تخص المشاركين حصراً..

11. الشهادة

بموجب الصيغة التي طورت عام 2021 لمنهج التدريس، سُتمنح شهادة قائمة عىل التطوير المهني للمشاركين، 

في نهاية البرنامج التدريبي، الذين التحقوا به وشاركوا فيه حتى نهايته.

12. طريقة االتصال بنا

 يمكن االتصال بإدارة برنامج التطوير المهني بخصوص أي استفسار عن طريق البريد اإللكتروني عىل العنوان 

.pdp@wipo.int

 وينصح مقدمو الطلبات بتقديم الطلب عبر اإلنترنت عىل صفحة مركز الويبو للتعلم عن بعد 

)/https://welc.wipo.int( وإرفاقه بجميع المستندات المطلوبة. ولن تقبل السير الذاتية أو خطابات التوصية 
المرفقة برسالة بريد إلكتروني.

mailto:pdp@wipo.int
https://welc.wipo.int/
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية عن قضايا الساعة السياساتية في مجال 1.

الملكية الفكرية

تُقدِّم الويبو هذه الدورة المتقدمة باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية لصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر مقدمة

بمرحلة انتقالية.

صممت هذه الدورة لتعزيز مهارات المسؤولين الحكوميين وتحديث معلوماتهم حول القضايا الناشئة في مجال أهداف الدورة

الملكية الفكرية التي تخضع للنقاش في الوقت الراهن في الويبو ومنظمة التجارة العالمية، وذلك بغية تهيئة منبر 

للتناقش حول قضايا الملكية الفكرية وبيان أهمية الملكية الفكرية للتنمية عىل الصعيد الوطني.

وفي نهاية الدورة، يتكون لدى المشاركين فهم للمناقشات الدائرة حول قضايا الملكية الفكرية الحالية والتحديات 

القائمة في مجاالت البراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف والملكية الفكرية العالمية.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال الدورة التعلم عن بعد العامة )DL-101( قبل مشاركتهم في الدورة الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا الدورة DL-101 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة مجددا في دورة 

التعلم عن بعد.

وستعقد دورة DL-101 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء. ويُطرح اختبار أسئلة متعددة الخيارات في نهاية 

الدورة الخاصة من DL-101. وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 2: إعداد تقرير قطري

 سُيطلب من المشاركين إعداد وإجراء أبحاث لتقارير قطرية. ويقدم كل مشارك التقرير القطري ويعرضه في أول أيام 

التدريب.

المرحلة 3: التدريب المتقدم )أسبوعان(

تنظم الدورة المتقدمة لمدة أسبوعين. ويغطي البرنامج قضايا الملكية الفكرية التي تدور حولها مفاوضات في إطار 

الويبو أو منظمة التجارة العالمية، مع التركيز عىل الجوانب العملية لما يلي:

الملكية الفكرية والسياسات العامة  

الملكية الفكرية والتنمية االقتصادية  

البراءات، والعالمات التجارية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والمؤشرات الجغرافية، واألصناف النباتية  

الملكية الفكرية والصحة العامة  

الملكية الفكرية وسياسة المنافسة  

الملكية الفكرية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي  

الملكية الفكرية وتغير المناخ  

الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي  

الملكية الفكرية واألعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة  

مناقشات بشأن التقارير القطرية.  

ويقام تقييم واختبار في نهاية التدريب.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس لبرنامج التطوير 

المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

اإلنكليزيةلغة التدريب

كبار صناع السياسات المعنيين بأمور الملكية الفكرية متعددة األطراف من اإلدارات الوزارية ذات الصلة وكبار الجمهور المستهدف

المسؤولين من مكاتب الملكية الفكرية.

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-101( دورة التعلم عن بعد العامة بشأن الملكية الفكرية

DL-101: أربعة أسابيعالصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو والمكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية عن العالمات التجارية 2.

لصالح بلدان أمريكا الالتينية

تُقدِّم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية )OEPM( لصالح مقدمة

فاحصي العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينية.

صممت هذه الدورة لتعزيز مهارات ومعرفة فاحصي العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينية في فحص الطلبات أهداف الدورة

المقدمة ألغراض تسجيل عالمات تجارية.

وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من تقييم قضايا التسجيل الجديدة، باإلضافة إىل المسائل اإلجرائية في 

مجال العالمات التجارية.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية )DL-302( قبل مشاركتهم في دورة التدريب المتقدمة الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا الدورة DL-302 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة مجددا في دورة 

التعلم عن بعد.

وستعقد دورة DL-302 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء. وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة 

التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )أسبوعان(

ستقدم الدورة التدريبية الشبكية لمدة أسبوعين بصيغة مختلطة )أسبوع حضوري وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج تدريباً أثناء العمل ومناقشات في أفرقة فرعية.

وسيتضمن البرنامج أيًضا موضوعات متعددة منها:

األسباب النسبية والمطلقة لرفض تسجيل العالمات، بما في ذلك الحاالت العملية؛  

نظام مدريد؛  

االعتراض والمراجعة اإلدارية؛  

دراسات إفرادية عن العالمات المعروفة والعالمات غير التقليدية؛  

العالمات التجارية واإلنترنت؛  

دراسات إفرادية، ومناقشات جماعية وعرض المشاركين مهامهم.  

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال التدريب المتقدم.

المرحلة 3: تحديد المهام ومواضيع البحث والتوجيه بشأنها )4 أسابيع(

سيكلف المشاركون بمهام معّينة بعد الدورة التدريبية المتقدمة.

وعىل كل مشارك االستعداد إجراء بحث بشأن المهمة تحت إشراف موجه معين تنتقيه الويبو من بين فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المهمة في غضون أربعة أسابيع من استكمال التدريب المتقدم.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

اإلسبانيةلغة التدريب

فاحصو العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينيةالجمهور المستهدف

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-302( الدورة عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

DL-302: أربعة أسابيع، 2023الصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان، صيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(

المهام: أربعة أسابيع

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية والمكتب المغربي 3.

للملكية الصناعية والتجارية بشأن العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية

م هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية والمكتب المغربي مقدمة تُنظَّ

للملكية الصناعية والتجارية لصالح البلدان النامية.

صممت هذه الدورة لتعزيز مهارات ومعرفة مسؤولي العالمات التجارية في مكاتب الملكية الفكرية أو المؤسسات أهداف الدورة

العامة أو الوزارات ذات الصلة عن طريق مناقشة القضايا واإلجراءات الخاصة بالعالمات التجارية.

وفي نهاية الدورة، سيكون مسؤولو العالمات التجارية المشاركون قادرين علي االستجابة بشكل واف للقضايا 

الرئيسية في مجال العالمات التجارية والمجاالت ذات الصلة.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية )DL-302( قبل مشاركتهم في الدورة التدريبية المتقدمة الحضورية أو الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-302 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-302 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )أسبوعان(

ستقدم دورة العالمات التجارية لمدة أسبوعين بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج تدريباً أثناء العمل ومناقشات بشأن المهام. وسيتسم البرنامج بطابع عملي 

وسيتضمن الموضوعات التالية:

األسباب النسبية والمطلقة لرفض تسجيل العالمة بما في ذلك الحاالت العملية  

نظام مدريد  

المعارضة والمراجعة اإلدارية  

دراسات إفرادية بشأن العالمات المعروفة والعالمات غير التقليدية  

العالمات التجارية واإلنترنت  

المرحلة 3: االستعداد للمهام )4 أسابيع(

سيطلب من المشاركين إجراء بحث بشأن المهام المحددة في مجال العالمات التجارية. وستنفذ هذه المهام تحت 

إشراف موجه معين تنتقيه الويبو من بين فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المهمة في غضون أربعة أسابيع من استكمال التدريب المتقدم.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

الفرنسيةلغة التدريب

مسؤولون من مكاتب/إدارات/ُشَعب العالمات التجارية  الجمهور المستهدف

مسؤولون من غرف التجارة العامة  

مسؤولون من الوزارات المعنية  

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-302( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية 

DL-302: أربعة أسابيعالصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان بصيغة مختلطة )أسبوع حضوري وأسبوع عبر الشبكة(.

المهام: أربعة أسابيع 

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي التسجيل عبر اإلنترنت

 وثيقة أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية والمعهد الوطني الفرنسي 4.

للملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والترخيص 

تقدم الويبو هذه الدورة التدريبية المتقدمة باالشتراك مع مركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية )CEIPI(، مقدمة

وبمساعدة المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية )INPI-France( لصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر 

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 

صممت هذه الدورة لتعزيز المهارات والمعارف الوجيهة لمديري التكنولوجيا والعلماء العاملين في مؤسسات البحث أهداف الدورة

والتطوير، ومن جامعات في بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تتعامل مع نقل التكنولوجيا. وترمي 

الدورة إىل تزويد المشاركين بمهارات إدارة الملكية الفكرية وتسويقها والتفاوض عىل التراخيص.

وفي نهاية الدورة التدريبية المتقدمة، سيكون المشاركون قادرين عىل استخدام مجموعة متنوعة من آليات نقل 

التكنولوجيا وأدوات/أساليب التسويق، إضافة إىل مهارات التفاوض المكتسبة في ترخيص الملكية الفكرية.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن إدارة الملكية الفكرية )DL-450( قبل 

مشاركتهم في الدورة التدريبية الحضورية أو الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-450 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-450 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )أسبوعان(

ستقدم دورة تدريبية متقدمة عىل مدى أسبوعين بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج التدريب أثناء العمل عىل نقل التكنولوجيا، بما في ذلك تمارين المحاكاة عىل 

الترخيص، باإلضافة إىل تنظيم جلسات في إطار حلقة العمل تتناول مجاالت نقل التكنولوجيا المحددة.

وسيتضمن البرنامج أيًضا موضوعات متعددة منها:

الربط بين البحوث العامة والمبادرة الخاصة  

االبتكار المفتوح والملكية الفكرية: نهج عملي  

عمليات مراجعة الملكية الفكرية والعناية الواجبة  

استراتيجيات تسويق الملكية الفكرية  

كيفية إنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا  

تمارين محاكاة حول التفاوض بشأن تراخيص نقل التكنولوجيا وصياغتها  

تسويق الملكية الفكرية وتقييمها  

دراسات إفرادية بشأن مراكز االبتكار  

الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي  

طرق جديدة لالبتكار الجامعي ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال.  

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال التدريب المتقدم.

المرحلة 3: تحديد المشاريع ومواضيع البحث والتوجيه بشأنها )4 أسابيع(

سُيطلب من المشاركين تحديد مشاريع للبحث في مجال نقل التكنولوجيا والترخيص. ويجب أن تحظى هذه 

المشاريع بتأييد المؤسسات المعنية التابعين لها.

وعىل كل مشارك االستعداد إلجراء بحث حول موضوع المشروع المختار تحت إشراف موجه معين تنتقيه الويبو من 

بين فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المشروع في غضون أربعة أسابيع من استكمال التدريب.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

اإلنكليزيةلغة التدريب

مسؤولون من الهيئات العامة لنقل التكنولوجيا، بما فيها مؤسسات البحث والتطوير والجامعات  الجمهور المستهدف

مسؤولون من الوزارات المعنية  

مسؤولون من غرف التجارة العامة   
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الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-450( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن إدارة الملكية الفكرية

DL-450: أربعة أسابيعالمكان والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(

المشاريع: أربعة أسابيع 

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    حلقة عمل متقدمة مشتركة بين الويبو والمكتب الوطني إلدارة الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا بشأن 5.

سياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية

تقّدم الويبو حلقة العمل المتقدمة هذه باالشتراك مع المكتب الوطني إلدارة الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا مقدمة

)NIPMO( لصالح مشاركين من بلدان نامية.

صممت حلقة العمل بهدف تعزيز مهارات ومعرفة المسؤولين في الوزارات المعنية أو المؤسسات العامة الذين أهداف الدورة

يتعاملون مع سياسات االبتكار واستراتيجيات الملكية الفكرية.

وفي نهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين عىل استخدام آليات الملكية الفكرية وأدواتها الجديدة لصياغة 

سياسات ابتكار فعالة.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن إدارة الملكية الفكرية )DL-450( قبل 

مشاركتهم في الدورة التدريبية الحضورية أو الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-450 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-450 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 2: حلقة العمل المتقدمة )أسبوعان(

ستقدم الدورة المتقدمة لمدة أسبوعين، بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج التدريب أثناء العمل عىل كيفية صياغة سياسات ابتكار فعالة في مجال 

الملكية الفكرية.

وسيتضمن البرنامج أيًضا موضوعات متعددة منها:

تقارير قطرية عن التجارب الوطنية لسياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية  

االعتبارات السياساتية في ميدان الملكية الفكرية  

منهجية وضع استراتيجيات ملكية فكرية وصياغتها  

االبتكار في القطاع غير الرسمي: نهج عملي  

استراتيجيات االبتكار في مجال الملكية الفكرية في القطاع الخاص  

تمارين محاكاة عن كيفية صياغة سياسة ابتكار جيدة  

السياسات الحكومية بشأن األموال العامة  

إدارة أصول الملكية الفكرية  

سياسات واستراتيجيات االبتكار القطاعية  

السياسات بشأن مراكز االبتكار  

التكنولوجيات مفتوحة المصدر ومفتوحة النفاذ ومفتوحة النقل  

الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي  

المرحلة 3: تحديد المهام ومواضيع البحث والتوجيه بشأنها )4 أسابيع(

سيطلب من المشاركين تحديد مشاريع بحث في ميدان سياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية. ويجب أن 

تحظى هذه الموضوعات بتأييد المؤسسات المعنية التابعين لها. ويجب أن يكون كل مشارك مستعدا إلجراء بحث 

بشأن الموضوع المختار للمشروع تحت إشراف موجه معين تنتقيه الويبو من بين فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المشروع في غضون أربعة أسابيع من استكمال حلقة العمل.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

االنكليزيةلغة التدريب

مسؤولون من مؤسسات البحث والتطوير العامة.  الجمهور المستهدف

مسؤولون من الوزارات المعنية.  

مسؤولون من الكيانات العامة التي تتعامل مع االبتكار.  

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

)DL-450( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن إدارة الملكية الفكرية
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DL-450: أربعة أسابيعالمكان والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(.

المشاريع: أربعة أسابيع 

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة متقدمة مشتركة بين الويبو والمجلس البريطاني لحق المؤلف بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة6.

تُقدم الويبو هذه الدورة المتقدمة باالشتراك مع المجلس البريطاني لحق المؤلف وجامعة كوين بلندن وبمساعدة مقدمة

مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية لصالح البلدان النامية وأقل البلدان نموا وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة 

انتقالية.

صممت هذه الدورة لتطوير المعرفة والمهارات بشأن قضايا حق المؤلف المستجدة والتحديات الجديدة لدى كبار أهداف الدورة

مسؤولي حق المؤلف أو مسؤولي الوزارات المعنية بالقضايا المتعلقة بحق المؤلف.

وفي نهاية الدورة، يتكون لدى المشاركين فهم لقضايا حق المؤلف الحالية التي تُناَقش عىل المستوى الدولي فضالً 

عن التحديات الجديدة الناشئة عن استخدام مصنفات محمية بحق المؤلف في البيئة الرقمية.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة 

)DL-201( قبل مشاركتهم في الدورة التدريبية الحضورية أو الشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-201في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-210 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 2: التدريب )أسبوعان(

ستقدم دورة تدريبية متقدمة حضورية عىل مدى أسبوعين، ما لم يحدد خالف ذلك الحًقا.

وسيتضمن البرنامج الموضوعات التالية:

القضايا محل النقاش في إطار اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة  

معاهدتا بيجين ومراكش  

حق المؤلف والبلدان النامية  

حقوق الناشرين ومصالحهم - األساس القانوني والقضايا وممارسات الترخيص  

حقوق المؤلفين ومصالحهم - بما في ذلك ظهور النشر الذاتي، وأساس وأهمية حق المؤلف في دعم التنوع   

الثقافي

حق المؤلف والتراث الثقافي  

محكمة حق المؤلف – الوظائف والممارسة  

أثر التغيير السياسي واالجتماعي عىل سياسة حق المؤلف  

عالم جديد شجاع: القضايا الوطنية والدولية واإلقليمية الراهنة في سياق شبكة اإلنترنت، بما في ذلك المحتوى   

الذي ينتجه المستخدمون.

وسيطلب من المشاركين خالل المرحلة، 2 في لندن، تقديم تقاريرهم القطرية وعرضها.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 3: تحديد المهام ومواضيع البحث والتوجيه بشأنها )4 أسابيع(

سيطلب من المشاركين البحث في مهام محددة تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة. ويجب أن تحظى هذه 

الموضوعات بتأييد المؤسسات المعنية التابعين لها. ويجب أن يكون كل مشارك مستعدا إلجراء بحث بشأن 

الموضوع المختار للمشروع تحت إشراف موجه معين تنتقيه الويبو من بين فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المهمة في غضون أربعة أسابيع من استكمال حلقة العمل.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

ولن تمنح الشهادة إال للمشاركين الذين يكملون جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

االنكليزيةلغة التدريب

كبار مسؤولي حق المؤلف من الوزارات المعنية أو مكاتب حق المؤلفاالنكليزية

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

)DL-201( دورة العلم عن بعد المتقدمة بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة
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DL-201: أربعة أسابيعالمكان والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان، حضوريا في لندن بالمملكة المتحدة

المهام: أربعة أسابيع

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومركز جورجيا الوطني للملكية الفكرية بشأن المؤشرات الجغرافية7.

تقدم هذه الدورة التدريبية المتقدمة باالشتراك بين الويبو ومركز جورجيا الوطني للملكية الفكرية )SAKPATENTI(.مقدمة

صممت هذه الدورة بهدف تعزيز مهارات المسؤولين المعنيين بالترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط جودتها أهداف الدورة

بمنشئها. وتهدف أيضا إىل إبراز أهمية المؤشرات الجغرافية في استراتيجيات التوسيم.

وفي نهاية الدورة، لن يكون المشاركون قادرين عىل تصميم السياسات المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية فحسب، بل 

سيتمكنون أيًضا من تنفيذ أساليب واستراتيجيات جديدة تمكن من الترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط جودتها 

بمنشئها.

يتكون منهج التدريس من أربع مراحل:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: الدورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية )DL-302( قبل مشاركتهم في الدورة التدريبية المتقدمة الحضورية والشبكية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-302 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )أسبوعان(

ستقدم الدورة التدريبية المتقدمة بشأن المؤشرات الجغرافية لمدة أسبوعين بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا 

وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج تدريبا أثناء العمل ومناقشات بشأن المشاريع.

وسيتضمن البرنامج أيًضا موضوعات متعددة منها:

أنظمة الحماية المختلفة للمؤشرات الجغرافية: نظام العالمات التجارية والنظام الفريد  

اإلطار الدولي لحماية المؤشرات الجغرافية  

القضايا المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية التي تدور حولها مناقشات في إطار منظمة التجارة العالمية  

حماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية  

إدارة المؤشرات الجغرافية  

المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية  

المؤشرات الجغرافية كأداة للترويج للمنتجات التي ترتبط جودتها بمنشئها  

القيمة االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمؤشرات الجغرافية بما في ذلك التكاليف والمزايا  

آليات ضبط نوعية المؤشرات الجغرافية  

المؤشرات الجغرافية في استراتيجيات التوسيم  

المؤشرات الجغرافية ومفهوم “قرية واحدة، منتج واحد”  

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 3: تحديد المشاريع ومواضيع البحث والتوجيه بشأنها )4 أسابيع(

سُيطلب من المشاركين تحديد مشاريع ألغراض البحث بشأن المؤشرات الجغرافية. ويتعين أن تحظى هذه 

الموضوعات بتأييد المؤسسات التابعين لها.

وسيكلف كل مشارك بإجراء بحث حول موضوع المشروع المختار تحت إشراف مؤطر معين تنتقيه الويبو من بين 

فريق الخبراء.

وعىل كل مشارك تقديم خطة تنفيذ المشروع في غضون أربعة أسابيع بعد التدريب المتقدم.

المرحلة 4: منح شهادات التطوير المهني

ستمنح شهادة التطوير المهني للمشاركين الذين يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في منهج التدريس 

لبرنامج التطوير المهني.

وستمنح الشهادة فقط للمشاركين الذين أكملوا جميع المراحل األخرى من منهج التدريس لبرنامج التطوير المهني.

االنكليزيةلغة التدريب

مسؤولون من مكاتب الملكية الفكرية والوزارات المعنية  الجمهور المستهدف

مسؤولون من المؤسسات العامة المكلفة بالترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط جودتها بمنشئها  

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-302( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
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DL-302: أربعة أسابيعالصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: أسبوعان بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا وأسبوع عبر الشبكة(

المشاريع: أربعة أسابيع 

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون التصاميم وفحصها8.

تُقدِّم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع مكتب كوريا للملكية الفكرية )KIPO(، والمعهد الدولي للتدريب في مقدمة

مجال الملكية الفكرية )IIPTI(، دايجون )جمهورية كوريا(.

صممت هذه الدورة بهدف تعزيز المهارات العملية والمعرفة لدى فاحصي التصاميم الذين يعالجون طلبات تسجيل أهداف الدورة

التصاميم.

وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من تقييم قضايا التصاميم الجديدة باإلضافة إىل المسائل اإلجرائية في 

مجال التصاميم.

يتكون منهج التدريس من مرحلتين:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية )DL-302( قبل مشاركتهم في الدورة.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-302 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-302 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد.

المرحلة 2: التدريب المتقدم عبر اإلنترنت )من أسبوع واحد إىل أسبوعين(

ستقدم الدورة التدريبية المتقدمة عبر اإلنترنت لمدة أسبوع واحد إىل أسبوعين.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج، التدريب أثناء العمل والتمارين.

وسيتضمن البرنامج الموضوعات التالية، مع تدريسها من خالل دراسات إفرادية متى ما أمكن:

التصاميم والتطور الصناعي  

فئات التصاميم الخاصة بالصناعة  

البحث عن التصميم  

الفحص الموضوعي والفحص اإلجرائي  

المعاهدات الدولية واتفاق الهاي  

التقليد والتصاميم  

المحاكمة والتقاضي أمام محاكم االستئناف  

تصميم أنظمة الحماية عىل المستويين الوطني والدولي  

االنكليزيةلغة التدريب

فاحصو العالمات التجارية والمسؤولون الذين يتعاملون مع التصاميم من مكاتب الملكية الفكرية والوزارات ذات الجمهور المستهدف

الصلة.

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد)انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

)DL-302( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

DL-302: أربعة أسابيعالمكان والتاريخ)المدة(

التدريب: من أسبوع واحد إىل أسبوعين

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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    دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية لفائدة فاحصي البراءات9.

تُقدِّم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع مكتب كوريا للملكية الفكرية )KIPO( والمعهد الدولي للتدريب في مقدمة

)IIPTI( مجال الملكية الفكرية

صممت هذه الدورة بهدف تعزيز المهارات العملية والكفاءة لدى فاحصي البراءات العاملين في المجاالت أهداف الدورة

التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية واألدوية واآلالت والمواد والكهرباء واإللكترونيات واالتصاالت 

السلكية والالسلكية وشركات البيانات.

وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من استخدام األدوات المتاحة للجمهور عىل اإلنترنت للبحث وفحص 

االختراعات والحكم عىل مدى قابليتها للحصول عىل البراءة في المجاالت التكنولوجية الرئيسية.

يتكون منهج التدريس من مرحلتين:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال ادورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن البراءات )DL-301( قبل مشاركتهم في 

الدورة التدريبية.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-301في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التدريب عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-301 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )من أسبوع واحد إىل أسبوعين(

ستقدم الدورة التدريبية المتقدمة عبر اإلنترنت لمدة أسبوع واحد إىل أسبوعين بصيغة مختلطة )أسبوع حضوريا 

وأسبوع عبر الشبكة(.

وسيركز البرنامج عىل التدريب العملي في البحث عن البراءات وفحصها، وتمارين معالجة الحاالت الواقعية، 

ومناقشات جماعية حول محاكاة فحص حاالت.

وخالل البرنامج، سيشاطر مسؤولو مكتب كوريا للملكية الفكرية معرفتهم ومهاراتهم في إدارة طلبات البراءات 

والفحص بناء عىل خبرة مكتب كوريا للملكية الفكرية التي تزيد عن 50 عاًما في ممارسة فحص الملكية الفكرية.

وتشمل الموضوعات األخرى المتناولة ما يلي:

المواضيع ذات األهلية وغير ذات األهلية للحماية بموجب البراءة  

تحليل المطالبات  

تقييمات الجدة والخطوة االبتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي  

وحدة االختراع  

وضع استراتيجيات البحث  

االنكليزيةلغة التدريب

فاحصو البراءاتالجمهور المستهدف

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد )انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

.)DL-301( دورة التدريب عن بعد المتقدمة بشأن البراءات

DL-301: أربعة أسابيعالصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: من أسبوع واحد إىل أسبوعين

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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دورة تدريبية متقدمة مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون العالمات التجارية وفحصها10.  

تُقدِّم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع مكتب كوريا للملكية الفكرية )KIPO(، والمعهد الدولي للتدريب في مقدمة

مجال الملكية الفكرية )IIPTI(، دايجون )جمهورية كوريا(.

صممت هذه الدورة بهدف تعزيز المهارات العملية والمعرفة لدى فاحصي العالمات التجارية في فحصهم لطلبات أهداف الدورة

تسجيل العالمات التجارية.

وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من تقييم قضايا التسجيل الجديدة باإلضافة إىل المسائل اإلجرائية في مجال 

العالمات التجارية.

يتكون منهج التدريس من مرحلتين:أبرز عناصر منهج التدريس

المرحلة 1: دورة تعلم عن بعد متقدمة )4 أسابيع(

يجب عىل المشاركين المنتقين إكمال دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية )DL-302( قبل مشاركتهم في الدورة.

وسيستثنى المشاركون الذين أكملوا دورة التعلم عن بعد DL-302 في غضون عامين قبل اختيارهم من المشاركة 

مجددا في دورة التعلم عن بعد.

وستعقد دورة التعلم عن بعد DL-302 الخاصة لمدة أربعة أسابيع من إخطار االنتقاء.

وسيجرى تقييم وامتحان بعد استكمال دورة التعلم عن بعد الخاصة.

المرحلة 2: التدريب المتقدم )من أسبوع واحد إىل أسبوعين(

ستقدم الدورة تدريبية المتقدمة لمدة أسبوع واحد إىل أسبوعين.

وسيشمل الجزء الرئيسي من البرنامج، التدريب أثناء العمل والتمارين.

وسيتضمن البرنامج عدة موضوعات منها ما يلي:

األسباب النسبية والمطلقة لرفض تسجيل العالمة بما في ذلك الحاالت العملية  

نظام مدريد؛ الطعن والمحاكمة واالستئناف والتقاضي  

دراسة الحاالت اإلفرادية بشأن العالمات المعروفة والعالمات غير التقليدية  

ممارسات فحص العالمات الجماعية/ عالمات التصديق/ العالمات الجغرافية  

العالمات التجارية واإلنترنت  

وخالل البرنامج، سيشاطر مسؤولو مكتب كوريا للملكية الفكرية معرفتهم ومهاراتهم في إدارة طلبات التصاميم 

والفحص ويقدمون دروسا مستفادة من األنظمة اإلجرائية والقانونية ذات الصلة في جمهورية كوريا.

االنكليزيةلغة التدريب

فاحصو العالمات التجارية.الجمهور المستهدف

الشروط المسبقة لاللتحاق بدورة 

التعلم عن بعد )انظر المرحلة 1 من 

منهج التدريس(

)DL-302( دورة التعلم عن بعد المتقدمة بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

DL-302: أربعة أسابيعالصيغة والتاريخ)المدة(

التدريب: من أسبوع واحد إىل أسبوعين

يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت مع السير الذاتية المحدَّثة وخطابات التزكية ونسخ من جوازات السفر )أو أي وثيقة التسجيل عبر اإلنترنت

 أخرى إلثبات الهوية( من خالل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: 

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/

 .https://welc.wipo.int :أو من خالل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني

https://www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training/
https://welc.wipo.int
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معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد

1. األهداف

من خالل تسخير التكنولوجيا لتيسير إتاحة البرامج األكاديمية عن بعد، يرمي برنامج التعلم عن بعد ألكاديمية الويبو 

إىل تعزيز إمكانية النفاذ إىل المعرفة الخاصة بالملكية الفكرية عىل نطاق عالمي من خالل إتاحتها للجميع بغض 

النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية االجتماعية واالقتصادية أو قطاع الصناعة أو المجموعة اللغوية.

2. الخلفية

اعتمدت أكاديمية الويبو، في عام 1999، التعلم عن بعد كنهج تدريس مبتكر سخرت من خالله إمكانات اإلنترنت 

لتوسيع واليتها التعليمية. ومنذ إطالق األكاديمية، اتبع نحو مليون شخص من شتى أنحاء العالم دورة تعلم عن بعد 

أو أكثر من الدورات التي توفرها الويبو.

3. مجال التدريب ونطاقه

شددت أكاديمية الويبو كثيراً عىل استيعاب منهجيات وأساليب التدريس التي تكمل عملية التعلم اإللكتروني: 

وخاصة أسلوب “تصنيف بلوم” )تصنيف األهداف التعليمية(. وهو تقنية مستمدة من علم النفس السلوكي 

المعرفي الذي يعلّم األشخاص “التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واالبتكار”. ويستند التصميم التعليمي 

لمضمون الدورة إىل الجامعة المفتوحة للمملكة المتحدة: “أنت تدرس وتسأل وتقدر وتقيم” قدرة المتعلمين عىل 

التطبيق وأداء مهام خالل فترات مختلفة. واالستخدام الجامع بين هذين النظامين ييسر النقل الفعال للمعلومات 

والمعرفة بين المعلمين والمتعلمين في البيئة االفتراضية.

وتقيم أكاديمية الويبو شبكات مع مؤسسات أخرى تشارك في تدريس الملكية الفكرية من خالل برنامج التعلم 

عن بعد بغية الجمع بين المعرفة الجوهرية والخبرات التربوية في تصميم الدورات وإعدادها. وتمكن الشراكات مع 

مكاتب الملكية الفكرية والجامعات والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الملكية الفكرية في شتى أنحاء 

العالم أكاديمية الويبو من تحديد مجموعات أساسية من الخبراء يتولون مهمة وضع وإثراء مضمون الدورة من خالل 

مواد تعليمية وطنية وإقليمية.

وتشمل الدورات المقدمة عن طريق التعلم عن بعد دورات عامة للتعلم الذاتي، ودورات متقدمة يديرها المعلم، 

ودورات تجمع بين التعليم عبر اإلنترنت والتدريب الحضوري )أي نهوج التعلم المختلطة(. وتغطي دورات أكاديمية 

الويبو للتعلم عن بعد جميع جوانب الملكية الفكرية. ويتسنى للمتعلمين والمعلمين التفاعل عند االقتضاء خالل 

الدورات إذ يمكنهم التواصل عبر منتديات مناقشة بسيطة شبكية وعبر البريد اإللكتروني والمحاضرات الحية 

الشبكية عند االقتضاء. ويتمتع المعلمون بأدوات تفاعل خاصة بهم تتيح لهم تصحيح االختبارات ومساعدة 

المتعلمين في معالجة أي صعوبات يواجهونها خالل الدورة.

وأكاديمية الويبو هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم عدد مهم من الدورات عىل اإلنترنت في مجال الملكية الفكرية 

بأكثر من سبع لغات، باستخدام مجموعة من األدوات لدعم المتعلم. ومن المزايا الفريدة لبرنامج الويبو للتعلم عن 

 )DL-001( بعد التركيز عىل التنوع اللغوي والدعم األكاديمي واإلداري عىل اإلنترنت. وتتاح اآلن الدورة التمهيدية

والدورة العامة بشأن الملكية الفكرية )DL-101( وكذلك معظم الدورات المتقدمة باللغات الرسمية الست لألمم 

المتحدة )العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( وكذلك البرتغالية، وتجرى حالياً ترجمتها إىل 

لغات أخرى. وفي عام 2023، سيواصل برنامج التعلم عن بعد دورات تقديم تدريبية مختلطة عن منح الشهادات 

والتنفيذ والريادة تجمع بين التعلم عن بعد وفرص التدريب الحضوري لفائدة المشاركين من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والقطاعات التي يقودها االبتكار. ومن األعمال األخرى التي تتوىل أكاديمية الويبو زمام قيادتها عقد 

شراكات مع مؤسسات أكاديمية لمساعدتها عىل تقديم دورات عبر الشبكة بشأن الملكية الفكرية تعالج محاور 

ذات صلة ناشئة عن جائحة كوفيد-19 وعواقبها. ودورة PatentX الجديدة، والتي تقدمها الويبو بالمشاركة مع كلية 

الحقوق بجامعة هارفرد، عبارة عن دورة بدون ساعات معتمدة تلقي الضوء عىل العالقة بين قانون البراءات والصحة 

العامة عالميا، باإلشارة إىل أثر جائحة كوفيد-19 ودور الملكية الفكرية في حفز إنتاج اللقاحات واألدوية وتوزيعها. 

ويتاح التسجيل في دورة PatentX في مركز الويبو للتعلم اإللكتروني، وستعمل الدورة عىل منصة التعلم اإللكتروني 

الخاصة بكلية الحقوق بجامعة هارفرد.

برنامج التعلم عن بعد
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وتضم الدورات العامة للتعلم الذاتي ما يلي:

  )DL-001( دورة تمهيدية بشأن الملكية الفكرية

الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101(، وهي متاحة أيضا في أنساق ميسرة لفائدة معاقي البصر أو ذوي   

إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

  )DL-101-PCT( مدخل إىل معاهدة التعاون بشأن البراءات

  )DL-170( دورة متخصصة في أساسيات البراءات

  )DL-170( برنامج تعليمي بشأن استخدام معلومات البراءات

  )DL-IP PANORAMA( 2.0 بانوراما الملكية الفكرية

وأّما الدورات المتقدمة التي يديرها المعلمون فتضّم ما يلي:

  )DL-201( دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة

  )DL-203( دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

  )DL-205-UPOV( مدخل إىل نظام حماية األصناف النباتية الجديدة

  )DL-301( دورة متقدمة عن البراءات

  )DL-302( دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

  )DL-303( دورة متخصصة عن نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات

  )DL-305-UPOV( دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات

  )DL-317( دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو

  )DL-318( دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات

  )DL-320( دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات

  )DL-450( دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية

  )DL-501( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لرجال القانون

  )DL-502( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ألصحاب الحقوق

  )DL-503( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات اإلدارة الجماعية

  )DL-506( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع السياسات

  )DL-511( دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر

  )IP4Teachers( الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب

وتشمل الدورات التنفيذية/المتخصصة التي يديرها المعلمون ما يلي:

  )DL-427( دورة تنفيذية عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية في علوم الحياة

  )DL-550( WIPO Connect تدريب

  )DL-620( دورة متخصصة بشأن إعداد مشاريع ناجحة في إطار جدول أعمال الويبو بشأن التنمية

دورة تنفيذية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن تعزيز الوصول إىل   

)DL-701( التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

  )DL-730( دورة تنفيذية عن الملكية الفكرية والصادرات

دورة الريادة بشأن الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار للعالمات والمبتكرات للمشاركين في برنامج لوريال -   

اليونيسكو للنساء في العلوم

وتشمل دورات منح الشهادات والتعلم المختلطة والتي تجمع بين التعلم عبر اإلنترنت والتدريب الحضوري ما يلي:

دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية  

دورة عن أثر الملكية الفكرية - شهادة تدريس الملكية الفكرية عىل مستويي المدارس االبتدائية والثانوية  

برنامج الويبو التدريبي لصياغة البراءات الدولية  

التعليم القضائي المستمر بشأن الملكية الفكرية:

  )DL-JTIP( دورة عامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة

وتضّم الدورات التجريبية* الجديدة ما يلي:

  )TISCs( برنامج الويبو لمنح الشهادات لموظفي ومسؤولي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار

برنامج التدريب األساسي بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين  

برنامج التدريب التنفيذي المشترك بين الويبو وجامعة حمد بن خليفة )قطر( عن رأس المال الفكري  

رة بشأن إنتاج الكتب الميسرة   دورة شبكية التحاد الكتب الميسَّ

دورة متخصصة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  

دورة متخصصة في نظام الهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية  

دورة متخصصة في الملكية الفكرية والسياحة  

دورة متخصصة في الملكية الفكرية والرياضة  

*الدورات التجريبية تقدم عىل أساس مجدول منتظم.
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4. المعلمون

يدعم معلمون داخليون، يساندهم نحو 400 خبير خارجي في مجال الملكية الفكرية، جميع الدورات المتقدمة 

والمتخصصة المذكورة أعاله.

5. تقسيم الدورة

تنقسم كل دورة إىل وحدات تسبقها قائمة بالمحصالت التعليمية. وتقدم تلك المحصالت التعليمية تفاصيل 

المهارات التي ينبغي أن يهدف المشاركون إىل اكتسابها بعد استكمال كل وحدة. وتُوزَّع أدوات تقييم ذاتي 

استراتيجياً في كل وحدة لمساعدة المتعلمين عىل تقييم معارفهم وتقدمهم وقدرتهم عىل تطبيق ما عرضته الدورة 

من مفاهيم ووقائع.

6. تدريس حيوي لقضايا الملكية الفكرية الراهنة واحتياجات المتعلم

تُكيَّف الدورات حسب االحتياجات الحيوية للمتعلمين، وتشمل الحاالت والقرارات البارزة والمعاهدات المبرمة في 

المجال ذي الصلة.

7. الجمهور المستهدف

إّن دورات أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد متاحة لمجموعة متنوعة من المستخدمين النهائيين، بدءاً من المهنيين 

في هذا المجال ووصوالً إىل المبدعين والمهتمين بالملكية الفكرية بوجه عام. وإضافة إىل موظفي مكاتب الملكية 

الفكرية، يمكن لمجموعات أخرى كالمحامين ووكالء البراءات والمهندسين والفنانين وفناني األداء واالقتصاديين 

والصحفيين ورواد األعمال وأرباب األعمال وطالب الجامعات االنتفاع أيضا بدورات األكاديمية المخصصة التي 

تتناول قضايا عامة وخاصة في مجال الملكية الفكرية.

وتماشيا مع التزامات الويبو في مسائل النفاذ، قدمت األكاديمية رسميا دورات التدريب الميسرة في مجال الملكية 

الفكرية )AIPT( ضمن برنامجها الموجّه لمعاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويمكن حاليا 

االلتحاق بالدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( بنسق ميّسر بجميع لغات األمم المتحدة )العربية والصينية 

واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( وكذلك البرتغالية. واعتبارا من عام 2023، ستتاح الدورة الشبكية التحاد 

رة بشأن إنتاج الكتب الميسرة أيضا بنسق ميسر، باللغات االنكليزية والفرنسية واإلسبانية. وستتاح  الكتب الميسَّ

دورات متقدمة أخرى تدريجياً بأنساق ميّسرة.

8. المؤسسات الشريكة

في ضوء تزايد الطلب عىل المعرفة في مجال الملكية الفكرية من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأوساط األعمال 

في البلدان النامية وأقل البلدان نموا، تعاون برنامج التعلم عن بعد مع المكتب الكوري للملكية الفكرية وجمعية 

كوريا للنهوض باالختراع إلعداد وإطالق إصدار جديد من دورة بانوراما الملكية الفكرية عبر الشبكة، مؤذنا بمزيد من 

التوسع في الشراكة المتواصلة والعريقة بين األكاديمية والمكتب والجمعية، التي تتضمن عىل سبيل المثال ال 

الحصر، دورة الشهادة الدولية المتقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية ودورة شهادة أثر الملكية الفكرية لتدريس 

الملكية الفكرية عىل مستويي المدارس االبتدائية والثانوية.

وقد وقعت الويبو خالل سنة 2022 اتفاقا مع األكاديمية الدبلوماسية في فييت نام إلتاحة تدريبات مخصصة بشأن 

الملكية الفكرية للدبلوماسيين ضمن برنامج أكاديمية الويبو للتدريب األساسي بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين 

والمسؤولين التجاريين. كما تقدم الويبو بموجب االتفاق نفسه الدعم لألكاديمية الدبلوماسية في فييت نام في 

تنفيذ برامج تدريبية منتظمة مكتفية ذاتيا بشأن الملكية الفكرية في المؤسسة.

وعالوة عىل ذلك، تطرح الويبو اعتبارا من عام 2022 دورة جديدة عبر الشبكة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة 

هارفرد تسمى PatentX وتلقي الضوء عىل العالقة بين قانون البراءات والصحة العامة عالميا، وهي تقدم مجانا 

للمستفيدين كافة.

وأما عن الصين، فما زالت دورات للتعلم عن بعد تقدم من داخل الصين منذ سنة 2017، وذلك بالتعاون مع المركز 

الصيني للتدريب عىل الملكية الفكرية. وقد مثلت مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد الوطني للملكية الصناعية 

في البرازيل عام 2017 نموذجا متميزا لنقل إدارة دورات األكاديمية جهات وطنية معنية لتنفيذها باللغة المحلية. 

وواصل برنامج التعلم عن بعد تعاونه القائم مع منظمتين شريكتين هما منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة 

العالمية من خالل الدورة التنفيذية بشأن تعزيز النفاذ إىل التكنولوجيات واالبتكارات الطبية )DL-701(، ومع 

اليونسكو من خالل الدورة التدريب بشأن الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار للعالمات والمبتكرات للمشاركين في 

برنامج لوريال – اليونيسكو للنساء في برنامج العلوم.

9. التسجيل

تيسر واجهُة التسجيل والدفع الخاصة باألكاديمية )ARPI( مساَر التسجيل؛ وهي نظام إلكتروني يُمكِّن الطالب 

المحتملين من االلتحاق بالدورات ورصد حالة طلباتهم.
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10. التقييم

ُوضعت عملية تقييم الطالب في برنامج التعلم عن بعد بحيث تختبر قدرة الطالب عىل تطبيق الوقائع والمفاهيم 

المدرسة خالل الدورات. وتشمل اختبارا نهائيا واحدا )قد يكون موضوعا إنشائيا و/أو أسئلة متعددة الخيارات( 

يخوضه المشاركون عبر نظام أكاديمية الويبو إلدارة التعلم عبر اإلنترنت.

ويُسمح للطالب بخوض االختبار النهائي خالل فترات زمنية متعددة، تتراوح بين ساعتين وعشرة أيام، بحسب 

الدورة، قبل تحميل إجاباتهم عبر نظام إدارة التعلم، ليصححها المعلمون المخصصون.

11. الرسوم الدراسية

تقدم كل الدورات العامة للتعلم الذاتي للمسجلين في الدورات عىل أساس منح دراسية.

وتحدد رسوم التسجيل في الدورات المتقدمة والتنفيذية التي يديرها معلمون بحسب بلد جنسية المشارك وفقا 

للمعايير التالية:

 الطالب

40 دوالرا أمريكياالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

200 دوالر أمريكيالبلدان الصناعية

 المهنيون

60 دوالرا أمريكياالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

320 دوالرا أمريكياالبلدان الصناعية

 األكاديميون

40 دوالرا أمريكياالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

200 دوالر أمريكيالبلدان الصناعية

 المسؤولون الحكوميون )بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية(

مؤهلة للحصول عىل منح دراسيةالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

انظر معايير الرسوم الخاصة بالمهنيينالبلدان الصناعية

وللحصول عىل قائمة محدثة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي يمكن لمواطنيها 

www.wipo.int/academy/en/courses/distance_ :دفع رسوم مخفضة، يرجى زيارة موقع أكاديمية الويبو

learning/country_list.html

قد تكون دورات منح الشهادات والتعلم المختلط قائمة عىل تقاضي رسوم، مع وجود عدد محدود من المنح أو 

المساعدات المالية.

http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html
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دورات عامة للتعلم الذاتي عن بعد

.1)DL-001( الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية    

تهدف هذه “الدورة التمهيدية” إىل تزويد المشاركين بمعلومات عن الجوانب األساسية للملكية الفكرية: حق المؤلف الوصف

والحقوق المجاورة، والعالمات التجارية، والبراءات، والمؤشرات الجغرافية، والتصاميم الصناعية. وتعرض عىل 

المشاركين قضايا معاصرة تؤثر في مجال الملكية الفكرية مثل أصناف النباتات الجديدة، والمنافسة غير المشروعة، 

وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والقضايا الناشئة في مجال الملكية الفكرية.

وأُدرجت أدوات تقييم ذاتي استراتيجياً في كل من الوحدات االثنتي عشرة لمساعدة المشاركين عىل تقييم معارفهم 

واختبار قدرتهم عىل تطبيق المفاهيم والحقائق األساسية التي ُقدِّمت في الدورة.

تتألف الدورة من 12 وحدة تهدف إىل مساعدة المشاركين عىل إذكاء معارفهم عن مفاهيم الملكية الفكرية العامة المضمون والبرنامج

تدريجيا:

الوحدة 1: مدخل إىل الملكية الفكرية  
الوحدة 2: لمحة عامة عن الملكية الفكرية  
الوحدة 3: حق المؤلف  
الوحدة 4: الحقوق المجاورة  
الوحدة 5: العالمات التجارية  
الوحدة 6: المؤشرات الجغرافية  
الوحدة 7: التصاميم الصناعية  
الوحدة 8: البراءات  
الوحدة 9: األصناف النباتية الجديدة  
الوحدة 10: المنافسة غير المشروعة  
الوحدة 11: إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  
الوحدة 12: القضايا الناشئة في مجال الملكية الفكرية – الملكية الفكرية والتنمية  

ال يوجد اختبار نهائي لهذه الدورة. ولكن تتضمن كل وحدة مجموعة من أسئلة التقييم الذاتي التي تشجع المتعلم عىل االختبار النهائي

.)DL-101( االلتحاق بالدورة التالية، وهي الدورة العامة عن الملكية الفكرية

يمكن للمشاركين االطالع عىل المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

مطالعة مواد الدورة في غضون ثالث ساعات تقريباً.

تستهدف هذه الدورة األفراد الذين يلتمسون لمحة عامة عن أساسيات الملكية الفكرية.الجمهور المستهدف

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

الدورة متاحة حالياً باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية لغة التدريس

واإلسبانية( والبرتغالية. وتتاح الدورة نفسها بلغات أخرى، مثل األلبانية واألوزبكية، من المكاتب الوطنية للملكية 

الفكرية المعنية.

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int
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.2)DL-101( V2.0 دورة عامة عن الملكية الفكرية    

الدورة متاحة بنسق ميسر لمعاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

تستند هذه الدورة إىل المفاهيم الُمقدمة في الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية )DL-001(. وتقدم إىل المشاركين الوصف

لمحة عامة أكثر تعمقاً عن أساسيات قانون الملكية الفكرية، وهي دورة أساسية لاللتحاق بدورات أكثر تقدماً بشأن 

دراسة مجاالت محددة من قانون الملكية الفكرية.

ولتعزيز الميزة التنافسية في مجاالت تدريس الملكية الفكرية وتعلمها، من خالل دمج التكنولوجيا والتعليم، جُّددت 

 DL-101 بالكامل لرفع مستوى خبرة المستخدم التعليمية. والنسخة المجددة هي DL-101 الواجهة التعليمية للدورة

V2.0، وهي متوفرة باللغة االنكليزية. وستجدد النسخ بلغات األمم المتحدة األخرى خالل الثنائية 2023-2022.

وأُدرجت أدوات تقييم ذاتي استراتيجياً في كل وحدة لمساعدة المشاركين عىل تقييم معارفهم واختبار قدرتهم عىل 

تطبيق المفاهيم والوقائع التي ُقدِّمت في الدورة.

تتألف الدورة من 13 وحدة يليها اختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل الملكية الفكرية  
الوحدة 2: حق المؤلف  
الوحدة 3: الحقوق المجاورة  
الوحدة 4: العالمات التجارية  
الوحدة 5: المؤشرات الجغرافية  
الوحدة 6: التصاميم الصناعية  
الوحدة 7: البراءات  
الوحدة 8: المنافسة غير المشروعة  
الوحدة 9: معاهدات الويبو  
الوحدة 10: حماية األصناف النباتية الجديدة  
الوحدة 11: مدخل إىل المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية  
الوحدة 12: الملكية الفكرية والتنمية – أجندة الويبو للتنمية  
الوحدة 13: ملخص ومناقشة بشأن حقوق الملكية الفكرية  
االختبار النهائي  

يُقدَّم دعم أكاديمي طوال الدورة ويمكن للمتعلمين طرح أسئلة مواضيعية عىل المعلمين عىل شبكة اإلنترنت.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام 

وااللتزام.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

الجتياز االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

وسيحصل المشاركون عىل تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية تفيد بإتمام الدورة.الشهادة

تُدرَّس الدورة عىل مدار ستة أسابيع. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن دراسة المواد الخاصة بهذه الدورة في 55 ساعة المدة

تقريباً عىل مدى األسابيع الستة.

هذه الدورة موجَّهة إىل األفراد أو الذين سيعملون في إدارة حقوق الملكية الفكرية. وتكتسي أهمية بالنسبة إىل الجمهور المستهدف

األشخاص الذين يسعون إىل اكتساب معرفة عامة بالملكية الفكرية وكذلك األشخاص الذين ينتجون أشكاالً مختلفة 

من الملكية الفكرية ويودون التعمق في اإلدارة والحماية الفعالتين لحقوق الملكية الفكرية.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

الدورة متاحة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( لغة التدريس

والبرتغالية. وتتاح الدورة نفسها بلغات أخرى، مثل األلبانية والبلغارية والكمبودية والكرواتية والجورجية والالتفية 

والليتوانية والسلوفاكية والتايلندية والتركية والفيتنامية، من المكاتب الوطنية للملكية الفكرية المعنية.

وتقّدم الدورة DL-101 أيضا باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة وبالبرتغالية بأنساق ميسرة لمعاقي البصر أو 

ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int
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.3)DL-101-PCT( دورة تمهيدية – مدخل إىل معاهدة التعاون بشأن البراءات    

هذه الدورة دورة أساسية متخصصة وضعها خبراء الويبو عن معاهدة التعاون بشأن البراءات. وتزود المشاركين الوصف

بمقدمة ونظرة عامة عن معاهدة التعاون بشأن البراءات، أْي النظام الذي ييسر التسجيل الدولي للبراءات. وصممت 

الدورة للتعلم الذاتي، كي يتسنى للمشاركين االطالع عىل المواد الدراسية بحسب الوتيرة التي تناسبه. وأُدرجت 

أدوات تقييم ذاتي استراتيجياً في كل وحدة لمساعدة المشاركين عىل تقييم معارفهم واختبار قدرتهم عىل تطبيق 

المفاهيم والحقائق األساسية التي ُقدِّمت في الدورة.

تتألف الدورة من 14 وحدة.المضمون والبرنامج

الوحدة 1: ما هي معاهدة التعاون بشأن البراءات؟  
الوحدة 2: أسباب استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات  
الوحدة 3: إعداد طلب الحماية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات  
الوحدة 4: إيداع طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات  
الوحدة 5: الخدمات اإللكترونية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات  
الوحدة 6: وكالء البراءات والممثلون المشتركون  
الوحدة 7: تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي  
الوحدة 8: النشر الدولي  
الوحدة 9: الفحص التمهيدي الدولي  
الوحدة 10: دخول المرحلة الوطنية  
الوحدة 11: اإلجراءات الخاصة بالمرحلة الدولية  
الوحدة 12: إجراءات االختراعات في مجال التكنولوجيا الحيوية  
الوحدة 13: إطالع الغير عىل ملف طلب مودع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات  
الوحدة 14: آفاق معاهدة التعاون بشأن البراءات  

تنطوي هذه الدورة عىل أسئلة رسمية لقياس تحقق أهداف التعلم، ولكن ال يوجد اختبار نهائي.االختبار النهائي

يحصل المشاركون عىل شهادة إلكترونية بعد إتمامهم ألسئلة الدورة.الشهادة

يمكن للمشاركين االطالع عىل المواد الدراسية للدورة كلٌّ بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

االطالع عىل مواد الدورة في غضون ثالث ساعات تقريباً.

هذه الدورة مفتوحة ألي فرد يرغب في اكتساب فهم عام لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.الجمهور المستهدف

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

الدورة متاحة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( لغة التدريس

وكذلك األلمانية واليابانية والكورية والبرتغالية.

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int
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.4)DL-170( دورة متخصصة في أساسيات البراءات    

تهدف الدورة العامة حول أساسيات البراءات )DL-170( إىل شرح المبادئ واألثر االقتصادي للبراءات وعملية الوصف

تسجيل البراءات الدولية شرحا موجزاً. وتقدم للمشاركين استعراضا عن أهمية البراءات في النقل الفعال للتكنولوجيا 

وتطويرها. إنها دورة تحضيرية مصممة لكي تمهد للتدريب العملي بشأن الحماية بموجب البراءات.

تتضمن الدورة المواضيع التالية، ومجموعة نهائية من األسئلة وموجز عرض سمعي بصري:المضمون والبرنامج

مقدمة في قانون البراءات  

المبادئ األساسية لنظام البراءات الدولي  

األهلية للبراءة: االجراءات الشكلية )طلب البراءة(  

األهلية للبراءة: االجراءات المواضيعية  

المستويات المختلفة لحماية البراءات )الخيارات الوطنية واإلقليمية والدولية(  

طرق حماية االبتكار  

منح البراءات وقواعد التنفيذ  

مرونة البراءات وأهداف التنمية  

قضايا جديدة وقضايا هامة ومناقشات في قانون البراءات  

تقدم هذه الدورة للدراسة الذاتية وتتضمن اختبارات رسمية تسمح للمشاركين بتقييم درجة معرفتهم وفهمهم لنقاط التدريس واالختبار النهائي

مختلفة من الدورة.

قد يتوصل المشارك إىل تحصيل شهادة إلكترونية عند استكمال اإلجابة بنجاح عن مجموعة األسئلة النهائية.الشهادة

يمكن للمشاركين مطالعة المواد الدراسية للدورة كلُّ بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

دراسة مقررات هذه الدورة في غضون 10 و12 ساعة تقريباً. 

صممت الدورة للمشاركين الذين يعتزمون حضور مزيد من الدورات التدريبية إلذكاء معرفتهم في مجال البراءات. الجمهور المستهدف

وتفيد هذه الدورة المهنيين غير المتفرغين الذين يرغبون في مراجعة العناصر األساسية لحقوق البراءات بإيجاز.

ويوصى بشدة بأن يكمل المشاركون المحتملون الدورة العامة حول الملكية الفكرية )DL-101( قبل االلتحاق بهذه 

الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم حالياً الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int


33

د
ع

 ب
ن

ع
م 

عل
لت

 ا
ج

م
نا

بر

.5)DL-177( برنامج تعليمي عن بعد حول استخدام معلومات البراءات    

البرنامج التعليمي عن بعد هو أداة تعليمية تفاعلية تغطي أسس توثيق البراءات، واستراتيجيات البحث عن الوصف

البراءات، وتحليل البراءات واالستخدامات المتعددة للبراءات. ويتضمن دروًسا وسيناريوهات وتمارين تخول 

للمتعلمين توسيع معارفهم واختبارها.

ومن المستحسن أن يسجل المشاركون في البرنامج التعليمي DL-177 قبل المشاركة في دورة التعلم عن بعد 

DL-318 بشأن البحث عن معلومات البراءات.

تتألف الدورة من الوحدات الثالث التالية، ويشمل كل منها عدداً من البرامج التعليمية والسيناريوهات :المضمون والبرنامج

الوحدة 1: أساسيات البراءة؛  
الوحدة 2: البحث عن البراءات واستردادها؛  
الوحدة 3: تحليل البراءة؛  

ال يوجد اختبار نهائي لهذه الدورة.االختبار النهائي

سيحصل المشاركون الذين يكملون الدروس اإللكترونية عىل شهادة إتمام الدورة اإللكترونية.الشهادة

يمكن للمشاركين االطالع عىل المواد الدراسية للدورة كلُّ بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

دراسة مقررات هذه الدورة في غضون ثمان ساعات تقريباً.

قد يكون البرنامج التعليمي عن بعد مفيًدا لألفراد، أو لدعم التدريب الجماعي للمستخدمين من ذوي مستويات الجمهور المستهدف

كفاءة تتراوح بين األساسي و المتوسط، بما في ذلك الطالب والباحثين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وصانعي السياسات. ويعتبر البرنامج مكمال للتدريب في الموقع المقدم في إطار برنامج مركز دعم التكنولوجيا 

واالبتكار التابع للويبو.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

يقدَّم حالياً البرنامج التعليمي عن بعد باللغات واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية. وستتاح إصدارات للغات لغة التدريس

إضافية أخرى مستقبال بما فيها العربية والصينية. 

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int
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.6)DL-IP PANORAMA( 2.0 بانوراما الملكية الفكرية    

تستهدف دورة بانوراما الملكية الفكرية 2.0 تزويد الدارسين بقاعدة شاملة لتوظيف الملكية الفكرية في أغراض ريادة الوصف

األعمال واألعمال التجارية. فمن خالل استخدام أمثلة إفرادية حقيقية، تذكي دورة بانوراما الملكية الفكرية 2.0 الوعي 

بفوائد استخدام نظام الملكية الفكرية لألعمال التجارية، مع توفير توجيهات عملية وإطار لكيفية تنفيذ ذلك. ويسهل 

محتوى التعلم المصغر التفاعلي بتصميمه الجديد عىل المشاركين االطالع عىل وحدات يسيرة الحجم من مواد التعلم 

واستيعابها.

و دورة بانوراما الملكية الفكرية 2.0 من إعداد الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية النهوض باالختراع في 

كوريا، وهي إصدار مطور من دورة بانوراما الملكية الفكرية األصلية التي أطلقت عام 2007.

تتضمن الدورة الوحدات الثماني التالية:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: دور الملكية الفكرية  
الوحدة 2: الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية كأدوات في االستخدام  
الوحدة 3: األشكال المختلفة من الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية  
الوحدة 4: كيف تتحقق من اتصاف مؤسستك بالدراية اإللكترونية؟  
الوحدة 5: استراتيجية الملكية الفكرية  
الوحدة 6: تدقيق الملكية الفكرية  
الوحدة 7: التعدي عىل الملكية الفكرية  
الوحدة 8: استخدام الملكية الفكرية  

ال يوجد اختبار نهائي لهذه الدورة.االختبار النهائي

ال تُمنَح شهادة في نهاية هذه الدورة.الشهادة

يمكن للمشاركين االطالع عىل المواد الدراسية للدورة كلُّ بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

دراسة مقررات هذه الدورة في غضون 20 ساعة تقريباً.

هذه الدورة متاحة لكل مهتم بكيفية استخدام الملكية الفكرية لألعمال، وال سيما:الجمهور المستهدف

طالب الفرق الجامعية النهائية في تخصصات إدارة األعمال وريادة األعمال )الذين يلتمسون المعرفة والمهارات   

في استخدام الملكية الفكرية لريادة األعمال وإدارة األعمال(؛

والمهنيون الشباب؛  

ورواد األعمال؛  

وأصحاب األعمال )سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة(.  

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم دورة بانوراما الملكية الفكرية 2.0 حالياً باللغة واالنكليزية. . وستتاح في المستقبل اللغات اإلضافية، بما فيها لغة التدريس

العربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية وغيرها.

تتاح هذه الدورة بناء عىل منحة دراسية لكل المسجلين في الدورة.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int
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دورات التعلم عن بعد المتقدمة التي يديرها المعلمون

.7)DL-201( دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة    

توضح هذه الدورة المتقدمة المبادئ األساسية للحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك عرض الوصف

شامل للمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتعالج أيضاً نظام اإلدارة الجماعية للحقوق، وتتناول قضايا حق المؤلف 

والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية.

تتألف الدورة من 13 وحدة جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: حق المؤلف في سياق الملكية الفكرية: نبذة تاريخية واالتفاقيات الدولية  
الوحدة 2: اتفاقية برن: مبادئ المصنفات وتأليفها ومفهومها  
الوحدة 3: اتفاقية برن: حماية المضمون – الحقوق واالستثناءات والتقييدات  
الوحدة 4: اتفاقية برن: أنواع خاصة من المصنفات واألوضاع  
الوحدة 5: اتفاق تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف  
الوحدة 6: الحقوق المجاورة  
الوحدة 7: أنظمة الحماية الخاصة، والحقوق الخاصة، والمنافسة غير المشروعة  
الوحدة 8: اتفاق تريبس وقضايا اإلنفاذ  
الوحدة 9: اإلدارة الجماعية للحقوق  
الوحدة 10: حق المؤلف عىل اإلنترنت والتطورات التكنولوجية أخرى  
الوحدة 11: معاهدة مراكش  
الوحدة 12: أشكال التعبير الفولكلوري وحق المؤلف  
الوحدة 13: الملكية الفكرية والتنمية – مواطن المرونة في قانون حق المؤلف  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

وسيلقي المعلمون أيضا محاضرات شبكية حول موضوعات محددة تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة في نهاية 

الدورة، قبل االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية.

وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً 

من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار كتابي نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

يحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية تشهد عىل إتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

مت هذه الدورة لرجال القانون، والمديرين في مكاتب حق المؤلف، والموظفين في جمعيات اإلدارة الجماعية الجمهور المستهدف ُصمِّ

وهيئات البث أو قطاعات النشر واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة بشأن الملكية 

الفكرية عىل غرار األشخاص الذي استكملوا الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( بنجاح.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-201 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل –لمزيد من التفاصيل انظر الجدول المندرج في الرسوم الدراسية

قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.8)DL-203( دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي    

ترمي هذه الدورة المتقدمة إىل تقديم معلومات تقنية عن حماية المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الوصف

بموجب الملكية الفكرية. وتغطي المفاهيم األساسية والتجارب الوطنية واإلقليمية والدولية والخيارات السياسية 

واآلليات القانونية المتاحة، أو الخاضعة للنظر بغية تقديم هذه الحماية. وتهدف إىل اكتساب الكفاءات وتحفيز النظر 

في تلك المسائل، وتبادل التجارب المكتسبة، والمضي قدماً بفهم طائفة من المسائل والخيارات الممكنة في هذا 

المجال الذي ال يزال يشهد تطورات قانونية وسياسية عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

تتألف الدورة من أربعة وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: لمحمة عامة ومفاهيم أساسية  
الوحدة 2: خيارات حماية المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بموجب الملكية الفكرية  
الوحدة 3: حماية المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بحقوق الملكية الفكرية القائمة والمعّدلة  
الوحدة 4: حماية المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بنظام حماية خاص  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 70 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

هذه الدورة مصممة لمسؤولي مكاتب الملكية الفكرية والمسؤولين الحكوميين من اإلدارات األخرى، وراسمي الجمهور المستهدف

السياسات، والدبلوماسيين، وأفراد الجماعات األصلية والمحلية، وموظفي المنظمات غير الحكومية والمنظمات 

الحكومية الدولية، والمحامين، واألكاديميين، والباحثين، والطالب، واألفراد الذين لديهم معرفة عملية بنظام الملكية 

الفكرية. ولما كانت الدورة تشمل العالقة بين الملكية الفكرية والمعرفة التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، 

فيمكن للمشاركين الملمين بنظام الملكية الفكرية تحقيق أقصى فائدة من المحتوى.

 )DL-001( ”ويوصى المشاركون المحتملون من غير الملمين بالنظام باستكمال “الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية

أو “الدورة العامة عن الملكية الفكرية” )DL-101( والمتاحتين مجانا قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة حالياً باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة )العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية لغة التدريس

واإلسبانية( وكذلك البرتغالية.

تقتضي الدورة DL-203 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم “معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد”.

https://welc.wipo.int
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.9)DL-205-UPOV( مدخل إىل نظام حماية األصناف النباتية الجديدة    

تقدم هذه الدورة المتقدمة شرحا كامال للمفاهيم األساسية وشروط حماية األصناف النباتية الجديدة ومبادئها الوصف

المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة )اتفاقية األوبوف(.

تتألف الدورة من 11 وحدة واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: طبيعة استنبات النباتات وضرورة حماية حقوق مستولدي النباتات  
الوحدة 2: موضوع الحماية واألهلية للحصول عليها  
الوحدة 3: شروط الحماية  
الوحدة 4: التقدم بطلب للحصول عىل حق مستولد نباتات  
الوحدة 5: اختبار التمّيز والتجانس والثبات  
الوحدة 6: نطاق حق مستولد النباتات – القوانين والمواد المشمولة  
الوحدة 7: نطاق حق مستولد النباتات – أوجه التنوع في نطاق حق مستولد النباتات  
الوحدة 8: االستثناءات والتقييدات عىل حق مستولد النباتات  
الوحدة 9: بطالن حق مستولد النباتات وإلغاؤه  
  )UPOV( الوحدة 10: االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات
الوحدة 11: تنفيذ االتفاقية واألحكام النهائية  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

وسيحصل المشاركون عىل تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع 

واحد تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 36 ساعة دراسة عىل مدى 4 أسابيع.المدة

مة خصيصاً للمسؤولين وموظفي الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص.الجمهور المستهدف هذه الدورة ُمصمَّ

القطاع العام - الموظفون الحكوميون المسؤولون عن صياغة تشريعات حقوق مستولدي النباتات ومكاتب إدارة   

حقوق مستولدي النباتات؛ ومنظمو تجارب التمّيز والتجانس والثبات وفاحصوها؛

القطاع الخاص - مستولدو النباتات؛ ومديرو الملكية الفكرية؛ ووكالء/محامو الملكية الفكرية؛ والطالب.  

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل http://www.upov.int/resource/en/training.htmlالتسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات االنكليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-205 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر فهرس الدورة الشبكية لالتحاد الدولي الرسوم الدراسية

 لحماية األصناف الجديدة من النباتات )UPOV( لمزيد من التفاصيل والمعلومات المحّدثة عىل الرابط: 

 .https://www.upov.int/resource/en/training.html

http://www.upov.int/resource/en/training.html
https://www.upov.int/resource/en/training.html
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.10)DL-301( دورة متقدمة عن البراءات  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل إعطاء المشاركين نظرة معمقة عن مبادئ البراءات ومسار الحصول عىل البراءات الوصف

برمته ووقعها االقتصادي. وتنطوي الدورة عىل بحث االستخدام التقليدي للبراءات في مراكز المعرفة مثل الجامعات 

وغيرها من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة. وتزود الدورة المشاركين باستعراض شامل ألهمية مجموعات 

البراءات في تيسير نقل التكنولوجيا وتطويرها عىل نحو فعال.

تحتوي هذه الدورة عىل 8 وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: وقع نظام البراءات في االقتصاد الكلي  
الوحدة 2: مسار إيداع طلبات البراءات  
الوحدة 3: شتى طبقات النظام الدولي للبراءات – )الخيارات الوطنية واإلقليمية والدولية(  
الوحدة 4: أنواع الحمايات  
الوحدة 5: مسائل قانونية  
الوحدة 6: اإلنفاذ  
الوحدة 7: المسائل الجديدة: القضايا والمناقشات المهمة  
الوحدة 8: الملكية الفكرية والتنمية  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

وسيلقي المعلمون أيضا محاضرات شبكية حول مواضيع محددة تتعلق بالبراءات في نهاية الدورة، قبل االختبار 

النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

هذه الدورة موجهة إىل األفراد الذين يمتلكون معرفة متينة بأسس الملكية الفكرية. وهي متاحة لجميع الممارسين الجمهور المستهدف

القانونيين، وموظفي مكاتب الملكية الفكرية، واألفراد المشاركين في البحث والتطوير، وطالب الجامعات. ونظراً 

لطبيعة الدورة المتقدمة، يُنصح المشاركون المحتملون الراغبون في دراسة هذه الدورة والذين ليس لديهم معرفة 

متينة بأسس الملكية الفكرية أن يستكملوا الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( التي تقدمها أكاديمية الويبو 

مجانا قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-301 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم “معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد”.

https://welc.wipo.int
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.11)DL-302( دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل إذكاء الوعي بالمسائل المعقدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها ألغراض الوصف

التوسيم. وهي دورة تأهيلية مصممة لتسبق التدريب العملي عىل حماية العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

والمؤشرات الجغرافية.

تحتوي هذه الدورة عىل 7 وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: دور العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية في السوق  
الوحدة 2: العالمات التجارية  
الوحدة 3: المؤشرات الجغرافية  
الوحدة 4: التصاميم الصناعية  
الوحدة 5: الحماية من المنافسة غير المشروعة  
الوحدة 6: صناعة أدوات التوسيم وإدارة الملكية الفكرية  
الوحدة 7: الملكية الفكرية والتنمية - مواطن المرونة والملك العام في إطار العالمات التجارية  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

وسيلقي المعلمون أيضا محاضرات شبكية حول مواضيع محددة تتعلق بالبراءات في نهاية الدورة، قبل االختبار 

النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

ينبغي أن يكون المشاركون في الدورة مهتمين عموماً باالنتفاع عىل أفضل وجه بالملكية الفكرية في التسويق وإدارة الجمهور المستهدف

األصول غير الملموسة للشركات الخاصة. وهذه الدورة موجهة إىل العاملين في مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات 

البحث والتطوير، والممارسين القانونيين، وطالب الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكرية. ويُوصى بشدة بأن 

يستكمل المشاركون الذين ليس لديهم معرفة بالملكية الفكرية “الدورة العامة عن الملكية الفكرية” )DL-101( التي 

تقدمها أكاديمية الويبو مجاناً قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-302 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم “معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد”.

https://welc.wipo.int
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.12)DL-303( دورة متخصصة بشأن نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات  

يعد نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات حالً مناسبًا وميّسر التكلفة لتسجيل وإدارة العالمات التجارية في جميع الوصف

أنحاء العالم. ويكمن الغرض من هذه الدورة في إعطاء المشاركين لمحة عامة عن نظام مدريد واستكشاف فوائده 

ومبادئه واإلجراءات المتعلقة به.

وتحتوي الوحدات عىل أسئلة للتحقق من مدى المعرفة في نقاط مختلفة، وسيناريوهات تعّمق فهم المشاركين 

للمواد المعروضة في الوحدات لتوفير دليل أكثر عملية.

تحتوي هذه الدورة عىل الوحدات الستة التالية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل نظام مدريد؛  
الوحدة 2: االنضمام )إىل نظام مدريد(؛  
الوحدة 3: مكتب المنشأ؛  
الوحدة 4: مكتب الطرف المتعاقد المعّين؛  
الوحدة 5: التواصل مع الويبو واألدوات والخدمات اإللكترونية؛  
الوحدة 6: اإلدارة بعد التسجيل؛  
االختبار النهائي  

وستقدم كل من الوحدات 1 و5 و6 أيضا بشكل مستقل لدراسة التعلم الذاتي مفتوحة للجميع عىل أساس المنح.

يتكون التقييم النهائي من سلسلة أسئلة ذات إجابات اختيارية متعددة.االختبار النهائي

سيحصل المشاركون عىل شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة.الشهادة

تتطلب هذه الدورة المتخصصة ما يقرب من 15 ساعة دراسة عىل مدى ستة أسابيع.المدة

هذه الدورة موجَّهة للمستخدمين الحاليين والمستقبليين لنظام مدريد )ممثلي العالمات التجارية وأصحابها( الجمهور المستهدف

والمهنيين في مجال الملكية الفكرية والطالب وموظفي مكاتب الملكية الفكرية. 

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

سُتقدَّم الدورة باللغة االنكليزية في البداية.لغة التدريس

باعتبارها دورة متقدمة، قد يتطلب المشاركة في الدورة DL-303 رسوم التسجيل - لمزيد من التفاصيل، يرجى الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int/acc :الرجوع إىل مركز الويبو للتعلم عن بعد عىل

https://welc.wipo.int
https://welc.wipo.int/acc
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.13)DL-305-UPOV( دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل إتاحة فهم أسس فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات بموجب الوصف

االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة.

تتألف الدورة من 13 وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

القسم األول: تشغيل مكتب لحقوق مستولدي النباتات  

الوحدة 1: مكتب حقوق مستولدي النباتات –  
الوحدة 2: إدارة الطلبات –  
الوحدة 3: أهلية المستولدين للحصول عىل الحقوق –  
الوحدة 4: معلومات يجب نشرها –  

القسم الثاني: فحص الجدة  

الوحدة 5: فحص الجدة –  
القسم الثالث: فحص تسميات األصناف  

الوحدة 6: فحص تسميات األصناف –  
القسم الرابع: فحص التمّيز والتجانس والثبات  

الوحدة 7: مقدمة عن التمّيز والتجانس والثبات –  
الوحدة 8: مجموعات األصناف –  
الوحدة 9: فحص التميز –  
الوحدة 10: فحص التجانس –  
الوحدة 11: فحص الثبات –  
الوحدة 12: إجراء تجربة التمّيز والتجانس والثبات –  
الوحدة 13: التعاون عىل اختبار التمّيز والتجانس والثبات –  

االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

وسيحصل المشاركون عىل تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 70 ساعة دراسة عىل مدى 4 أسابيع. ويمكن االلتحاق بالدورة كدورة واحدة )DL-305( أو دورتين المدة

:)DL-305Bو DL-305A( منفصلتين

DL-305A: إدارة حقوق مستولدي النباتات )30 ساعة تقريبا(؛  
DL-305B: فحص التمّيز والتجانس والثبات )45 ساعة تقريبا(.  

المسؤولون أو األشخاص المعينون رسمياً المسؤولون عن تشغيل مكاتب حقوق مستولدي النباتات أو عن صياغة الجمهور المستهدف

تشريعات حقوق مستولدي النباتات؛ والموظفون الرئيسيون في مكاتب حقوق مستولدي النباتات؛ ومنظمو تجارب 

التمّيز والتجانس والثبات؛ وفاحصو التمّيز والتجانس والثبات؛ ومستولدو النباتات؛ ومديرو الملكية الفكرية؛ ووكالء/

محامو الملكية الفكرية؛ واألكاديميون/الطالب.

 )DL-205( الدورة المطلوبة مسبقا: ينبغي عىل المشاركين المحتملين أن يستكملوا دورة األوبوف الجديدة 
“مدخل إىل نظام األوبوف لحماية األصناف النباتية” قبل االلتحاق بهذه الدورة ويحصلوا عىل معدل 70% أو أعىل منه 

في االختبار النهائي لتلك الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل http://www.upov.int/resource/en/training.htmlالتسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات االنكليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-305 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر فهرس الدورة الشبكية لالتحاد الدولي الرسوم الدراسية

 لحماية األصناف الجديدة من النباتات )UPOV( لمزيد من التفاصيل والمعلومات المحّدثة عىل الرابط: 

.https://www.upov.int/resource/en/training.html

http://www.upov.int/resource/en/training.html
https://www.upov.int/resource/en/training.html
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.14)DL-317( دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو  

تزود هذه الدورة المتخصصة من المستوى المتوسط المشاركين بفهم شامل للسمات والمزايا الرئيسية لإلجراءات الوصف

التي وضعها مركز الويبو للتحكيم والوساطة. وتسعى الدورة إىل إعطاء المشاركين معرفة معمقة عن طريقة تحديد 

أنسب إجراء لتسوية المنازعات لقضايا معينة وإدراج أنسب أحكام تسوية المنازعات في االتفاقات.

تتألف الدورة من أربع وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مركز الويبو للتحكيم والوساطة  
الوحدة 2: الوساطة  
الوحدة 3: التحكيم والتحكيم المعجَّل  
الوحدة 4: مباشرة التحكيم  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عبر منصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات 

يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 70 ساعة دراسة عىل مدى 7 أسابيع.المدة

هذه الدورة أداة مفيدة لألشخاص الذين يستحدثون شتى أشكال الملكية الفكرية أو يسعون لحمايتها ويرغبون في الجمهور المستهدف

الحصول عىل المزيد من الفهم الشامل إلجراءات تسوية المنازعات بموجب قواعد الويبو. هذه الدورة مستواها 

متوسط وهي مصممة لألفراد الذين لديهم بالفعل معرفة عملية بالمفاهيم األساسية لقانون الملكية الفكرية. ولذا 

يُوصى بشدة أن يكون للمشاركين المحتملين معرفة عملية بالملكية الفكرية أو أن يكونوا نجحوا بالفعل في إحدى 

الدورات التالية: الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101(، والتي ستقدم عىل أساس منحة دراسية للمسجلين 

في الدورة؛ أو الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة )DL-201(، أو الدورة المتقدمة عن البراءات 

.)DL-302( أو الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ،)DL-301(

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-317 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.15)DL-318( دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات  

تعرض هذه الدورة المتقدمة مفاهيم البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات وتوضيحها توضيحاً شامالً. وقد الوصف

أدرجت أنشطة عملية في الدورة لكي تكمل المبادئ النظرية التي يقوم عليها البحث في المعلومات المتعلقة 

بالبراءات. وتُقدَّم أيضاً إىل المشاركين في الدورة معلومات معمقة عن المصادر والتقنيات والبيانات المستخدمة 

في البحث في البراءات.

تحتوي هذه الدورة عىل 8 وحدات جوهرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مقدمة - قيمة المعلومات المتعلقة بالبراءات  
الوحدة 2: األنواع المختلفة للبحث عن البراءات؛ واالستخدام االستراتيجي للمعلومات المتعلقة بالبراءات  
الوحدة 3: تقنيات البحث في وثائق البراءات  
الوحدة 4: التدريب عىل البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات  
الوحدة 5: البحث الفعال والفاعل  
الوحدة 6: البحوث المتخصصة  
الوحدة 7: تقرير البحث في البراءات  
الوحدة 8: نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

سيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات محددة تتعلق بالبحث عن البراءات في نهاية 

الدورة، قبل االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عبر منصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات 

يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية تفيد بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

هذه الدورة موجهة إىل العاملين في مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات البحث والتطوير، والممارسين القانونيين، الجمهور المستهدف

وطالب الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكرية. ويُوصى بشدة بأن يستكمل المشاركون المحتملون الذين 

ليس لهم معرفة بالملكية الفكرية “الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( والدورة المتقدمة عن البراءات 

)DL-301( والبرنامج التعليمي عن بعد حول استخدام معلومات البراءات )DL-177( قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات الصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية. وستتاح إصدارات للغات إضافية أخرى لغة التدريس

مستقبال بما فيها العربية والروسية.

تقتضي الدورة DL-318 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.16)DL-320( دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات  

يتمثل الهدف من هذه الدورة المتقدمة في استكمال معرفة المشاركين بشأن صياغة البراءات واالستعانة بها كدورة الوصف

تحضيرية تسبق التدريب العملي اإلضافي المكثف في الميدان. وال تمنح األهلية في صياغة البراءات وال تحل محل 

دالئل التدريب الحالية التي يستعين بها المحامون المتخصصون في البراءات أو وكالء البراءات في البلدان التي 

تملك أنظمة متينة للتعليم المهني في الممارسات المتعلقة بالبراءات.

مت مواد الدورة عىل أساس القواسم المشتركة بين عدد من قوانين البراءات المعمول بها في البلدان التي المضمون والبرنامج ُصمِّ

يسعى أغلب مودعو طلبات البراءات للحصول عىل الحماية فيها.

وتتألف الدورة من 5 وحدات جوهرية ومناقشات مواضيعية واختبار نهائي:

الوحدة 1: مقدمة - لماذا قد ترغب في الحصول عىل براءة؟  
الوحدة 2: لمحة عامة عن البراءات  
الوحدة 3: صياغة طلب البراءة - المطالبات  
الوحدة 4: صياغة طلب البراءة - الوصف  
الوحدة 5: أسئلة التقييم الذاتي؛ تمارين عملية في صياغة المطالبات  
مناقشات مواضيعية مع خبراء في صياغة طلبات البراءات بشأن ما يلي:  

براءات الكيمياء –  

براءات المستحضرات الصيدالنية –  

براءات التكنولوجيا الحيوية –  

براءات الحوسبة واالتصاالت –  

البراءات الميكانيكية العامة –  

االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

وسيلقي المعلمون محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة تتعلق بصياغة البراءات في نهاية الدورة، قبل 

االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عبر منصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات 

يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات إضافة إىل أسئلة تتطلب ردوداً إنشائية. االختبار النهائي

ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

وسيحصل المشاركون عىل تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة )DL-320( عىل شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

مت هذه الدورة في المقام األول للمخترعين والعلماء والمهندسين وغيرهم من المشاركين في المساعي الجمهور المستهدف ُصمِّ

التقنية. ويفضل أن تكون لدى المشاركين معرفة عملية متينة بأساسيات الملكية الفكرية. ويُنصح بشدة المشاركون 

المحتملون الذين ليست لديهم معرفة بأسس الملكية الفكرية باستكمال الدورة العامة عن الملكية الفكرية 

)DL-101( التي تقدم مجانا قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة )DL-320( بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.17)DL-450( دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل إذكاء الوعي بالمفاهيم األساسية إلدارة الملكية الفكرية وأهميتها كدافع لإلبداع الوصف

البشري والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتشرح الدورُة كيفية إعداد استراتيجية إلدارة الملكية الفكرية وتنفيذها، 

للتطبيق العام و في بيئة إلكترونية.

تتألف الدورة من 9 وحدات جوهرية تتناول الطبيعية المتعددة التخصصات إلدارة الملكية الفكرية واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: إدارة الملكية الفكرية – مقدمة ولمحة عامة  
الوحدة 2: اآلفاق االقتصادية إلدارة الملكية الفكرية  
الوحدة 3: االبتكار وحماية الملكية الفكرية  
الوحدة 4: قيمة الملكية الفكرية وشؤونها المالية  
الوحدة 5: إدارة الملكية الفكرية واستغاللها تجارياً  
الوحدة 6: إدارة الملكية الفكرية عىل اإلنترنت  
الوحدة 7: استراتيجية إدارة الملكية الفكرية  
الوحدة 8: الملكية الفكرية والتنمية – المصادر المفتوحة ومواطن المرونة والملك العام  
الوحدة 9: دراسات إفرادية عن إدارة الملكية الفكرية  
االختبار النهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل كل وحدة.التدريس

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة تتعلق بإدارة الملكية الفكرية في نهاية 

الدورة، قبل االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عبر منصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات 

يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 12 أسبوعا.المدة

هذه الدورة موجهة إىل المهنيين الذين لديهم معرفة أساسية بالملكية الفكرية أو إدارة األعمال، ومسؤولية عامة عن الجمهور المستهدف

إدارة شتى أشكال الملكية الفكرية وحمايتها ويُوصى المشاركون المحتملون دون معرفة مسبقة بالملكية الفكرية 

بشدة باستكمال الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( قبل اتباع هذه الدورة. وحبذا لو كانت لديهم معرفة بحق 

المؤلف والبراءات والعالمات التجارية. وتوفر أكاديمية الويبو دورات عن الموضوعات الثالثة منها الدورة المتقدمة 

عن حق المؤلف والحقوق المجاورة )DL-201(، والدورة المتقدمة عن البراءات )DL-301(، والدورة المتقدمة عن 

.)DL-302( العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-450 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.18)DL-501( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لرجال القانون  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل إذكاء وعي المشاركين بأساسيات حق المؤلف، وخاصة معاهدات حق المؤلف الوصف

الدولية التي تؤثر في إدارة الحقوق وإنفاذها وطنيا. وتعرض الدورة لمحة عامة عن القضايا التي يعالجها عادة رجال 

القانون فيما يخص اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وسبل انتفاع المبدعين والمستخدمين 

والُمشرِّعين والمجتمع عموماً بنظام اإلدارة الجماعية.

وتقّدم الدورة كل ما يحتاج رجال القانون معرفته عن دور منظمات اإلدارة الجماعية، وكيفية الحصول عىل تكليف 

من أصحاب الحقوق، وكيفية الترخيص الستخدام المصنفات المحمية. وعىل الرغم من أن مشورة رجال القانون 

قد تكون مطلوبة في أي جانب من جوانب اإلدارة الجماعية، لكن أكثر القضايا شيوعا تتعلق بإنشاء منظمات 

اإلدارة الجماعية وإبرام االتفاقات بين أصحاب الحقوق والمستفيدين من المصنفات المحمية، و تسوية المنازعات 

الجمركية وبعض جوانب قانون المنافسة.

تتألف الدورة من 12 وحدة واختبار نهائي.المضمون والبرنامج

الوحدة 1: اتفاقية برن - مبادئ ومفاهيم المصنفات  
الوحدة 2: اتفاقية برن - الحقوق والتقييدات المتصلة باإلدارة الجماعية  
الوحدة 3: الحقوق المجاورة واتفاقية روما  
الوحدة 4: معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي  
الوحدة 5: معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري  
الوحدة 6: مدخل إىل اإلدارة الجماعية لرجال القانون  
الوحدة 7: الحوكمة والشفافية والمساءلة لمنظمات اإلدارة الجماعية  
الوحدة 8: واجبات المحامي ومسؤولياته  
الوحدة 9: قوانين المنافسة ومنع االحتكار  
الوحدة 10: نقل الحقوق لمنظمات اإلدارة الجماعية ومنها  
الوحدة 11: حل المنازعات  
الوحدة 12: األشكال المختلفة لمنظمات اإلدارة الجماعية ومختلف وسائل الترخيص  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عبر منصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات 

يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة. ويجب عىل المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة االختبار النهائي

وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية تفيد بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 80 ساعة دراسة عىل مدى 10 أسبوعا.المدة

تقّدم هذه الدورة لرجال القانون، ومديري مكاتب حق المؤلف، وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات البث أو الجمهور المستهدف

قطاعات النشر، وكذلك األكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية عىل غرار 

األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( أو الدورة المتقدمة عن حق المؤلف 

.)DL-201( والحقوق المجاورة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات العربية االنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغة لغة التدريس

الصينية.

تقتضي الدورة )DL-501( بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.19)DL-502( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ألصحاب الحقوق  

هذه الدورة المتقدمة مصممة ألي شخص يعتزم تعميق معرفته في مجال اإلدارة الجماعية، خاصة ألصحاب الحقوق الوصف

الرئيسيين، وتشرح الكيفية التي يستفيد بها المبدعون والمستخدمون والُمشرِّعون والمجتمع عموماً من نظام اإلدارة 

الجماعية. وتستكشف الدورة أعمال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف لمصنفات الموسيقى، والنصوص والصور، 

ومصنفات الفن البصري والتصوير، فضال عن المصنفات الدرامية.

وتُحدد الدورة، عقب تذكير مقتضب بأسس حق المؤلف والحقوق المجاورة، أسس العناصر الرئيسية الثالثة لسير 

نظام حق المؤلف عىل نحو سليم وهي التشريع، والسياسة، وإدارة الحقوق. والمبدأ الرئيسي هو أنه حينما يكون 

من غير العملي أو من المستحيل بالنسبة ألصحاب حقوق الملكية الفكرية ممارسة حقوقهم عىل نحو فردي، تكون 

اإلدارة الجماعية حالً ممكناً.

وتبحث الدورة في أوجه التآزر القائمة بين أصحاب المصالح في ساحات القانون واإلبداع واإلدارة والسياسات 

من أجل تحقيق التوازن في الفوائد التي تعود عىل المبدعين والمجتمع. وتناقش الدورة العمل اليومي لمنظمات 

اإلدارة الجماعية والطريقة التي تدار بها. وأخيراً، يدرس المتعلمون التحديات المطروحة والفرص السانحة نتيجة 

التكنولوجيات الرقمية وشبكة اإلنترنت من خالل تناول أسئلة وأجوبة ُمعدَّة مسبقاً فضالً عن إجراء مناقشات تفاعلية 

فيما بين النظراء والخبراء.

تتألف الدورة من 7 وحدات يليها اختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل اإلدارة الجماعية  
الوحدة 2: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق – الحقوق الموسيقية  
الوحدة 3: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق – الحقوق المجاورة في مجال الموسيقى  
الوحدة 4: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في الصناعات السمعية البصرية  
الوحدة 5: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في المصنفات القائمة عىل النصوص والصور  
الوحدة 6: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في مصنفات الفن البصري ومصنفات التصوير  
الوحدة 7: اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في مصنفات الدراما  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة ومهمة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها 

المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يتطلب االختبار النهائي من المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم االختبار النهائي

عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع واحد 

تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 120 ساعة دراسة عىل مدى 10 أسابيع.المدة

تقّدم هذه الدورة لمديري مكاتب حق المؤلف، وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات البث أو قطاعات الجمهور المستهدف

النشر ورجال القانون واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية عىل غرار 

األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( أو الدورة المتقدمة المتعلقة بحق 

.)DL-201( المؤلف والحقوق المجاورة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغة لغة التدريس

الصينية.

تقتضي الدورة DL-502 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.20)DL-503( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات اإلدارة الجماعية  

هذه الدورة المتقدمة مصممة ألي شخص يلتمس التعمق في تعلم اإلدارة الجماعية وخاصة موظفي منظمات الوصف

اإلدارة الجماعية. وتشرح الكيفية التي يستفيد بها المبدعون والمستخدمون والُمشرِّعون والمجتمع عموماً من نظام 

اإلدارة الجماعية، وتستكشف أعمال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف في مصنفات الموسيقى والنصوص والصور 

والفن البصري والتصوير والدراما.

وتُحدد الدورة، عقب تذكير مقتضب بأسس حق المؤلف والحقوق المجاورة، أسس العناصر الرئيسية الثالثة لسير 

نظام حق المؤلف عىل نحو جيد وهي التشريع، والسياسة، وإدارة الحقوق. والمبدأ الرئيسي هو أنه حينما يكون من 

غير العملي أو من المستحيل بالنسبة ألصحاب حقوق الملكية الفكرية ممارسة حقوقهم عىل نحو فردي، تكون 

اإلدارة الجماعية حالً ممكناً.

وتبحث الدورة في أوجه التآزر القائمة بين أصحاب المصالح عىل الساحات القانونية واإلبداعية واإلدارية والسياسية 

من أجل تحقيق التوازن في الفوائد التي تعود عىل المبدعين والمجتمع. وتناقش الدورة أيضاً العمل اليومي 

لمنظمات اإلدارة الجماعية والطريقة التي تدار بها. وأخيراً، يدرس المتعلمون التحديات المطروحة والفرص السانحة 

نتيجة التكنولوجيات الرقمية وشبكة اإلنترنت من خالل تناول أسئلة وأجوبة ُمعدَّة مسبقاً وإجراء مناقشات تفاعلية 

فيما بين النظراء والخبراء.

تتألف الدورة من 7 وحدات واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل اإلدارة الجماعية  
الوحدة 2: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية – الحقوق الموسيقية  
الوحدة 3: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية – الحقوق المجاورة في مجال الموسيقى  
الوحدة 4: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في الصناعات السمعية البصرية  
الوحدة 5: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في المصنفات القائمة عىل النصوص والصور  
الوحدة 6: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في مصنفات الفن البصري ومصنفات التصوير  
الوحدة 7: اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في مصنفات الدراما  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.التدريس

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة تتعلق باإلدارة الجماعية لحق المؤلف في 

نهاية الدورة، قبل التقييم النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة ومهمة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها 

المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يتطلب االختبار النهائي من المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم االختبار النهائي

عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 125 ساعة دراسة عىل مدى 10 أسابيع.المدة

تقّدم هذه الدورة لمديري مكاتب حق المؤلف، وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات البث أو قطاعات الجمهور المستهدف

النشر ورجال القانون واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية عىل غرار 

األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( أو الدورة المتقدمة المتعلقة بحق 

.)DL-201( المؤلف والحقوق المجاورة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغة لغة التدريس

الصينية.

تقتضي الدورة DL-503 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.21)DL-506( دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع السياسات  

تقّدم هذه الدورة المتقدمة مدخال إىل صنع السياسات بشأن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وتنظر الوصف

الدورة في العناصر الرئيسية الثالثة لسير نظام حق المؤلف عىل نحو جيد وهي التشريع، والسياسة، وإدارة الحقوق. 

ورغم أّن مهمة إدارة الحقوق تقع في أغلب األحيان عىل عاتق القطاع الخاص، فإن لصناع السياسة دورا مباشرا 

في الحاالت التي تضع فيها التشريعات شروطا خاصة عىل اإلدارة الجماعية. وتهدف هذه الدورة بشكل رئيسي إىل 

دراسة األطر التشريعية المختلفة لإلدارة الجماعية والبحث في الدور الذي يمكن أن تضطلع به الحكومات فيما يخص 

اإلدارة الجماعية للحقوق.

وتستكشف الدورة السبل التي يستفيد بها المبدعون والمستخدمون والُمشرِّعون والمجتمع عموماً من نظام اإلدارة 

الجماعية في مجاالت الموسيقى والتسجيالت الصوتية واألفالم والمصنفات السمعية البصرية والطباعة والنشر 

والفنون البصرية والتصوير والدراما، حيث يؤدي صناع السياسة دورا مباشرا في التشريع واإلنفاذ. ويتمثل هذا الدور 

أساسا في وضع األطر التشريعية لحق المؤلف واإلدارة الجماعية. وفي بعض البلدان، يضطلع صناع السياسات بدور 

رقابي عىل اإلدارة الجماعية.

تتألف الدورة من وحدتين واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل اإلدارة الجماعية  
الوحدة 2: اإلدارة الجماعية لواضعي السياسات  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.التدريس

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يتطلب االختبار النهائي من المشاركين الرد كتابًة عىل سلسلة من األسئلة خالل فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم االختبار النهائي

عبر منصة التعلم اإللكتروني إىل مدرسيهم كي يصححوها. وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إىل 

االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة بأسبوع تقريباً.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية تفيد بإتمام الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 40 ساعة دراسة عىل مدى 6 أسابيع. ولكن يمكن استكمالها في أسبوعين.المدة

تقّدم هذه الدورة لرجال القانون، ومديري مكاتب حق المؤلف، وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات البث الجمهور المستهدف

أو قطاعات النشر. وتستقبل الدورة أيضا األكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية 

.)DL-101( الفكرية عىل غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية الفكرية

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغة لغة التدريس

الصينية.

تقتضي الدورة DL-506 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.22)DL-511( دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر  

تهدف هذه الدورة المتقدمة إىل تعزيز الوعي بإمكانيات البرمجيات المملوكة والمفتوحة المصدر وآثارها؛ وإنشاء الوصف

مصادر مفيدة للمعلومات تتضمن أمثلة واقعية ومراجع بشأن ترخيص البرمجيات المملوكة أو المفتوحة المصدر، 

مع التركيز بوجه خاص عىل احتياجات البلدان النامية.

تتألف الدورة من 4 وحدات واختبار نهائي:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: أنظمة الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات  
الوحدة 2: ترخيص البرمجيات – البرمجيات التقليدية والمفتوحة المصدر  
الوحدة 3: منافع استراتيجيات برمجيات المصدر المفتوح ومخاطرها  
الوحدة 4: خيارات السياسة العامة لدعم وصول أشمل إىل برمجيات مفتوحة المصدر  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي في مجال ترخيص التدريس

البرمجيات.

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة تتعلق بترخيص البرمجيات والمصدر 

المفتوح في نهاية الدورة، قبل االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة DL-511 زهاء 30 ساعة دراسة عىل مدى 10 أسابيع.المدة

تقّدم هذه الدورة لرجال القانون، ومسيري الشركات واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة الجمهور المستهدف

عن الملكية الفكرية عىل غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101( أو الدورة 

.)DL-201( المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغة لغة التدريس

الصينية.

تقتضي الدورة DL-511 بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل للجلسات المقدمة بتوجيه من المعلمين. ولكن الرسوم الدراسية

يمكن للمشاركين غير الراغبين في تلقي هكذا توجيهات من المعلمين أن يحصلوا عىل محتوى الدورة التدريبية 

مجانا.

https://welc.wipo.int
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.23)IP4Teachers( الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب  

تُقدَّم هذه الدورة استجابة لطلب الدول األعضاء في الويبو لتقديم مناهج عن الملكية الفكرية للشباب، إذ يوجد الوصف

نقص في فرص حصول معلمي فئة الشباب عىل تعليم وتخطيط بشأن الملكية الفكرية. وعادة ما تدرس الملكية 

الفكرية عىل مستوى الجامعة وكليات الحقوق في حين يتفاعل الشباب مع قضايا الملكية الفكرية في سن مبكرة 

 )DL-001( بكثير كل عام. وتغطي الدورة كل مجاالت الملكية الفكرية في إطار الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية

التي تغطي كل مجاالت الملكية الفكرية وتركز عىل حق المؤلف والبراءات والعالمات التجارية وخاصة كي يتمكن 

المعلمون من إدماج تعليم مجاالت الملكية الفكرية في الصفوف المدرسية والمناهج الدراسية بطريقة ديناميكية. 

وتتمحور هذه الدورة باألساس حول الدور الذي يؤديه المعلم في تشجيع اإلبداع واالبتكار في وسط الشباب من أجل 

توسيع خيالهم في مجال ريادة األعمال واألعمال اإلنسانية. بينما يدور المحور الثاني في فلك غرس المعلمين في 

نفوس الشباب مبكرا تقدير الجهود المبذولة في إتاحة المصنفات اإلبداعية واالختراعات للجمهور من خالل األمثلة 

والدعم.

تتكون هذه الدورة من وحدات تعليمية مخصصة باستخدام األلعاب السمعية والبصرية والتفاعلية المحسنة لتقديم المضمون والبرنامج

لمحة عامة عن السياسات القائمة ومحتوى تعليم الملكية الفكرية وأدوات التعليم وألعاب واختبارات تفاعلية 

للشباب وتقييم نهائي للمعلمين. وتتناول الموضوعات التالية:

الموضوع 1: مدخل إىل التحديات القائمة في تعليم الملكية الفكرية  
  )DL-001( الموضوع 2: الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية
الموضوع 3: ثالث ألعاب تفاعلية بشأن مجاالت الملكية الفكرية التالية:  

اللعبة 1: حق المؤلف )30 دقيقة(  

أدوات المعلمين )180 دقيقة(  

حق المؤلف - دراسة إفرادية –  

حق المؤلف - خطة الدرس –  

حق المؤلف - أنشطة الطالب –  

حق المؤلف - مالحظات المعلمين –  

اللعبة 2: البراءات )30 دقيقة(  

أدوات المعلمين )180 دقيقة(  

البراءات – دراسة إفرادية –  

البراءات - خطة الدرس –  

البراءات - أنشطة الطالب –  

البراءات - مالحظات المعلمين –  

اللعبة 3: العالمات التجارية )30 دقيقة(  

أدوات المعلمين )180 دقيقة(  

العالمات التجارية – دراسة إفرادية –  

العالمات التجارية – خطة الدرس –  

العالمات التجارية – أنشطة الطالب –  

العالمات التجارية – مالحظات المعلمين –  

الموضوع 4: التقييم النهائي للمناهج الدراسية الذاتية أو المخصصة للتعليم استنادا إىل أدوات أكاديمية الويبو   
الخاصة بالموضوع 3.

يُقدَّم دعم أكاديمي طوال الدورة ويمكن للمتعلمين )ويفترض أن يكونوا معلمين نشطين( طرح أسئلة موضوعية عىل التدريس واالختبار النهائي

الموجهين عبر اإلنترنت.

يمكن إصدار شهادة إلكترونية بعد استكمال الموضوع 2 )للدورة DL-001( والموضوع 4 )لدورة IP4Teachers( بنجاح.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 70 ساعة دراسة عىل مدى 8 أسابيع.المدة

هذه الدورة موجَّهة في المقام األول إىل المربين والمعلمين إلرشاد الجمهور المستهدف من الشباب ، ولكن يمكن الجمهور المستهدف

للمسؤولين عن إدخال سياسات أو إعداد مبادئ توجيهية لتعليم الملكية الفكرية للشباب االستفادة أيضا من هذه 

الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.intالتسجيل

سُتقدَّم الدورة باللغتين العربية واالنكليزية في عام 2023. وستتاح بلغات أخرى في المستقبل. لغة التدريس

هذه الدورة متخصصة تقتصر عىل المعلمين والمربين وواضعي السياسات في المجاالت المعنية، وستقدم عىل الرسوم الدراسية

أساس منحة دراسية، رهناً بتوصيات من مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من المكاتب الحكومية.

https://welc.wipo.int
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الدورات التنفيذية/المتخصصة التي يديرها المعلمون

.24)DL-427( دورة تنفيذية عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية في علوم الحياة  

ستكون هذه الدورة التدريبية التنفيذية بمثابة مقدمة إلدارة الحقوق االستراتيجية في تسويق الملكية الفكرية الوصف

والموارد الوراثية والبيانات، ووضع األساس لتدريب الويبو المتقدم واالنتفاع من خدمات الويبو في إدارة الملكية 

الفكرية للموارد الوراثية والبيانات في علوم الحياة.

وستساعد الدورة المديرين التنفيذيين لمؤسسات علوم الحياة والمبتكرين عىل مواءمة نماذج أعمالهم وتسويقهم 

مع استراتيجيات الملكية الفكرية السليمة. كما يُطلع واضعي السياسات عىل أحدث االتجاهات والتكنولوجيات التي 

تسهل تطور النظم اإليكولوجية الحديثة البتكار علوم الحياة القائمة عىل الملكية الفكرية.

تتألف الدورة من 5 وحدات وتقييم نهائي :المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل الملكية الفكرية والموارد الوراثية في علوم الحياة  
الوحدة 2: فروع قانون الملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة باستخدام الموارد الوراثية في علوم الحياة  
الوحدة 3: القضايا الناشئة في قانون وسياسات الموارد الوراثية والتكنولوجيات ذات الصلة  
الوحدة 4: الصكوك القانونية ذات الصلة وعمليات السياسة الدولية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية في   

علوم الحياة

الوحدة 5: قضايا الملكية الفكرية العملية المتعلقة بالموارد الوراثية في علوم الحياة  
االختبار النهائي  

يقدم الدعم األكاديمي في كل وحدة من الوحدات من لدن معلمين محنكين، بصفتهم خبراء متمرسين في مجال التدريس 

الملكية الفكرية والموارد الوراثية.

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية 

في علوم الحياة في نهاية الدورة، قبل التقييم النهائي.

يناقش معلمون محنكون/خبراء في مجال الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين عىل مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن 

موضوعات يُبدي فيها المشاركون مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يتكون التقييم النهائي من سلسلة من أسئلة متعددة االختيارات.التقييم النهائي

يحصل المشاركون عىل شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة بنجاح.الشهادة

يمكن لكل مشارك مطالعة المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

دراسة مقررات هذه الدورة في غضون 20 ساعة تقريباً.

هذه الدورة موجهة للمديرين التنفيذيين لمنشآت في مجال الملكية الفكرية والموارد الوراثية )مثل الشركات الجمهور المستهدف

والجامعات والمؤسسات البحثية وبنوك الجينات والبنوك الحيوية والمجموعات الثقافية(؛ وواضعي سياسات 

ومبتكرين وباحثين في مجال الملكية الفكرية والموارد الوراثية واألشخاص المهتمين بمعرفة المزيد عن استخدام 

الموارد الوراثية في علوم الحياة الحديثة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق ستتاح عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغة االنكليزية. لغة التدريس

تقتضي الدورة )DL-427( بوصفها دورة تنفيذية سداد رسوم تسجيل – لمزيد من التفاصيل انظر الجدول الخاص الرسوم الدراسية

بالرسوم الدراسية المندرج في قسم »معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد«.

https://welc.wipo.int
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.25)DL-550( WIPO Connect تدريب  

أداة WIPO Connect أداة تكنولوجيا معلومات قوية طورتها الويبو وتقدمها بهدف تسهيل اإلدارة الجماعية لحق الوصف

المؤلف والحقوق المجاورة.

وتزود الدورة المستخدمين بنظرة عامة عىل أداة WIPO Connect وتستكشف ما تتيحه من وظائف وعمليات. وال 

تقتصر هذه الدورة التدريبية عىل التعريف بالوظائف األساسية، من قبيل التوثيق والترخيص، بل تشمل كذلك 

التعريف بإمكانية الوظائف المخصصة مثل التشكيل والتوزيع.

 تتألف الدورة من سبع وحدات إجماال ترتبط بما يصل إىل أربع شهادات تتعلق بوظائف محددة ضمن أداة المضمون والبرنامج

:WIPO Connect
  WIPO Connect الوحدة صفر: مقدمة إىل

WIPO Connect Documentation الشهادة 1 – وثائق
الوحدة 1: وثائق أصحاب الحقوق  
الوحدة 2: وثائق المصنفات  

WIPO Connect Agreement and Licensing الشهادة 2 – اتفاق وترخيص
الوحدة 3: االتفاق والترخيص  

WIPO Connect Matching and Distribution الشهادة 3 – التوفيق والتوزيع في
الوحدة 4: التوفيق  
الوحدة 5: التوزيع  

WIPO Connect Configuration الشهادة 4 – تشكيل
الوحدة 6: تشكيل  

يقدم الدعم التدريبي والتوجيه مهنيون وممارسون ذوو خبرة في استخدام أداة WIPO Connect.التدريس

يناقش مهنيون/ممارسون ذوو خبرة أفضل الممارسات ويجيبون عن استفسارات المشاركين، وذلك باستخدام مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية.

يتطلب الحصول عىل كل من شهادات الوحدات األربع استكمال مسابقات تتألف من أسئلة متعددة االختيارات.االختبار النهائي

يستطيع كل مشارك الحصول عىل ما يصل إىل أربع شهادات حسب الوحدات التي يختارون استكمالها. وسيعطى الشهادة

أيضاً أي مشارك يتحصل عىل الشهادات األربع جميعا شهادة كلية بالتدرب عىل WIPO Connect تثبت استيفاء 

.WIPO Connect كامل برنامج التدريب عىل

تتطلب هذه الدورة زهاء 30 ساعة دراسة.المدة

هذه الدورة موجهة بشكل رئيسي لموظفي منظمات اإلدارة الجماعية ومسؤوليها ومتدربيها الذين يستخدمون أداة الجمهور المستهدف

WIPO Connect في أداء أعمالهم اليومية حاليا أو يخططون لذلك مستقبال.

التسجيل عىل أساس الدعوة فقط.التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغة االنكليزية وستخضع للتجريب باللغة الفرنسية. لغة التدريس

تقدم هذه الدورة بمنحة لمن يدعى إىل المشاركة فيها.الرسوم الدراسية
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.26)DL-620( دورة متخصصة بشأن إعداد مشاريع ناجحة في إطار جدول أعمال الويبو بشأن التنمية  

تقدم هذه الدورة معلومات مفصلة عن منهجية تصميم وتنفيذ مشروعات جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وتحلل الوصف

الدورة التحديات التي تعرقل إعداد مشروعات جدول أعمال التنمية وتساعد في تطوير وتنفيذ مقترحات مشاريع 

ناجحة في إطار جدول أعمال التنمية وتتيح نشر الدروس المستفادة لصالح البلدان والمنظمات األخرى.

وقد صممت جميع الوحدات بحيث تُدرس عند الحاجة، مما يتيح المساعدة في الوقت المناسب ضمن دورة حياة 

المشروع.

تتألف الدورة من الوحدات التالية:المضمون والبرنامج

الوحدة صفر: جدول أعمال التنمية ومقدمة للدورة  
الوحدة 1: مفهوم المشروع  
الوحدة 2: إعداد مقترحات مشاريع كاملة  
الوحدة 3: إعداد مشروع معتمد  
الوحدة 4: الرصد وإدارة التغيير  
الوحدة 5: التقييم  
الوحدة 6: النشر  
نشاط نهاية الدورة  

يقدم الدعم التدريبي والتوجيه مهنيون وممارسون ذوو خبرة في إدارة مشاريع جدول أعمال التنمية.التدريس

يناقش مهنيون/ممارسون ذوو خبرة أفضل الممارسات ويجيبون عن استفسارات المشاركين، وذلك باستخدام مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية.

يتكون التقييم النهائي من سؤال كتابي ومكون أنشطة.االختبار النهائي

يحصل المشاركون الذين يجتازون تقييم نهاية لدورة عىل شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 25 ساعة دراسة.المدة

هذه الدورة موجهة إىل مديري مشاريع جدول أعمال التنمية والمنسقين القطريين من الدول األعضاء في الويبو، الجمهور المستهدف

ومكاتب الملكية الفكرية، والموظفين الداخليين في الويبو، وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة المشاركين 

في تطوير وتنفيذ مشاريع في أطار جدول أعمال الويبو بشأن التنمية.

التسجيل عىل أساس الدعوة فقط.التسجيل

تقدم الدورة باللغة االنكليزية.لغة التدريس

تقدم هذه الدورة بمنحة لمن يدعى إىل المشاركة فيها.الرسوم الدراسية
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دورة تنفيذية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن تعزيز النفاذ إىل 27.  

)DL-701( التكنولوجيات واالبتكارات الطبية

تقدم هذه الدورة التنفيذية لمحة عامة عن التفاعل بين مجاالت السياسة العامة المختلفة المرتبطة بالصحة الوصف

والتجارة والملكية الفكرية. وتصف الدورة العوامل التي تؤثر في النفاذ إىل التكنولوجيات الطبية وتؤثر في ابتكارها. 

وتعرض مجال الخبرة الخاصة لكل من منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية. وتستند إىل 

الدراسة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية والمعنونة “تعزيز فرص النفاذ إىل 

التكنولوجيات واالبتكارات الطبية”.

تشمل هذه الدورة الموضوعات التالية التي يليها اختبار نهائي:المضمون والبرنامج

السياق السياسي للعمل عىل االبتكار والنفاذ  

والقضايا المتعلقة بالنفاذ من منظور الصحة العامة  

ومحددات النفاذ المتعلقة بأنظمة الصحة  

وقضايا عن االبتكار والصحة العامة مع التركيز عىل األمراض المهملة  

ودور الملكية الفكرية في االبتكار والنفاذ  

والقضايا المتعلقة بالتجارة والنفاذ إىل المنتجات ذات الصلة بالصحة  

اختبار نهائي  

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في الميدان الدعم األكاديمي.التدريس

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول مواضيع محددة في نهاية الدورة، قبل االختبار النهائي.

وتوفر األكاديمية هذه الدورة القائمة عىل التعلم الذاتي من دون معلم.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عالياً من االهتمام وااللتزام.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة عىل شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 10 ساعات دراسة عىل مدى 4 أو 5 أسابيع.المدة

هذه الدورة موجهة في المقام األول إىل المهنيين التقنيين مثل فاحصي البراءات، وواضعي السياسات الصحية الجمهور المستهدف

ومعاونيهم، والمتخصصين في شراء األدوية، والمتخصصين في الملكية الفكرية، وطالب السنوات النهائية. ويوصى 

بأن تكون للمشاركين معرفة أساسية بالملكية الفكرية وعالقتها بمسائل سياسات الصحة والتجارة قبل االلتحاق 

بالدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم هذه الدورة بالعربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.لغة التدريس

تقتضي الدورة DL-701، بوصفها دورة تنفيذية، سداد رسوم تسجيل للجلسات المقدمة بتوجيه من المعلمين. الرسوم الدراسية

ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر الجدول الخاص بالرسوم الدراسية تحت قسم معلومات عامة عن برنامج 

التعلم عن بعد أعاله. ولكن يمكن للمشاركين غير الراغبين في تلقي تلك التوجيهات أن يحصلوا عىل محتوى الدورة 

التدريبية مجانا.

https://welc.wipo.int
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.28)DL-730( دورة تنفيذية بشأن الملكية الفكرية والصادرات  

تتناول هذه الدورة التنفيذية بشأن الملكية الفكرية والصادرات التحديات المشتركة التي يواجهها المصدرون وعمال الوصف

وكاالت التصدير في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وتشرح الدورة، من خالل استحضار أمثلة واقعية وحاالت 

ظرفية، أهمية الملكية الفكرية في عملية التصدير. وتقدم أدوات وظيفية لمساعدة المطلعين ببواطن األمور في 

الصناعة إليجاد الحلول للقضايا الرئيسية، بهدف فهم أفضل لكيفية حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم وخدماتهم 

المصدرة.

تتألف الدورة من ست وحدات واختبار نهائي :المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مقدمة وتحديد اإلشكالية: الملكية الفكرية والتجارة - أمثلة عىل حاالت واقعية وقضايا ذات الصلة  
الوحدة 2: الحصول عىل الحقوق في الخارج  
الوحدة 3: ترخيص وبيع المنتجات والخدمات المرخصة  
الوحدة 4: االستثمار األجنبي المباشر )FDI( كطريقة بديلة لتصدير المعرفة والسلع والخدمات  
الوحدة 5: استعراض دراسات حاالت إفرادية وطنية وطرح أفضل الحلول  
الوحدة 6: قائمة مرجعية للمصدرين وعمال وكالة التصدير  
االختبار النهائي  

يُقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في الميدان الدعم األكاديمي.التدريس 

وسيلقي المعلمون أيًضا محاضرات عبر اإلنترنت حول موضوعات مختارة في نهاية الدورة، قبل االختبار النهائي.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

باألكاديمية. وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات يُبدي فيها المشاركون 

مستوى عال من االهتمام وااللتزام.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة عىل مجموعة أسئلة متعددة الخيارات. ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة االختبار النهائي

لخوض االختبار وتسليمه عىل اإلنترنت.

يحصل المشاركون عىل شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة.الشهادة

تتطلب الدورة زهاء 33 ساعة دراسة عىل مدى 4 إىل 5 أسابيع.المدة

هذه الدورة موجَّهة في المقام األول للمصدرين ووكالء ترويج الصادرات والمستثمرين والتجار والمستثمرين ورجال الجمهور المستهدف

األعمال وأرباب األعمال )من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة( الراغبين في توسيع أعمال التصدير 

الخاصة بهم إىل السوق العالمية والشبكات اإلقليمية لوكاالت التصدير.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

تُقدَّم الدورة باللغات االنكليزية والبرتغالية واالسبانية.لغة التدريس

قد تقتضي الدورة DL-730، بوصفها دورة تنفيذية، سداد رسوم تسجيل – ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر الرسوم الدراسية

الجدول الخاص بالرسوم الدراسية تحت قسم معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد أعاله.

https://welc.wipo.int
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دورة الريادة بشأن الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار للعالمات والمبتكرات للمشاركين في برنامج لوريال – 29.  

اليونيسكو للنساء في برنامج العلوم

تتعاون أكاديمية الويبو مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( والوكالة الكورية االستراتيجية الوصف

للملكية الفكرية لتنظيم دورة حضورية لمدة خمسة أيام في سول بجمهورية كوريا.

والغرض الرئيسي من الدورة هو تهيئة فهم عام للملكية الفكرية وتمكين العالمات من حماية الملكية الفكرية الناتجة 

عن البحث العلمي واستغاللها تجاريا، والحصول عىل منح بحثية أعىل، وتبادل المواد العلمية مع معاهد األبحاث 

والجامعات الخاصة، وتطبيق نماذج االبتكار البديلة.

وتتكون الدورة التدريبية من دورات شبكية ومحاضرات وتمارين تفاعلية ومناقشات مع خبراء الصناعة فضال عن 

زيارات دراسية لمرافق ومؤسسات البحث العلمي، وفرص للتواصل مع األقران المماثلين في التفكير والمهنيين 

المتخصصين في الملكية الفكرية.

تتألف الدورة من المرحلتين التاليتين:المضمون والبرنامج

المرحلة 1: تعليم عن بعد باستخدام كتيب “الملكية الفكرية واالبتكار في العلوم” المخصص للعالمات؛
المرحلة 2: برنامج التدريب الحضوري؛

ال يوجد اختبار نهائي لهذا البرنامج التدريبي.التدريس واالختبار النهائي

ستمنح شهادة للمشاركات الالتي ينهين الدورة التدريبية بنجاح.الشهادة

تستغرق الدورة خمسة أسابيع بما فيها مرحلة التعلم عن بعد وأيام التدريب الخمسة الحضورية.المدة

صممت الدورة تحديدا للعالمات من برنامج لوريال - اليونيسكو للنساء في العلوم.الجمهور المستهدف

ستقّدم هذه الدورة باللغة االنكليزية.اللغة

تقدم أكاديمية الويبو والوكالة الكورية االستراتيجية للملكية الفكرية واليونسكو المساعدة المالية للعالمات من برنامج الرسوم الدراسية

لوريال - اليونيسكو للنساء في العلوم. ومن المتوقع أن تغطي المساعدة المالية للمشاركات الرسوم الدراسية لمرحلة 

التعلم عبر اإلنترنت، والسفر إىل مكان التدريب، ونفقات اإلقامة خالل أيام التدريب الخمسة.
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منح الشهادات ودورات التعلم المختلط

.30)AICC( دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية  

تهدف هذه الدورة إىل توفير فرصة لألفراد ممن لهم نفاذ محدود إىل برامج تعليم الملكية الفكرية بغية تعميق الوصف

معرفتهم في إدارة الملكية الفكرية من خالل المشاركة في دورة بانوراما الملكية الفكرية والدورة المتقّدمة بشأن إدارة 

الملكية الفكرية )DL-450(. وتقدم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب كوريا للملكية الفكرية )KIPO( والمعهد الكوري 

.)KIPA( وجمعية كوريا للنهوض باالختراع )KAIST( المتقدم للعلوم والتكنولوجيا

تتألف الدورة من المراحل الثالثة التالية:المضمون والبرنامج

)DL-450و DL-IP Panorama( :المرحلة 1: دورتان عىل اإلنترنت
المرحلة 2: اختبار تحريري عن الملكية الفكرية

المرحلة 3: برنامج تدريبي حضوري

تمتد مرحلة التدريب الحضوري عىل مدى أربعة أيام، يتعرف خاللها المشاركون عىل موضوعات وقضايا متقّدمة عن 

إدارة أصول الملكية الفكرية ويناقشونها.

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان إدارة الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل مراحل الدورة التدريس

الثالث جميعا.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية القضايا البارزة وأفضل الممارسات في إدارة الملكية الفكرية عبر مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية ومنصتي مكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

سيدعى المشاركون الذين حصلوا عىل أعىل عالمات في المرحلة األولي )دورة بانوراما الملكية الفكرية والدورة االختبار النهائي

DL-450( وفي المرحلة الثانية )االختبار التحريري عن الملكية الفكرية( إىل تقديم طلب التحاق بالبرنامج التدريبي 

الحضوري.

أهلية االلتحاق بالبرنامج التدريبي 

الحضوري

يخضع القبول في البرنامج الحضوري لعملية اختيار تشمل تقييم دوافع كل مرشح ومؤهالته، إضافة إىل تقييم ألدائه 

خالل المرحلتين 1 و2 من الدورة.

تعقد دورة التعلم عن بعد )المرحلتان األوىل والثانية( عىل شبكة اإلنترنت خالل النصف األول من عام 2023. ومن المكان والمواعيد

المتوقع عقد الدورة التدريبية الحضورية خالل النصف الثاني من عام 2023 في سول، جمهورية كوريا.

وستتاح معلومات أكثر دقة بشأن فترات التسجيل ومواعيد التدريب الحضوري عىل https://welc.wipo.int وموقع 

.https://www.kipoacademy.kr/ :التعلم اإللكتروني ألكاديمية مكتب كوريا للملكية الفكرية

وقد تعقد مرحلة التدريب الحضوري عبر الشبكة جزئيا أو كليا حسب الظروف السائدة فيما يتعلق بالصحة العامة 

والسفر الدولي.

يحصل المشاركون الذين يجتازون الدورات عىل شبكة اإلنترنت، واالختبار اإلنشائي ويكملون البرنامج التدريبي الشهادة

الحضوري عىل شهادة مشتركة من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

من المتوقع أن تستغرق المشاركة عبر اإلنترنت في المرحلتين 1 و2، بما في ذلك عملية االنتقاء، 15 أسبوعا. المدة

وتستغرق الدورة الحضورية أربعة أيام.

تقدم الدورة للمشاركين من البلدان النامية المنخرطين في تطوير األعمال القائمة عىل الملكية الفكرية. وتلقى الجمهور المستهدف

المشاركات من النساء كل التشجيع لاللتحاق بالدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int وموقع التعلم اإللكتروني التسجيل

.https://www.kipoacademy.kr/ :ألكاديمية مكتب كوريا للملكية الفكرية

تقّدم هذه الدورة باللغة االنكليزية.اللغة

تقّدم أكاديمية الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع المساعدة المالية لعدد محدود المنح الدراسية والرسوم الدراسية

من المهنيين المبتدئين وكذلك المشاركين من أصحاب مبادرات األعمال القائمة عىل الملكية الفكرية. ويتوقع أن 

تغطي هذه المساعدة المالية تكاليف السفر إىل مكان التدريب إضافة إىل نفقات اإلقامة خالل األيام األربعة لمدة 

التدريب.

https://welc.wipo.int
https://www.kipoacademy.kr/
https://welc.wipo.int
https://www.kipoacademy.kr/
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  دورة دراسية بشأن أثر الملكية الفكرية – نيل شهادة تدريس الملكية الفكرية عىل مستويي المدارس االبتدائية 31.

)IPCC( والثانوية

تمنح الدورة الدراسية بشأن أثر الملكية الفكرية معرفة متينة باألسس العامة للملكية الفكرية إىل جانب اإلبداع الوصف

واالبتكار ومهارات تدريس الملكية الفكرية لفائدة المشاركين من البلدان النامية والبلدان األقل نمواً والبلدان التي 

تمر بمرحلة انتقالية والمعنيين بالتعليم المدرسي وتطوير المناهج الوطنية في المرحلتين االبتدائية والثانوية. وتقدم 

.)KIPA( وجمعية كوريا للنهوض باالختراع )KIPO( الدورة بالتعاون مع مكتب كوريا للملكية الفكرية

ويمكّن البرنامج المختلط معلمي المدارس من متابعة محاضرات عملية وتطبيقية يلقيها خبراء الملكية الفكرية في 

التربية واالبتكار؛ ويفتح لهم باب التعاون مع أقرانهم؛ ووضع خطط تدريس الملكية الفكرية ومناهج الملكية الفكرية 

التي تركز عىل اإلبداع واالبتكار. وسيتمكن المشاركون، عند استكمال البرنامج المكون من ثالث مراحل بنجاح، من 

اقتراح طرق لدمج اإلبداع واالبتكار والملكية الفكرية في المناهج الدراسية الوطنية، باإلضافة إىل تدريس اإلبداع 

واالبتكار من خالل دمج المواد المتعلقة بالملكية الفكرية في فصولهم الدراسية. وسيحصل المشاركون، الذين 

يستكملون البرنامج بنجاح، عىل شهادة من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع، 

لتدريس الملكية الفكرية في المرحلتين االبتدائية والثانوية. 

تتألف الدورة من المراحل الثالثة التالية:المضمون والبرنامج

المرحلة 1: دورات عىل اإلنترنت. إما الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية )DL-001( أو أداة IP Ignite؛

المرحلة 2: ندوة حضورية. وخالل هذا البرنامج المكون من أربعة أيام، سيطلع المشاركون عىل موضوعات مختارة 
ويناقشونها. وستتغير مواضيع المناقشة واللغات والتغطية اإلقليمية كل عام. وسينتقى المشاركون من ذوي 

الخلفية التعليمية بناًء عىل ترشيحات من وزارة التعليم الوطنية المعنية أو ممن بانو عىل مستوى عاٍل من النجاح في 

الدورات DL-001 أو IP Ignite التي تقدمها الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع؛

المرحلة 3: تقييم نهائي بعالمات. ويتألف هذا من تقييم لحالة أعمال أو اقتراح حول كيفية دمج اإلبداع واالبتكار 
والملكية الفكرية في المناهج الدراسية الوطنية، أو إعداد خطة درس كجزء من الفصل الدراسي حول اإلبداع واالبتكار 

والملكية الفكرية، والتي يمكن تطبيقها في المراحل االبتدائية أو الثانوية. 

يقدم موجهون ومدربون محنكون من الخبراء الممارسين في مجاالت الملكية الفكرية واالبتكار والتربية الدعم التدريس

األكاديمي خالل جميع المراحل الثالث من الدورة.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية ممارسات جيدة ومهمة تخص موضوعات مختارة تتعلق بتعليم مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

الملكية الفكرية من منظور االبداع واالبتكار موجهة للشباب، عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية ومنصتي 

مكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

سيتعين عىل المشاركين اجتياز التقييم النهائي بنجاح )المرحلة الثالثة( من أجل نيل شهادة في تدريس الملكية االختبار النهائي

الفكرية في مستوى االبتدائي والثانوي.

أهلية االلتحاق بالبرنامج التدريبي 

الحضوري

يخضع القبول في البرنامج الحضورية )المرحلة الثالثة( لعملية اختيار تشمل تقييم دوافع الطالب ومؤهالته، إضافة 

إىل تقييم ألدائه خالل المرحلتين 1 و2. ويجب أن يحصل واضعو المناهج عىل ترشيح من قبل وزارة التربية والتعليم 

في بلدهم.

من المتوقع ُعقد ندوة المرحلة الثانية الحضورية في النصف الثاني من عام 2023 )يحدد مكان عقد الندوة الحقا(. المكان والمواعيد

.https://welc.wipo.int وستتاح معلومات أكثر دقة بشأن فترات التسجيل ومواعيد التدريب الحضوري عىل

وقد تعقد مرحلة التدريب الحضوري عبر الشبكة جزئيا أو كليا حسب الظروف السائدة فيما يتعلق بالصحة العامة 

والسفر الدولي.

سيحصل المشاركون الذين يجتازون المراحل الثالث من البرنامج المختلط عىل شهادة لتدريس الملكية الفكرية في الشهادة

المستويين االبتدائي والثانوي، مشتركة من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

من المتوقع أن تستغرق المشاركة عبر اإلنترنت )المرحلة 1(، واختيار المشاركين للمشاركة في الندوة الحضورية في المدة

المرحلة الثانية 15 أسبوعاً. أّما الندوة الحضورية فتستغرق أربعة أيام.

يشمل الجمهور المستهدف لهذه الدورة معلمي المدارس وواضعي السياسات التعليمية وواضعي المناهج الدراسية الجمهور المستهدف

من البلدان النامية.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل https://welc.wipo.int التسجيل

ستقّدم هذه الدورة باللغة االنكليزية.اللغة

تقّدم أكاديمية الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع المساعدة المالية لعدد محدود المنح الدراسية والرسوم الدراسية

من المرشحين. ويتوقع أن تغطي هذه المساعدة المالية الرسوم الدراسية لدورات التعلم عن بعد وتكاليف السفر إىل 

مكان التدريب ونفقات اإلقامة خالل األيام األربعة لمدة التدريب.

https://welc.wipo.int
https://welc.wipo.int
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.32)IPDTP( برنامج الويبو التدريبي لصياغة البراءات الدولية  

يقدم هذ البرنامج تدريبًا شامالً بشأن صياغة طلبات البراءات لفائدة المشاركين من ذوي االهتمامات المهنية الوصف

والتجارية بالبراءات وأولئك الذين يلتمسون تحسين مهاراتهم في صياغة البراءات عبر مختلف المجاالت التقنية. 

وسيتيح هذا التدريب القائم عىل الممارسة للمخترعين ومن يزودونهم بخدمات بتحصيل ما يلزم من المهارات 

التقنية والمعرفة إلعداد طلبات براءات وإيداعها بنجاح، و صياغة المطالبات بالغة األهمية التي تحدد نطاق وتغطية 

الحماية بموجب البراءة.

وسيستخدم هذا البرنامج أحدث أدوات الويبو للتعلم اإللكتروني، إلي جانب فتح مجال االتصال بخبراء صياغة 

البراءات عن بعد، من خالل استخدام منتديات النقاش عبر اإلنترنت والتوجيه وحضوريا، من خالل حلقات العمل 

التي تُعقد في مقر الويبو الرئيسي في جنيف بسويسرا.

سيستخدم البرنامج التدريبي أدوات التعلم المختلط، التي تجمع بين منصة الويبو للتعلم عن بعد وحلقات العمل في المضمون والبرنامج

مقر الويبو الرئيسي. وتتكون الدورة من ثالث )3( مراحل:

المرحلة 1: أساسيات الصياغة
أسس صياغة المطالبات البراءات والمواصفات من خالل مناقشات يديرها ميسر وتمرينات.  

المرحلة 2: حلقة العمل في جنيف
تركز عىل تحسين مهارات الصياغة ذات الصلة بالتكنولوجيا وممارسات مختلف الواليات القضائية.  

قد تعقد مرحلة التدريب الحضوري عبر الشبكة جزئيا أو كليا حسب الظروف السائدة فيما يتعلق بالصحة العامة   

والسفر الدولي.

المرحلة 3: التوجيه
تمارين متقدمة في صياغة البراءات في مجال تخصص المشاركين.  

سيسهر معلمون محنكون من الخبراء في هذا المجال علي تقديم الدعم األكاديمي في جميع مراحل البرنامج التدريس والمناقشات والتمارين

التدريبي.

وخالل مراحل التدريب الثالث، ستتاح مواد للدراسة ومهام وتمارين واختبارات عىل منصة الويبو للتعلم اإللكتروني، 

التي يمكن استخدامها أيضا لفتح مناقشان جماعية والتراسل المباشر مع المعلمين وتقديم مخرجات العمل.

يجرى تقييم الختبار مهارات المشاركين في نهاية المرحلة 3 عىل منصة أكاديمية الويبو للتعلم اإللكتروني.االختبار النهائي

سينال المشاركون الذين يستكملون جميع مراحل البرنامج التدريبي ويجتازون التقييمات شهادة من الويبو.الشهادة

تتكون الدورة من ثالث )3( مراحل عىل مدى 8 أشهر:المدة

المرحلة 1: 10 أسابيع  

المرحلة 2 : 5 أيام  

المرحلة 3: 10 أسابيع  

يشمل الجمهور المستهدف لهذه الدورة وكالء البراءات؛ والمرشحون لوكالة البراءات؛ وموظفو المؤسسات المعنية الجمهور المستهدف

بالدعم التكنولوجي من قبيل مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات ومراكز البحث العامة ومراكز الويبو لدعم 

التكنولوجيا واالبتكار. والبرنامج مفتوح أيضا أمام األشخاص ممن يقدمون الدعم بانتظام للمخترعين في الحصول 

عىل البراءات والراغبين في تحسين مهاراتهم في صياغة البراءات.

يجب عىل األشخاص المؤهلين تقديم طلب عبر اإلنترنت. وستختار الويبو عدًدا محدوًدا من المتقدمين لدعوتهم إىل التسجيل

المشاركة في الدورة.

.https://welc.wipo.int/ipdtp وستكون المعلومات المتعلقة بفترات التسجيل وعملية التقديم متاحة عىل

يخضع القبول في هذا البرنامج التدريبي لعملية اختيار تتضمن تقييما لدوافع كل متقدم ومؤهالته. ويجب أن يتوفر األهلية

في كل متقدم ما يلي:

دراسة عىل مستوى جامعي لمدة ال تقل عن سنتين في القانون و/أو في مجاالت علمية وتكنولوجية من قبيل   .1

الهندسة أو علوم الحياة أو الطب أو الفيزياء أو الكيمياء أو علوم االتصاالت أو التكنولوجيا الحيوية، أو عمل مهني 

أو خبرة بحثية لمدة ال تقل عن سنة في مجال ذي صلة بصياغة البراءات/معالجة البراءات.

معرفة عامة بشأن الملكية الفكرية والبراءات، معادلة عىل األقل لدورة أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد بشأن   .2

.)DL-301( البراءات

مستوى متقدم في اللغة االنكليزية كتابة وتحدثا.  .3

 TOEFL دراسة عىل مستوى جامعي أو أعىل لمدة ال تقل عن سنتين في اللغة االنكليزية، أو إحراز درجة في اختبار  .4

iBT ال تقل عن 120/80 أو في اختبار IELTS ال تقل عن 9/6.5 خالل السنوات الثالث السابقة.

يقّدم هذا البرنامج التدريبي باللغة االنكليزية.لغة التدريس

يجب سداد رسوم تعليمية قدرها 800 دوالر أمريكي عند االخطار بالقبول. وتطبق خصومات عىل الفئات التالية:الرسوم الدراسية

المشاركون )سواء كانوا مهنيين أو طلبة( من بلدان متقدمة: خصم 20% يخفض الرسوم التعليمية إىل 640 دوالرا   

أمريكيا.

المشاركون )سواء كانوا مهنيين أو طلبة( من بلدان نامية أو بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية: خصم %60   

يخفض الرسوم التعليمية إىل 320 دوالرا أمريكيا.

المشاركون )سواء كانوا مهنيين أو طلبة( من أقل البلدان نموا: خصم 80% يخفض الرسوم التعليمية إىل 160   

دوالرا أمريكيا.

وتتاح أعداد محدودة من منح الويبو الدراسية للمتقدمين من بلدان نامية أو أقل البلدان نموا أو بلدان تمر اقتصاداتها 

بمرحلة انتقالية، حيث تغطي منحة الويبو الدراسية الرسوم التعليمية عالوة عىل التكاليف المقترنة بالسفر واالنتقال 

والسكن للمرحلة الثانية من البرنامج.

https://welc.wipo.int/ipdtp
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التعليم القضائي المستمر بشأن الملكية الفكرية

.33)DL-JTIP( الدورة العامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة  

تقدم أكاديمية الويبو دورات التعليم القضائي المستمر بناء عىل الدورة العامة عن الملكية الفكرية )DL-101(. وقد الوصف

وضعت لجنة من القضاة ذوي الخبرة تمثل مختلف المناطق والتقاليد القانونية النسخة المتاحة ألعضاء السلطة 

القضائية ونّقحتها. وتعد الدورة التدريبية عىل اإلنترنت جزًءا من خدمة تدريب المدربين الشاملة متعددة األغراض 

والمخصصة، التي تشمل دورات التعلم عن بعد والتدريب المباشر والوصول إىل بيانات القضايا والمواد المرجعية. 

ويمكن تقديم الخدمة الكاملة بناء عىل طلب الدول األعضاء.

يمكن الوصول إىل الدورة التدريبية في جميع أنحاء العالم وتضم الوحدات التالية:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل حقوق الملكية الفكرية  
الوحدة 2: حق المؤلف والحقوق المجاورة  
الوحدة 3: العالمات التجارية  
الوحدة 4: البراءات  
الوحدة 5: المؤشرات الجغرافية  
الوحدة 6: األسرار التجارية/المعلومات غير المعلنة  
الوحدة 7: التصاميم الصناعية  
الوحدة 8: موضوعات أخرى عن الملكية الفكرية  

هناك تقييم نمطي في نهاية كل وحدة من الدورة التدريبية.التدريس واالختبار النهائي

يحصل المشاركون عىل شهادة بعد إتمامهم الدورة التدريبية بنجاح.الشهادة

يمكن لكل مشارك االطالع عىل المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه. وتشير التقديرات إىل أنه يمكن المدة

دراسة مقررات هذه الدورة في غضون 75 ساعة تقريباً.

مت هذه الدورة ألعضاء السلطة القضائية الذين رشحتهم المؤسسات القضائية الوطنية المعنية.الجمهور المستهدف ُصمِّ

 المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة عىل الرابط: التسجيل

.https://welc.wipo.int/jtip/training?lang=ar

تقدَّم الدورة باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية. وستتاح الدورة مستقبال باللغتين الصينية لغة التدريس

والروسية.

تقّدم هذه الدورة مجانا ألعضاء السلطة القضائية الذين تعتمدهم المؤسسات القضائية الوطنية المعنية.الرسوم الدراسية

https://welc.wipo.int/jtip/training?lang=ar
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دورات تجريبية

تقدم الدورات التجريبية بناء عىل الدعوة. وسيتاح مزيد من المعلومات حول الجداول الزمنية والمشاركة في الدورات التجريبية التالية في 

الوقت المناسب عىل مركز الويبو للتعلم اإللكتروني.

برنامج الويبو لمنح الشهادات لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 34.  

الغرض من تنظيم دورة منح الشهادات هذه هو تطوير المهارات المهنية والمعرفة المرتبطة بالخدمات التي يتوقع أن الوصف

يؤديها موظفو ومسؤولو مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار )المراكز(، وال سيما التي تتعلق البحث عن معلومات تتعلق 

بالبراءات.

وستقدم هذه الدورة عىل مدى سبعة إىل ثمانية أشهر باستخدام أحدث أدوات الويبو للتعلم عن بعد، إىل جانب 

إمكانية التواصل أيًضا مع خبراء الملكية الفكرية افتراضيا، باستخدام منتديات المناقشة الشبكية والحضورية من 

خالل محاضرات حلقات العمل.

ستستخدم هذه الدورة أدوات التعلم المختلط، أي الجمع بين التعلم عبر منصة الويبو للتعلم عن بعد والتدريب المضمون والبرنامج

الحضوري.

وتتكون دورة األسس لموظفي المراكز من المرحلتين التاليتين:

المرحلة 1: التعلم عن بعد

تركز التمارين العملية ودراسة الوحدات الشبكية عىل المهارات والمعرفة األساسية المرتبطة بأنشطة المراكز  

المرحلة 2: التدريب الحضوري

تطوير وتبادل المهارات والمعرفة المتعلقة بالخدمات التي يتوقع أن يقدمها موظفو المراكز  

وتتكون دورة التخصص في البحث في البراءات لموظفي المراكز من ثالث مراحل:

المرحلة 1: التعلم عن بعد

تركز التمارين العملية ودراسة الوحدات الشبكية عىل المهارات والمعرفة األساسية المرتبطة بأنشطة المراكز  

المرحلة 2: التدريب الحضوري

المشاركة في دورة تدريبية يديرها معلم بشأن البحث في أهلية الحماية تكافئ تدريب ست ساعات باعتماد أحد   

منسقي المراكز ومقدمة من جهة تدريب معتمدة من الويبو

المرحلة 3: التجربة العملية

تطبيق عملي للمهارات والمعارف المكتسبة من المرحلتين األوليين، لتقديم المساعدة والمشورة لعمالء المراكز   

بشأن قضايا الملكية الفكرية المختلفة في طبيعتها وتعقيدها

الدورة مفتوحة أمام موظفي ومسؤولي ومتدربي المراكز في شبكة الويبو العالمية.الجمهور المستهدف

ستقدم الدورة التجريبية لبرنامج منح الشهادات هذا باللغة االنكليزية.لغة التدريس

برنامج التدريب األساسي بشأن الملكية الفكرية للدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين35.  

تقدم هذه الدورة لمحة عامة عن اإلطار القانوني والسياساتي للملكية الفكرية، مع التركيز بشكل خاص عىل المجاالت الوصف

التي يهتم بها الدبلوماسيون والمسؤولون التجاريون في الدول األعضاء في الويبو. وستتناول الدورة المعاهدات 

المتعددة األطراف والمحدودة األطراف والثنائية المخصصة للتقاطعات بين التجارة والعالقات الدولية والملكية 

الفكرية، وستضع دراسات حاالت إفرادية توضح نقاط التعلم الرئيسية.

الدورة موجهة إىل الدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين في الدول األعضاء في الويبو، وأولئك الذين يخوضون الجمهور المستهدف

تدريبات استعدادا لهذه األدوار، وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

ستقدم الدورة التجريبية لبرنامج منح الشهادات هذا باللغة االنكليزية.لغة التدريس
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برنامج التدريب التنفيذي المشترك بين الويبو وجامعة حمد بن خليفة )قطر( عن رأس المال الفكري36.  

هذا برنامج تعليمي للمستوى التنفيذي يستهدف تبين فرص إدارة رأس المال الفكري عن طريق تقديم تدريب الوصف

مخصص للتنفيذيين والمديرين والمهنيين التجاريين العاملين في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وفي 

المنشآت الكبيرة عىل حد سواء. وسيوظف البرنامج الخبرة الطويلة التي تتمتع بها الويبو في دورات إدارة أصول 

الملكية الفكرية واستراتيجياتها في سبيل التركيز عىل تخطيط وتطوير موروث رأٍس المال الفكري عىل المستوى 

التنفيذي. ومن بين جملة من قضايا إدارة رأس المال الفكري العالمية الفريدة األخرى التي تمثل أهمية قصوى في 

هذه المناطق الديناميكية، سيركز البرنامج عىل الفرص المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والبنية 

التحتية في قطر والمنطقة العربية.

سيستخدم هذا البرنامج أدوات تعلم مختلطة، بمعنى تركيبة من التدريب عبر منصة الويبو للتعلم اإللكتروني المضمون والبرنامج

والتدريب الحضوري في قاعة الدراسة.

وسُيعقد برنامج التدريب التنفيذي المشترك بين الويبو وجامعة حمد بن خليفة عىل مدى أربعة أيام متتالية:

اليوم 1: مقدمة إىل دراسات إفرادية لمشاريع بشأن موروث رأس المال الفكري من المنطقة العربية  

اليومان 2 و3: توضيح ما يلي:  

إطار الحماية القانونية لرأس المال الفكري –  

تهيئة قيمة موروثة من رأس المال الفكري وما يتعلق به من إدارة سالسل القيمة –  

خيارات الرسملة لرأس المال الفكري –  

اليوم 4: عروض الدراسات اإلفرادية  

جامعة حمد بن خليفة )الدوحة، قطر(الجمهور المستهدف

رة بشأن إنتاج الكتب الميسرة37. دورة شبكية التحاد الكتب الميسَّ  

رة التابع للويبو عىل إنتاج كتب بأنساق ميسرة الوصف تركز الدورة الشبكية لتكوين الكفاءات من اتحاد الكتب الميسَّ

لألشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وقد صممت هذه الدورة 

الشبكية من أجل المنظمات الشريكة التي تخدم أشخاصا يعانون من إعاقات في قراءة المطبوعات من البلدان 

النامية أو أقل البلدان نموا، وهي تتيح التدريب عىل أحدث األساليب المستخدمة إلنتاج كتب بأنساق ميسرة مثل 

بريل والصوت والنص اإللكتروني والطباعة بحروف كبيرة، وبالتالي إفادة األشخاص الذين يعانون من إعاقات في 

قراءة المطبوعات في أرجاء األرض كافة.

تتألف الدورة من الوحدات التالية:المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مقدمة وتوجيه  
الوحدة 2: معاهدة مراكش واتحاد الكتب الميسرة  
الوحدة 3: أنواع األنساق الميسرة وبيانات التعريف  
الوحدة 4: أدوات قراءة األنساق الميسرة وأساليب توزيعها  
الوحدة 5: تحويل النص غير الميسر إىل نص ميسر )مطبوع إىل رقمي(  
الوحدة 6: إنشاء وثائق ميسرة  
الوحدة 7: إنشاء مطبوعات إلكترونية EPUB من وثائق  
الوحدة 8: إنشاء كتب صوتية رقمية ميسرة  
الوحدة 9: إنشاء بريل من ملفات رقمية  
الوحدة 10: مصدر الدعم  

هذه الدورة موجهة إىل موظفي ومسؤولي منظمات منخرطة في إنتاج كتب تعليمية بأنساق ميسرة وتمثل جزءا من الجمهور المستهدف

رة التابع للويبو أو يخطط لالنضمام إليه. مشروع تكوين الكفاءات الذي ينظمه اتحاد الكتب الميسَّ

ستقدم الدورة التجريبية لهذا التدريب باللغات االنكليزية والفرنسية واإلسبانية.لغة التدريس

دورة متخصصة في إنفاذ الملكية الفكرية38.  

تقدم هذه الدورة لمحة عامة وقائعية عن اإلطار القانوني والعملي إلنفاذ الملكية الفكرية، مع صب االهتمام بشكل الوصف

خاص عىل المجاالت التي تهم الممارسين القانونيين وسلطات إنفاذ الملكية الفكرية. وستناقش الدورة المعاهدات 

المتعددة األطراف والمحدودة األطراف والثنائية المخصصة إلنفاذ الملكية الفكرية، وستضع دراسات حاالت إفرادية 

توضح نقاط التعلم الرئيسية.

ستتألف الدورة من الوحدات التالية :المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مدخل إىل إنفاذ الملكية الفكرية  
الوحدة 2: اإلطار الدولي إلنفاذ الملكية الفكرية  
الوحدة 3: اإلجراءات المدنية وسبل االنتصاف  
الوحدة 4: تدابير الحدود  
الوحدة 5: اإلجراءات الجنائية  
الوحدة 6: التقليد والقرصنة  

ستقدم الدورة التجريبية لهذا التدريب باللغة اإلنكليزية.لغة التدريس
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دورة متخصصة عن نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية39.  

ستقّدم الدورة المتخصصة للمشاركين معرفة واسعة بأساسيات نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية الوصف

وفوائده، وموارده عبر اإلنترنت باستخدام مقاطع الفيديو التثقيفية والعروض العملية.

وستقدم الدورة للمستخدمين النهائيين لنظام الهاي فهماً أفضل بشأن الغرض منه وفوائده واستخداماته.

ستتألف الدورة من الوحدات التالية:المضمون والبرنامج

الوحدة 0: نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصاميم – مقدمة  
الوحدة 1: نظرة عامة عىل نظام الهاي  
الوحدة 2: جولة إرشادية عن موارد المعلومات عبر اإلنترنت لنظام الهاي  
الوحدة 3: اإلطار القانوني لنظام الهاي  
الوحدة 4: نصائح عن إيداع الطلبات الدولية  
الوحدة 5: إدارة التسجيل الدولي  
الوحدة 6: االستخدام االستراتيجي لنظام الهاي: تحسين كفاءته وتجنب المخالفات  

ستقدم الجلسة التجريبية لهذه الدورة باللغة اإلنكليزية.لغة التدريس

دورة متخصصة في الملكية الفكرية والسياحة40.  

ستقّدم الدورة المتخصصة للمشاركين معرفة شاملة بشأن استخدام حقوق الملكية الفكرية من قبل صناعة السياحة الوصف

والمؤسسات الداعمة الوجيهة كجزء من استراتيجيات وسياسات األعمال الفعالة.

وستحدد الدورة العناصر األساسية والمتطلبات القانونية لحقوق الملكية الفكرية الرئيسية المرتبطة بسلسلة القيمة 

السياحية، وكيفية حمايتها محلياً وخارجياً، وستوضح مزايا أدوات األعمال مثل التوسيم.

ستتألف الدورة من الوحدات التالية:  المضمون والبرنامج

الوحدة 1: مقدمة إىل الملكية الفكرية للسياحة  
الوحدة 2: إنشاء حقوق ملكية فكرية صحيحة للسياحة - العالمات التجارية  
الوحدة 3: إنشاء حقوق ملكية فكرية صحيحة للسياحة - حقوق ملكية فكرية أخرى  
الوحدة 4: حماية حقوق الملكية الفكرية  
الوحدة 5: تسويق حقوق الملكية الفكرية  
الوحدة 6: العالمة التجارية للمنتجات/الخدمات  

ستقدم الجلسة التجريبية لهذه الدورة باللغة اإلنكليزية.لغة التدريس

دورة متخصصة في الملكية الفكرية والرياضة41.  

ستقّدم الدورة المتخصصة للمشاركين معرفة شاملة عن استخدام حقوق الملكية الفكرية من قبل الصناعة الرياضية الوصف

ومؤسسات الدعم الوجيهة كجزء من استراتيجيات وسياسات األعمال الفعالة.

وستحدد الدورة العناصر األساسية والمتطلبات القانونية لحقوق الملكية الفكرية الرئيسية المرتبطة باألعمال 

الرياضية، وكيفية حمايتها محلياً وخارجياً.

ستقدم الجلسة التجريبية لهذه الدورة باللغة اإلنكليزية.لغة التدريس
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الشراكات مع جامعات وبرامج درجة الماجستير المشتركة في مجال الملكية 
الفكرية

يتيح برنامج المؤسسات األكاديمية الذي تقدمه أكاديمية الويبو برامج ماجستير مشتركة في مجال الملكية الفكرية 

بالشراكة مع جامعات وأحيانا مع إدارات الملكية الفكرية دون اإلقليمية أو الوطنية في أفريقيا وآسيا والمنطقة 

العربية وأوروبا وأمريكا الالتينية. وغالبا ما يستمر كل برنامج مدة تتراوح بين سنة وسنة ونصف، وتشترك أكاديمية 

الويبو مع المؤسسات الشريكة المعنية في إعداد مناهج ومقررات هذه البرامج.

م برامج درجة الماجستير المشتركة التالية في عام 2024/2023: وسُتنظَّ

ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية   .1

)األريبو( والجامعة األفريقية، في موتاري، زمبابوي.

ماجستير في قانون الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تورينو وكلية تورينو   .2 

لإلدارة ومجمع البحوث والتعليم الدائم، في تورينو، إيطاليا.

ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في جامعة   .3

ياوندي الثانية، في ياوندي، الكاميرون.

ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب العالمات التجارية التركي وجامعة أنقرة،   .4

في أنقرة، تركيا.

ماجستير في قانون الملكية الفكرية مع التخصص في الملكية الصناعية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة   .5

تونغجى، في شنغهاي، جمهورية الصين الشعبية.

ماجستير في الملكية الفكرية، تُقدَّم باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية في   .6

األرجنتين وجامعة سان أندريس، في بوينوس آيريس، األرجنتين.

ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان،   .7

في كراكوف، بولندا.

ماجستير في الملكية الفكرية وسياسة التنمية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة   .8

بجمهورية كوريا ومكتب كوريا للملكية الفكرية )KIPO( والمعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة العامة واإلدارة 

)KDI School(، في سيجونغ، جمهورية كوريا.

ماجستير في الملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار، مقدم باالشتراك بين أكاديمية الويبو والهيئة السعودية   .9

للملكية الفكرية وجامعة أم القرى، في مكة، المملكة العربية السعودية )جديد(.

ماجستير في إدارة الملكية الفكرية واالبتكار، مقدم باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب الفلبين للملكية   .10

الفكرية وجامعة دو ال سال، في مانيال، الفلبين )جديد(.

والهدف من برامج درجة الماجستير المشتركة المذكورة هو تيسير االلتحاق بالتعليم العالي في مجال الملكية 

الفكرية عىل جميع األفراد المؤهلين. ويوجد عدد محدود من المنح الدراسية للمواطنين المؤهلين من البلدان النامية 

والبلدان األقل نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية العاملين في مؤسسات القطاع العام ذات الصلة، 

بما في ذلك الجامعات ومؤسسات البحوث والتطوير، وكذلك العاملين في شركات صغيرة ومتوسطة. ويجب عىل 

المرشحين المهتمين غير المؤهلين لمنحة أو لم يقع عليهم االختيار لها، إذا ُقبلوا في البرامج، أن يتحملوا الرسوم 

الدراسية ألنفسهم وتكاليف إقامتهم وسفرهم.

وتُعقد المراحل الحضورية من هذه البرامج رهنا بالشروط المتعلقة بالصحة العامة السارية في وقتها. وفي حالة تعذر 

تنظيمها حضوريا، ستبذل قصارى الجهود لتقديمها عبر اإلنترنت.

برنامج المؤسسات األكاديمية
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كما تقدم أكاديمية الويبو الدعم للجامعات ومؤسسات التدريس التي تسعى لتقديم تعليما عاليا في مجال الملكية 

الفكرية في البلدان النامية واألقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويكون هذا الدعم أساسا في 

شكل وضع المناهج وتوفير كتب دراسية ومواد مرجعية تتعلق بالملكية الفكرية ودعم مشاركة محاضرين زائرين في 

دورات التعليم العالي في الملكية الفكرية. ومن أبرز المبادرات من هذا النوع دورة PatentX الجديدة، والتي تقدم 

بالمشاركة بين الويبو وكلية الحقوق بجامعة هارفرد )HLS(، علما بأنها دورة بدون ساعات معتمدة تلقي الضوء عىل 

العالقة بين قانون البراءات والصحة العامة عالميا، باإلشارة إىل أثر جائحة كوفيد-19 ودور الملكية الفكرية في حفز 

إنتاج اللقاحات واألدوية وتوزيعها.
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    ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية 1.

)األريبو( والجامعة األفريقية في موتاري، زمبابوي

م هذا البرنامج بمساعدة مالية من حكومة اليابان. يُنظَّ

البراءات  الموضوعات المشمولة

العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية  

صياغة البراءات  

المنافسة ومكافحة االحتكار  

التصاميم الصناعية  

حق المؤلف والحقوق المجاورة  

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي، ونظام االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية   

الجديدة، والصحة العامة

المعرفة التقليدية والفولكلور والموارد الوراثية  

نقل التكنولوجيا وإدارة أصول الملكية الفكرية والتخطيط االستراتيجي  

االبتكار وريادة األعمال  

حقوق الملكية الفكرية الجديدة  

الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة  

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  

جلسات عملية لتكوين المهارات في األريبو  

مؤتمر سنوي  

مشروع بحثي وكتابة أطروحة  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

من مواطني بلد أفريقي؛  

وحاصلين عىل األقل عىل درجة بكالوريوس من المرتبة الثانية من جامعة معترف بها في أي مجال؛  

ومتقنين للغة االنكليزية.  

العدد محدود بأربعين طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو واألريبو والجامعة األفريقية:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
www.aripo.org

www.africau.edu

موتاري، زمبابويالمكان

من نوفمبر 2022 إىل فبراير 2023التسجيل

 من مايو إىل يوليو 2023: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني   المواعيد

)https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(، وتشمل االختبار النهائي؛
من أغسطس إىل ديسمبر 2023: مرحلة اإلقامة في موتاري، زمبابوي، بما في ذلك دورة تدريب عملي لمدة   

أسبوعين لتكوين المهارات ومؤتمر سنوي عن الملكية الفكرية في المقر الرئيسي لألريبو في هراري، زمبابوي؛

من ديسمبر 2023 إىل أبريل 2024: االنتهاء من البحث وتقديمه.  

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة الماجستير في الملكية الفكرية من الجامعة األفريقية بالنيابة عن الويبو الشهادة

واألريبو.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من الجامعة األفريقية، واألريبو، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، التدريس

ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من المنظمين المشاركين بما في ذلك الويبو.

يرجى زيارة المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو، واألريبو، والجامعة األفريقية للحصول عىل مزيد من التفاصيل مزيد من المعلومات

والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.aripo.org

www.africau.edu

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.aripo.org
http://www.africau.edu
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.aripo.org
http://www.africau.edu
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    ماجستير في قانون الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تورينو وكلية تورينو لإلدارة ومجمع 2.

البحوث والتعليم الدائم، في تورينو ، إيطاليا

حق المؤلف والحقوق المجاورة  الموضوعات المشمولة

البراءات  

العالمات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية  

الملكية الفكرية وعلم االقتصاد  

الملكية الفكرية والقانون الدولي  

الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة وقانون مكافحة االحتكار  

نقل التكنولوجيا  

مهارات اإلدارة وريادة األعمال في مجال الملكية الفكرية  

حقوق الملكية الفكرية الجديدة  

تدريب عملي لتكوين المهارات  

مؤتمر سنوي  

زيارة دراسية إىل الويبو  

مشروع بحثي  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل درجة جامعية في القانون أو االقتصاد أو الهندسة أو الطب أو الفيزياء أو الكيمياء أو علوم االتصاالت   

أو إدارة األعمال. ويلزم أن تكون مدة الحضور في أحد الميادين المذكورة أعاله أربع سنوات عىل األقل في جامعة 

من الجامعات؛

ومتقنين للغة االنكليزية. وسُيقيَّم ذلك بأحد االختبارات المعتمدة إلتقان اللغة االنكليزية.   

العدد محدود بأربعين طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تورينو:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
https://www.turin-ip.com

تورينو، إيطالياالمكان

من يناير إىل مايو 2023التسجيل

من سبتمبر إىل ديسمبر 2023: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني   المواعيد

)https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(، وتشمل االختبار النهائي؛
من يناير إىل أبريل 2024: مرحلة اإلقامة في تورينو، إيطاليا. وتشمل هذه الفترة زيارة لمدة ثالثة أيام إىل المقر   

الرئيسي للويبو في جنيف، سويسرا؛

من مايو 2024 إىل يوليو 2024: تحضير ورقة بحثية نهائية وتقديمها.  

سوف يحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية من جامعة تورينو بالنيابة عن الويبو الشهادة

وكلية تورينو لإلدارة ومجمع البحوث والتعليم الدائم.

يتوىل التدريس أكاديميون بارزون من جامعة تورينو، إيطاليا، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، ومهنيون التدريس

معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من المنظمين المشاركين بما في ذلك الويبو.

يرجى زيارة الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تورينو للحصول عىل مزيد من التفاصيل والمعلومات مزيد من المعلومات

المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
http://www.turin-ip.com

http://www.wipo.int/academy/ar/
https://www.turin-ip.com
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.turin-ip.com
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    ماجستير في الملكية الفكرية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية وجامعة 3.

ياوندي الثانية في ياوندي، الكاميرون

م هذا البرنامج بمساعدة مالية من حكومة اليابان. يُنظَّ

مقدمة عامة عن الملكية الفكرية  الموضوعات المشمولة

الملكية الفكرية اإلقليمية والوطنية  

اإلبداعات التقنية والزخرفية  

البراءات  

نماذج المنفعة  

التصاميم الصناعية  

السندات الخاصة )األصناف النباتية وخرائط الدوائر المتكاملة(  

العالمات التجارية للسلع والخدمات  

األسماء التجارية  

تسميات المنشأ  

المؤشرات الجغرافية  

الملكية األدبية والفنية  

حق المؤلف والحقوق المجاورة  

التجارة اإللكترونية وحق المؤلف  

الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية  

المنافسة والملكية الفكرية  

منازعات الملكية الفكرية  

تدريب لتنمية المهارات في األريبو  

الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  

التدقيق التقييمي للملكية الفكرية  

اقتصادات الملكية الفكرية  

مشكالت الملكية الفكرية الراهنة  

أطروحة  

الفرنسيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

من مواطني بلد أفريقي؛  

وحاصلين عىل درجة بكالوريوس في القانون أو االقتصاد أو العلوم أو دبلوم في الهندسة من جامعة معترف بها؛  

ومتقنين للغة الفرنسية.  

العدد محدود بأربعين طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

يمكن الحصول عىل استمارات الطلبات عىل مواقع أكاديمية الويبو، والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية، وجامعة االستمارات

ياوندي عىل اإلنترنت:

www.wipo.int/academy/ar/
www.oapi.int

www.universite-yde2.org

ياوندي، الكاميرونالمكان

من مارس إىل يونيو 2023التسجيل

من أكتوبر 2023 إىل يناير 2024: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني   المواعيد

)https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(، وتشمل االختبار النهائي؛
من يناير إىل يونيو 2024: مرحلة اإلقامة في جامعة ياوندي الثانية وأكاديمية دنيس إكاني للملكية الفكرية التابعة   

للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في الكاميرون، بما في ذلك تطبيق عملي لمدة ثالثة أسابيع في المقر الرئيسي 

للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في ياوندي؛

يونيو 2024: اختبار وتقديم بحث تخرج )رسالة( في ياوندي.  

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في الملكية الفكرية من جامعة ياوندي بالنيابة عن الويبو والمنظمة الشهادة

األفريقية للملكية الفكرية.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة ياوندي، الكاميرون، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، التدريس

ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من المنظمين المشاركين بما في ذلك الويبو.

يرجى زيارة المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو، والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية، وجامعة ياوندي للحصول عىل مزيد من المعلومات

مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.oapi.int

www.universite-yde2.org

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.oapi.int
http://www.universite-yde2.org
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.oapi.int
http://www.universite-yde2.org
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    ماجستير في الملكية الفكرية )تخصص في قانون البراءات وقانون التصاميم(، باالشتراك بين 4.

أكاديمية الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة في أنقرة، تركيا

.)TÜRKPATENT( م هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة تركيا من خالل مكتب تركيا للبراءات يُنظَّ

البراءات  الموضوعات المشمولة

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية  

صياغة البراءات  

مقدمة عامة عن الملكية الفكرية ومنهجيات البحث: المقاربات المتعددة التخصصات  

قانون البراءات المتقدم: الموضوعي واإلجرائي  

قانون التصاميم المتقدم: الموضوعي واإلجرائي  

العالمات التجارية المتقدم: الموضوعي واإلجرائي  

المؤشرات الجغرافية والمعرفة التقليدية  

االنتفاع التجاري بالملكية الفكرية  

التعدي عىل الملكية الفكرية في الجامعات  

قانون حق المؤلف الدولي  

  )TÜRKPATENT( تدريب لتنمية المهارات في مكتب تركيا للبراءات

مشروع بحثي وأطروحة  

ندوة عن الملكية الفكرية  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها )من أي تخصص(؛  

ويقدموا وثيقة تبّين حصولهم عىل معدل تراكمي ال يقّل عن 2.00 من 4.00؛  

ومتقنين للغة االنكليزية.  

العدد محدود بخمسة وعشرين طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

المنح الدراسية

)تُؤكَّد الحقاً(
يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

سوف تُتاح استمارات الطلبات عىل مواقع أكاديمية الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة عىل اإلنترنت:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en

أنقرة، تركياالمكان

من فبراير إىل مايو 2023التسجيل 

العام الدراسي الممتد من سبتمبر 2023 إىل يونيو 2024:المواعيد

من سبتمبر إىل ديسمبر 2023: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني   

)https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(، وتشمل االختبار النهائي؛
من فبراير إىل يونيو 2024: مرحلة اإلقامة في جامعة أنقرة في تركيا، بما في ذلك خبرة عمل تطبيقية في مقر   

مكتب تركيا للبراءات )TÜRKPATENT(، تركيا؛

من مايو إىل يونيو 2024: إعداد وتقديم ورقة بحث نهائية خالل مرحلة اإلقامة في جامعة أنقرة.  

سوف يحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية )تخصص في قانون البراءات وقانون الشهادة

التصاميم( من جامعة أنقرة بالنيابة عن الويبو ومكتب تركيا للبراءات.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة أنقرة، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، ومهنيون معروفون التدريس

في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من المنظمين المشاركين.

يرجى زيارة الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة أنقرة للحصول عىل مزيد من التفاصيل والمعلومات مزيد من المعلومات

المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
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    ماجستير في الملكية الفكرية مع التخصص في الملكية الصناعية، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة 5.

تونغجى في شنغهاي، جمهورية الصين الشعبية

م هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية. يُنظَّ

مقدمة عامة عن الملكية الفكرية  الموضوعات المشمولة

قانون البراءات  

قانون التصاميم واالبتكار  

قانون العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية  

حق المؤلف والحقوق المجاورة  

قانون المنافسة الدولي  

القضايا المشتركة  

نقل التكنولوجيا الدولية والترخيص  

الملكية الفكرية في الصناعة  

إنفاذ الملكية الفكرية  

القانون الدولي الخاص  

مدخل إىل القانون الصيني  

تدريب لتنمية المهارات العملية  

محاكمات صورية وزيارات دراسية  

مؤتمر سنوي  

أطروحة  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، يجب أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل األقل عىل درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛  

وحاصلين عىل شهادة إتقان للغة االنكليزية )IELTS أو TOEFL(؛  

وناجحين في اختبار اللغة االنكليزية لخريجي الجامعات )CET-6( )الطالب الصينيون فقط(   

العدد محدود بأربعين طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

سوف تُتاح استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تونغجي:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
www.tongji.edu.cn/english

شنغهاي، جمهورية الصين الشعبيةالمكان

من ديسمبر 2022 إىل مارس 2023التسجيل 

إقامة كاملة: من سبتمبر 2023 إىل أغسطس 2024.  المواعيد

إكمال ورقة/مشروع البحث: من أغسطس إىل ديسمبر 2024.  

سوف يحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في الملكية الفكرية )تخصص في الملكية الصناعية( من جامعة الشهادة

تونغجي بالنيابة عن الويبو.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة تونغجي، شانغهاي، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، التدريس

ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من الويبو والمنظمين المشاركين.

ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة تونغجي عىل شبكة اإلنترنت للحصول عىل مزيد من مزيد من المعلومات

التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.tongji.edu.cn/english

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.tongji.edu.cn/english
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.tongji.edu.cn/english
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    ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار، باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمعهد الوطني للملكية الفكرية في 6.

األرجنتين )INPI( وجامعة سان أندريس في بوينوس آيريس، األرجنتين

ينظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة األرجنتين من خالل المعهد الوطني للملكية الصناعية في األرجنتين

مقدمة عامة عن الملكية الفكرية  الموضوعات المشمولة

إدارة الملكية الفكرية  

الجوانب الدولية للملكية الفكرية  

حقوق النشر وحق المؤلف )بما في ذلك الملكية الفكرية في الصناعات اإلبداعية(  

قانون البراءات  

نقل التكنولوجيا  

العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية  

تقييم الملكية الفكرية  

سياسات وحوكمة اإلنترنت  

قانون وسائل اإلعالم: الجوانب القانونية للويب  

الملكية الفكرية لرواد األعمال  

إدارة حقوق الملكية الفكرية: االبتكار المفتوح  

الملكية الفكرية في االبتكار المرتبط بالصحة والزراعة  

االستراتيجيات الوطنية والتجارية بشأن الملكية الفكرية وسياسة االبتكار لتنمية أمريكا الالتينية  

تدريب لتنمية لمهارات في المعهد الوطني للملكية الفكرية في األرجنتين  

كتابة ورقة البحث النهائية وتقديمها  

اإلسبانيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، يجب أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل األقل عىل درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛  

ومتقنين للغة اإلسبانية ولهم معرفة جيدة باللغة االنكليزية.  

محدود بما مجموعه 30 طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar

بوينوس آيريس، األرجنتينالمكان

من يوليو إىل أكتوبر 2023التسجيل

 من فبراير إىل مارس 2024: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني   المواعيد

)https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(، وتشمل االختبار النهائي؛
من أبريل إىل أكتوبر 2024: مرحلة اإلقامة في جامعة سان أندريس والمعهد الوطني للملكية الصناعية في   

بوينوس آيريس، األرجنتين

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار من جامعة سان أندريس بالنيابة عن الشهادة

الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة سان أندريس، بوينوس آيريس، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة التدريس

ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية وموظفون من الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية.

ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس عىل شبكة اإلنترنت للحصول عىل مزيد من مزيد من المعلومات

التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar
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    ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة، باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان في 7.

كراكوف، بولندا

م بالتعاون مع حكومة جمهورية بولندا عن طريق مكتب بولندا للبراءات هذا البرنامج منظَّ

ستركز الدراسات عىل القضايا الصعبة الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة في مجال قانون الملكية الفكريةالموضوعات المشمولة

مقدمة عن الملكية الفكرية )بما في ذلك قانون االتحاد األوروبي؛ والتقنيات الجديدة؛ والمنظورات األخالقية   

واالجتماعية والقانونية؛ والعالمات التجارية والحقوق المتصلة والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية؛ وحق 

المؤلف والحقوق المجاورة وقانون البراءات(

التكنولوجيات الجديدة وقانون البراءات  

حق المؤلف والحقوق المجاورة في العصر الرقمي  

العالمات التجارية و المؤشرات الجغرافية والتصاميم واألسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة  

التكنولوجيات الجديدة وقانون وسائل اإلعالم  

حماية البيانات والخصوصية والحقوق الشخصية عىل اإلنترنت  

المكتبات الرقمية  

مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت  

حماية البرمجيات وقواعد البيانات واأللعاب الحاسوبية بموجب الملكية الفكرية  

عقود الملكية الفكرية  

نقل التكنولوجيا واالنتفاع تجارياً بالملكية الفكرية  

التحكيم والوساطة في مسائل الملكية الفكرية  

الجوانب الدولية للملكية الفكرية  

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  

زيارة دراسية مع تدريب لتنمية المهارات العملية في مكتب بولندا للبراءات  

كتابة وتقديم بحث/أطروحة أو ندوة وتدريب  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل درجة بكالوريوس/ماجستير في القانون أو االقتصاد أو إدارة األعمال أو مجال وجيه آخر من جامعة   

معترف بها؛

ومتقنين للغة االنكليزية )سُيقيَّم ذلك بأحد االختبارات المعتمدة إلتقان اللغة االنكليزية(.  

محدود بما مجموعه 50 طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

سوف تُتاح استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان:االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en

كراكوف، بولنداالمكان

من مارس إىل يونيو 2023التسجيل 

من أكتوبر 2023 إىل يناير 2024: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية، وتشمل االختبار النهائي، عبر مركز أكاديمية   المواعيد

الويبو للتعليم اإللكتروني )https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar( ومنصة التعلم اإللكتروني لجامعة 

جاجيلونيان؛

من فبراير إىل يونيو 2024: مرحلة إقامة في جامعة جاجيلونيان، بما في ذلك زيارة دراسية مع تدريب عملي في   

مكتب بولندا للبراءات في وارسو، بولندا؛

من أكتوبر إىل ديسمبر 2024: بحث/أطروحة/ندوة وتدريب ماجستير.  

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة من جامعة جاجيلونيان الشهادة

بالنيابة عن الويبو ومكتب بولندا للبراءات.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة جاجيلونيان في كراكوف، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، التدريس

ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من الويبو ومكتب بولندا للبراءات.

ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان عىل شبكة اإلنترنت للحصول عىل مزيد من مزيد من المعلومات

التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
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    ماجستير في الملكية الفكرية وسياسة التنمية باالشتراك بين أكاديمية الويبو ووزارة الثقافة والرياضة 8.

والسياحة بجمهورية كوريا ومكتب كوريا للملكية الفكرية والمعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة العامة 

واإلدارة )KDI School(، في سيجونغ، جمهورية كوريا

م بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا من خالل مكتب كوريا للملكية الفكرية وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.  هذا البرنامج منظَّ

مقدمة عامة عن الملكية الفكرية  الموضوعات المشمولة

سياسة قانون الملكية الفكرية الدولي  

حق المؤلف والحقوق المجاورة  

العالمات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية  

البراءة واالبتكار  

الملكية الفكرية والقضايا الناشئة والتنمية المستدامة  

إدارة الملكية الفكرية وممارستها  

مدخل إىل سياسة التنمية  

تحليل السوق والسياسة العامة  

المناهج الكمية للبحث  

التنمية االقتصادية الكورية  

التجارة والتنمية  

سياسة التنمية وأهدافها  

تدريب لتنمية المهارات في مكتب كوريا للملكية الفكرية والوكالة الكورية لالستراتيجيات  

كتابة وتقديم ورقة البحث النهائية  

االنكليزيةلغة التدريس

كي ينظر في قبول المتقدمين، عليهم أن يكونوا:شروط القبول

حاصلين عىل درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛  

ومتقنين للغة االنكليزية.  

محدود بما مجموعه 30 طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم.العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

الرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو والمعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة االستمارات

العامة واإلدارة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.kidischool.ac.kr

سيجونغ، جمهورية كورياالمكان

من يونيو إىل سبتمبر 2023التسجيل 

من يناير إىل فبراير 2024: مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية، وتشمل االختبار النهائي، عبر مركز أكاديمية الويبو   المواعيد

للتعليم اإللكتروني )https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar(؛

من فبراير إىل ديسمبر 2024: مرحلة اإلقامة في المعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة العامة واإلدارة،   

سيجونغ، والتدريب العملي في مكتب كوريا للملكية الفكرية في دايجون، جمهورية كوريا؛

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية من المعهد الكوري للتنمية- مدرسة الشهادة

السياسة العامة واإلدارة بالنيابة عن الويبو ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومكتب كوريا للملكية الفكرية.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من المعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة العامة واإلدارة، ومحاضرون زائرون التدريس

من جامعات رائدة أخرى، ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون من الويبو ومكتب كوريا للملكية 

الفكرية.

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو والموقع اإللكتروني للمعهد الكوري للتنمية- مدرسة السياسة العامة مزيد من المعلومات

واإلدارة، للحصول عىل مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.kdischool.ac.kr

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.kidischool.ac.kr
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.kdischool.ac.kr
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    درجة الماجستير في الملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار، يقدم ألول مرة باالشتراك بين أكاديمية الويبو 9.

والهيئة السعودية للملكية الفكرية وجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية )جديد(

ينظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية.

دورات إلزامية:الموضوعات المشمولة

سياسات الملكية الفكرية وحمايتها  

البراءات وقانون المنافسة  

المهنية القانونية واألخالقيات المهنية  

إدارة االبتكار: من الخطة إىل المنتج  

ترخيص البراءات ونقل التكنولوجيا وتقييم الملكية الفكرية وتسوية المنازعات  

العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وقانون التصاميم الصناعية والممارسات  

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة  

ريادة األعمال من األلف إىل الياء  

ندوة دراسية مستقلة )مشروع بحثي(  

إدارة الملكية الفكرية  

التدريب عىل المهارات العملية  

مشروع البحث  

االنكليزيةلغة التدريس

يجب أن يستوفي المتقدم ما يلي للنظر في طلبه:شروط القبول

الحصول عىل درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛  

إتقان اللغة االنكليزية.  

محدود بما مجموعه 30 طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم. العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

الرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة أم القرى.االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
 www.uqu.edu.sa

مكة المكرمة، المملكة العربية السعوديةالمكان

سيعلن عن التسجيل خالل عام 2023التسجيل 

سيعلن عنها خالل عام 2023.المواعيد

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في والملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار من جامعة أم القرى الشهادة

بالنيابة عن الويبو

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة أم القرى، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، ومهنيون التدريس

معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون وخبراء في الملكية الفكرية من الويبو وحكومة المملكة العربية 

السعودية.

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو والموقع اإللكتروني لجامعة أم القرى للحصول عىل مزيد من التفاصيل مزيد من المعلومات

والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
www.uqu.edu.sa

http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.uqu.edu.sa
http://www.wipo.int/academy/ar/
http://www.uqu.edu.sa
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ماجستير في إدارة الملكية الفكرية واالبتكار، يقدم باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب الملكية الفكرية 10.  

الفلبيني وجامعة دو ال سال بالفلبين )جديد(

ينظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة الفلبين من خالل مكتب الفلبين للملكية الفكرية.

الدورات التمهيدية:الموضوعات المشمولة
أساسيات إدارة الملكية الفكرية واالبتكار  

الملكية الفكرية ومنهجيات البحث  

نظام الملكية الفكرية في الفلبين  

الملكية الفكرية وآثارها في االقتصاد العالمي  

القضايا واالتجاهات الناشئة في مجال الملكية الفكرية  

الدورات األساسية:
إدارة نقل المعرفة والتكنولوجيا  

ريادة األعمال واالبتكار  

اإلدارة المالية والتقييم  

التفاوض والترخيص  

كتابة مشروع بحث التخرج وتقديمه  

تدريب لتنمية المهارات في مكتب الملكية الفكرية الفلبيني  

الدورات االختيارية:
دورة PatentX المشتركة بين الويبو وجامعة هارفرد  

 دورة CopyrightX من جامعة هارفرد  

دورات الويبو للتعلم عن بعد  

مشروع البحث  

االنكليزيةلغة التدريس

يجب أن يستوفي المتقدم ما يلي للنظر في طلبه:شروط القبول

الحصول عىل درجة بكالوريوس عىل األقل من جامعة معترف بها؛  

إتقان اللغة االنكليزية.  

محدود بما مجموعه 30 طالبا يدعمون ويمولون أنفسهم. العدد األقصى للطالب

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة. وتشمل هذه المنح ما يلي:المنح الدراسية

تذكرة الذهاب والعودة؛  

الرسوم الدراسية؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل منح الويبو الدراسية. وبعد ذلك تقدم إليهم 

المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة دو ال سال.االستمارات

www.wipo.int/academy/ar/
https://www.dlsu.edu.ph/

مانيال، الفلبينالمكان

سيعلن عن التسجيل خالل عام 2023التسجيل 

سيعلن عنها خالل عام 2023المواعيد

سيحصل الطالب الناجحون عىل درجة ماجستير في والملكية الفكرية وريادة األعمال واالبتكار من جامعة دو ال سال الشهادة

بالنيابة عن الويبو ومكتب الملكية الفكرية الفلبيني.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة أدو ال سال، ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى، ومهنيون التدريس

معروفون في مجال الملكية الفكرية، وموظفون وخبراء في الملكية الفكرية من الويبو ومكتب الملكية الفكرية 

الفلبيني.

ينبغي للراغبين في التقدم زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو والموقع اإللكتروني لجامعة دو ال سال للحصول مزيد من المعلومات

عىل مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:

www.wipo.int/academy/ar/
 https://www.dlsu.edu.ph/

http://www.wipo.int/academy/ar/
https://www.dlsu.edu.ph/
http://www.wipo.int/academy/ar/
https://www.dlsu.edu.ph/
https://www.dlsu.edu.ph/


77

ة
مي

دي
كا

أل
 ا
ت

سا
س

ؤ
م

ال
ج 

م
نا

بر

شراكات أكاديمية أخرى وندوات لُمعلِّمي الملكية الفكرية والباحثين فيها

    PatentX – دورة بشهادة عن قانون البراءات والصحة العامة عالميا1.

تقدم هذه الدورة بشكل مشترك بين أكاديمية الويبو وكلية الحقوق بجامعة هارفرد. وهي تلقي الضوء عىل العالقات الوصف

بين الملكية الفكرية والصحة العامة، والسبل التي يمكن تفسير قانون البراءات وغيره من النظم القانونية بها 

للتصدي بمزيد من الفعالية للجوائح الحالية والمستقبلية. وللدورة وجاهة خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية وأقل 

البلدان نموا والبدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

لمحة عامة عن نظام البراءات ومعاهدة الويبو للتعاون بشأن البراءات  المضمون والبرنامج

األهلية  

المنفعة والكشف  

متطلبات الجدة والخطوة االبتكارية  

المطالبات  

التعدي  

وسائل االنتصاف  

أزمة الصحة العالمية  

تحسين أسواق المنتجات الصيدالنية  

تحسين الملكية الفكرية  

نظم الحوافز البديلة  

نظرة مستقبلية  

يقدم دورة PatentX أكاديميون بارزون مدربون ومعتمدون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.التدريس

ويتضمن ذلك مجموعة من المحاضرات المسجلة مصممة بحيث تلخص أهم جوانب قانون البراءات وسياسته؛ 

وندوات تستخدم خاللها مجموع صغيرة من الطالب، تحت توجيه معلمين خبراء، دراسات إفرادية الستكشاف 

وتقييم نظام البراءات والتحديات المتعلقة بالصحة العامة عىل الصعيد العالمي.

سيتاح لطالب دورة PatentX وخريجيها منتدى إلكتروني غير متزامن مخصص للمناقشات بشأن أحدث التطورات مناقشات وواجبات عىل اإلنترنت

في قانون الملكية الفكرية والصحة العامة في أرجاء العالم كافة.

يجرى تقييم في نهاية المرحلة الثالثة من خالل منصة التعلم اإللكتروني لكلية الحقوق بجامعة هارفرد.االختبار النهائي

سيحصل المشاركون الذين الناجحون شهادة استكمال موقعة من كلية الحقوق بجامعة هارفرد ومن الويبو.الشهادة

تقدم الدورة مرتين سنويا لمدة 12 أسبوعا:المدة

الدورة األوىل: من يناير إىل يونيو 2023

الدورة الثانية: من سبتمبر إىل ديسمبر 2023

هذه الدورة موجَّهة إىل مهنيين من قبيل فاحصي البراءات والوكالء وصناع سياسات الصحة والتنفيذيين في مجال الجمهور المستهدف

الصيدلة ومختصي شراء العقاقير ومختصي الملكية الفكرية وطالب الفرق النهائية في الجامعة. ويوصى بأن يكون 

لدى المشارك معرفة أساسية بالملكية الفكرية وكيفية تعلقها بقضايا سياسات الصحة والتجارة قبل االلتحاق 

بهذه الدورة.

استمارات الطلبات متاحة عىل مواقع أكاديمية الويبو:التسجيل

www.wipo.int/academy

.https://welc.wipo.int :وستتاح معلومات بشأن فترات التسجيل وعملية التقدم في الموقع

ستقدم الدورة باللغة االنكليزية.لغة التدريس

ستقدم الدورة للمشاركين مجانا.الرسوم الدراسية

http://www.wipo.int/academy
https://welc.wipo.int
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    ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية لمعلّمي الملكية الفكرية: من 6 إىل 17 نوفمبر 2023 في 2.

جنيف، سويسرا

م هذه الندوة باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية، جنيف، سويسرا. تُنظَّ

تركز الندوة عىل طائفة مختلفة كل سنة من موضوعات الملكية الفكرية المتخصصة. ويُتوقع من المشاركين مناقشة المضمون

حاالت إفرادية وتجارب تدريسية وجيهة بشأن هذه الموضوعات. وإضافًة إىل ذلك، تنظر الندوة في منهجيات 

التدريس. وسوف يشمل البرنامج زيارات إىل مكتبتي الويبو ومنظمة التجارة العالمية واجتماعات مع مسؤولي 

المنظمتين.

االنكليزيةلغة التدريس

مؤهالت المتقدمين المطلوبة:شروط القبول

الحصول عىل درجة علمية متقدمة ولديهم خبرة تدريسية في مجال قانون الملكية الفكرية أو القانون الدولي أو   

االقتصاد الدولي أو اإلدارة الدولية مع التخصص في الملكية الفكرية؛

إتقان اللغة االنكليزية.  

متاح ما مجموعه 35 مقعدا.العدد األقصى للطالب

المنح الدراسية

)تُؤكَّد الحقاً(
تقدم الويبو ومنظمة التجارة العالمية عددا محدودا من المنح الدراسية. وتشمل هذه المنح ما يلي:

تذكرة الذهاب والعودة؛  

أي رسوم تتعلق بالندوة؛  

اإلقامة الكاملة والسكن؛  

التأمين الصحي.  

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول، إن وجدت.

وتخطر أكاديميُة الويبو وشعبُة الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية المتقدمين في حالة قبول حصولهم عىل 

المنح الدراسية المقدمة من الويبو ومنظمة التجارة العالمية. وبعد ذلك تقدم إليهم المعلومات ذات الصلة، بما في 

ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات عىل موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية عىل اإلنترنت.االستمارات

جنيف، سويسراالمكان

من مارس إىل أغسطس 2023.التسجيل 

من 6 إىل 17 نوفمبر 2023 )أسبوعان(.المواعيد

يرجى زيارة موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية عىل اإلنترنت للحصول عىل مزيد من التفاصيل مزيد من المعلومات

والمعلومات المحدثة.

www.wipo.int/academy/ar/
https://www.wto.org/

http://www.wipo.int/academy/ar/
https://www.wto.org/
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    مؤتمر شبكة باحثي الملكية الفكرية واالبتكار في آسيا: 1 إىل 4 مارس، 2023 في سنغافورة3.

تشترك في تنظيم مؤتمر شبكة باحثي الملكية الفكرية واالبتكار في آسيا أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات األكاديمية 

التالية: الجامعة اإلسالمية الدولية بماليزيا وجامعة إندونيسيا وجامعة نانيانغ التكنولوجية وجامعة تكساس إيه أند إم وجامعة جنيف.

يهيئ المؤتمر منبرا للدارسين والباحثين واألكاديميين في مجال الملكية الفكرية من آسيا وخارجها لمناقشة وتبادل المضمون

أفكار جديدة حول الملكية الفكرية واالبتكار.

االنكليزيةلغة التدريس

مؤهالت المتقدمين المطلوبة:شروط القبول

الحصول عىل درجة علمية متقدمة ولديهم خبرة تدريسية في مجال قانون الملكية الفكرية أو القانون الدولي أو   

االقتصاد الدولي أو اإلدارة الدولية مع التخصص في الملكية الفكرية؛

إتقان اللغة االنكليزية.  

متاح ما مجموعه 100 مقعد للمشاركين.العدد األقصى للطالب

توجد استمارات الطلبات عىل مواقع أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية وشبكة باحثي الملكية الفكرية واالبتكار االستمارات

في آسيا عىل اإلنترنت.

سينفذ المؤتمر بصيغة مختلطة من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.المكان

يناير 2023.التسجيل 

1 إىل 4 مارس 2023 )أسبوع(.المواعيد

يرجى زيارة موقعي أكاديمية الويبو وشبكة باحثي الملكية الفكرية واالبتكار في آسيا عىل اإلنترنت للحصول عىل مزيد مزيد من المعلومات

من التفاصيل والمعلومات المحدثة.

www.wipo.int/academy
 http://ipresearchersasia.org/

http://www.wipo.int/academy
http://ipresearchersasia.org/
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معلومات عامة عن مدارس الويبو الصيفية

تتيح مدارس الويبو الصيفية فرصًة للمهنيين الشباب وطالب الجامعات الكتساب معرفة أعمق بالملكية الفكرية، 

بما في ذلك فهم الملكية الفكرية كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ودور الويبو 

في هذا الصدد.

وتشترك جميع برامج المدارس الصيفية في المقررات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص عىل بعض قضايا الملكية 

الفكرية مثل نقل التكنولوجيا إىل جانب اشتراكها في الشكل والمدة. ويُعرّف المشاركون عىل شتى جوانب الملكية 

الفكرية، بما في ذلك الطبيعة الدولية لحماية الملكية الفكرية والعالقة بين الملكية الفكرية ومجاالت السياسة 

العامة األخرى. ويتبع البرنامج نهجاً متعدد التخصصات وُموجَّهاً نحو المشكالت ويشمل محاضرات، وتمارين 

محاكاة، ومناقشات جماعية بشأن موضوعات مختارة في مجال الملكية الفكرية، وحلقات النقاش، ودراسات 

إفرادية.

وقد أطلقت سلسلة جديدة من البرامج التنفيذية في عام 2022 وستستمر في عام 2023 لصالح القطاع الخاص، 

مما يشمل رواد األعمال والمديرين التنفيذيين اإلداريين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين من البلدان 

النامية واألقل نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وتهدف المناهج الدراسية للبرامج التنفيذية، المقدمة في أنساق تعلم مختلطة، إىل تزويد المشاركين بمهارات 

عملية في مجال الملكية الفكرية عبر تطبيق سلسلة من الدراسات اإلفرادية وتمارين المحاكاة واألنشطة الجماعية 

في مجاالت مثل تسويق الملكية الفكرية والترخيص والتوسيم. وسيعلن عن مزيد من المعلومات عىل موقع 

أكاديمية الويبو عىل اإلنترنت في عام 2023.

برنامج مدارس الويبو الصيفية
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مدارس الويبو الصيفية – المحتوى العام والهيكل 

الويبو ودورها في النهوض باإلبداع واالبتكار  المضمون والبرنامج

قضايا معاصرة مختارة في مجال العالمات التجارية  

أنظمة العالمات التجارية الدولية واإلقليمية  

المؤشرات الجغرافية: المشهد الدولي والقضايا الراهنة  

حماية التصاميم وعالقتها بمجاالت الملكية الفكرية األخرى  

أسماء الحقول عىل اإلنترنت والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك توضيح الحاالت  

العالمات التجارية واإلنترنت: القضايا والتحديات  

التوسيم – دراسة إفرادية  

أنظمة البراءات الدولية واإلقليمية  

قضايا معاصرة مختارة في مجال البراءات  

االنتفاع بمعلومات البراءات  

حماية األسرار التجارية: القضايا الراهنة  

قضايا مختارة في مجال البراءات والتكنولوجيا الحيوية  

الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة  

قضايا معاصرة مختارة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة  

التقييدات واالستثناءات عىل حق المؤلف، بما في ذلك نفاذ معاقي البصر إىل المصنفات المحمية بحق المؤلف  

المنافسة غير المشروعة والملكية الفكرية  

اقتصادات الملكية الفكرية  

إدارة الملكية الفكرية: نهج عملي  

تقييم الملكية الفكرية  

نقل التكنولوجيا والترخيص  

تمارين محاكاة عن التفاوض عىل التراخيص  

الصناعات اإلبداعية والملكية الفكرية؛ وترخيص حق المؤلف  

حماية األصناف النباتية الجديدة، بما في ذلك اتفاقية االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة  

الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي: المشهد الدولي والقضايا الراهنة  

حلقة نقاش:  

الملكية الفكرية والصحة العامة: القضايا والتحديات –  

الملكية الفكرية والتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ: القضايا والتحديات –  

قضايا مختارة عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية –  

مناقشة جماعية:  

نقل التكنولوجيا في مجال الملكية الفكرية –  

حق المؤلف في العصر الرقمي –  

االبتكار المفتوح –  

العالمات وأدوات التوسيم –  

تختلف اللغات بحسب المدرسة الصيفية )انظر الجدول أدناه(لغة التدريس

إن برنامج مدارس الويبو الصيفية، الدولي بطابعه، موجَّه أساسا إىل المهنيين الشباب والطالب الجامعيين وطالب األهلية

الدراسات العليا من أي تخصص أكاديمي.

يُطلَب من المرشحين، في معظم المدارس الصيفية، أن يستكملوا بنجاٍح جلسًة من الدورة الشبكية العامة عن التعلم عن بعد

الملكية الفكرية )DL-101(. وسوف تُعلن مواعيد الجلسة وكذلك دورة خاصة للمدارس الصيفية المتخصصة.

 يُرجى التحقق من المعلومات ذات الصلة عىل الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو: رسوم التسجيل

www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school

المشاركون مسؤولون عن سفرهم من شتى الوجهات وإليها، وكذلك عن نفقات اإلقامة والمعيشة خالل مشاركتهم السفر واإلقامة ونفقات المعيشة

في البرنامج.

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المقدمة للمشاركين الدوليين في المدارس الصيفية المنظمة في جمهورية كوريا المنح الدراسية

وجنوب أفريقيا. تقدم من قبل صندوقي حكومتي جمهورية كوريا واليابان عىل التوالي وتغطي المنح الدراسية تكاليف 

السفر. كما توجد منح دراسية محدودة مقدمة للمدارس الصيفية المنظمة في سويسرا. وللمزيد من التفاصيل يرجى 

www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school :االطالع عىل موقع أكاديمية الويبو اإللكتروني

يُمنَح المشاركون الناجحون الذين استكملوا برنامج المدرسة الصيفية ويستوفون شروط برامج المدرسة الصيفية الشهادة

المطلوبة، شهادة بالمشاركة.

لمعرفة المزيد عن شتى المدارس الصيفية، يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني التالي: /www.wipo.int/academy/arمزيد من التفاصيل

.courses/summer_school

http://www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school
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مدارس الويبو الصيفية وبرامجها التنفيذية في عام 2023*

المكان والمواعيداللغةالمدرسة الصيفية

مدرسة الويبو – البرازيل الصيفية عن الملكية الفكرية )دورتان( يحددان الحقاالبرتغالية1. 

مدرسة الويبو – شيلي الصيفية عن الملكية الفكرية )دورتان( يحددان الحقااإلسبانية2. 

مدرسة الويبو – الصين الصيفية عن الملكية الفكرية )دورتان( يحددان الحقااالنكليزية3. 

مدرسة الويبو – كولومبيا الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااإلسبانية4. 

مدرسة الويبو – مصر الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية5. 

مدرسة الويبو-فنلندا الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية6. 

مدرسة الويبو-الهند الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية7. 

مدرسة الويبو – كازاخستان الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقاالروسية8. 

مدرسة الويبو – المكسيك الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااإلسبانية9. 

مدرسة الويبو – نيجيريا الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية10. 

مدرسة الويبو – الفلبين الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية11. 

مدرسة الويبو – جمهورية كوريا الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية12. 

مدرسة الويبو – االتحاد الروسي الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقاالروسية13. 

مدرسة الويبو – المملكة العربية السعودية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية14. 

مدرسة الويبو - جنوب أفريقيا الصيفية المتقّدمة عن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا يحددان الحقااإلنكليزية15. 

مدرسة الويبو - إسبانيا الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااإلسبانية16. 

مدرسة الويبو – جامعة بورنمث الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقااالنكليزية17. 

مدرسة الويبو - )جامعة جنيف سويسرا( الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقاًاالنكليزية18. 

مدرسة الويبو - الواليات المتحدة األمريكية الصيفية عن الملكية الفكرية يحددان الحقاًاالنكليزية19. 

.www.wipo.int/academy/ar/ :لالطالع عىل تحديثات بشأن المواعيد وآجال التسجيل والرسوم، يُرجى مراجعة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو *

www.wipo.int/academy/ar/


83

ة
ري

ك
ف
ال
ة 

كي
مل

ال
ىل 

ع
ب 

ري
د

لت
 ا
ت

سا
س

ؤ
م

تقدم أكاديمية الويبو المساعدة إىل الدول األعضاء إلنشاء وتأسيس مؤسسات قائمة بذاتها للتدريب في مجال 

الملكية الفكرية. والهدف من هذا العمل هو مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير قدراتها التدريبية في مجال الملكية 

الفكرية بناًء عىل االحتياجات واألولويات الوطنية واإلقليمية.

وحتى عام 2022، أنشئت 14 من هذه المؤسسات بدعم من أكاديمية الويبو في أذربيجان وكولومبيا )مع مكتب 

حق المؤلف ومكتب الملكية الصناعية، عىل التوالي( وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية )مع مكتب الملكية 

الصناعية ومكتب حق المؤلف( ومصر والسلفادور وجورجيا وجمهورية إيران اإلسالمية وبيرو والمملكة العربية 

السعودية وترينيداد وتوباغو وتونس. وحتى عام 2021، كانت هذه المؤسسات قد قدمت أكثر من 6,000 نشاط 

تدريبي ألكثر من 350,000 مشارك. ويوجد اثنا عشر مشروعا جاريا سيستكمل عىل مدى السنوات القادمة.

وتؤدي هذه المؤسسات دورًا مهًما في توفير التدريب للمشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنساء 

والشباب، واألشخاص العاملين في القطاعات والشرائح االقتصادية الوطنية واإلقليمية الرئيسية ومن ضمنها 

القطاع الزراعي، وإبداع المحتوى الرقمي، والخدمات التكنولوجية، ومجالي المنسوجات والحرف اليدوية، وصناعة 

الغذاء والطهي. وتولي الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المؤسسات اهتماما خاصا لمسألة بناء المهارات العملية 

في مجال الملكية الفكرية، بما في ذلك في مجاالت مثل التعافي االقتصادي بعد جائحة كوفيد، وهي تغطي 

مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العالمات التجارية والبراءات وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم 

الصناعية وإدارة الملكية الفكرية و تسويقها.

ندعوكم لالطالع عىل تقويم فعاليات مؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية، والذي يحتوي عىل معلومات محدثة 

 عن الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية: 

.https://www.wipo.int/academy/en/events

كما يمكنك أيًضا استخدام خريطتنا لتحديد موقع إحدى هذه المؤسسات، ومعرفة المزيد حول شبكتنا االفتراضية 

 من الشركاء، والوصول إىل معلومات االتصال والروابط إىل مواقعها اإللكترونية: 

https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html#virtual_network

مؤسسات التدريب عىل 

الملكية الفكرية

https://www.wipo.int/academy/en/events
https://www.wipo.int/academy/en/events
https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html#virtual_network
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