الشراكات
الجامعية

يتيح برنامج المؤسسات
األكاديمية الحصول على
التعليم العالي في مجال
الملكية الفكرية ،خاصة لفائدة
المشاركين من البلدان النامية
ً
نموا والبلدان
وأقل البلدان
التي تمر بمرحلة انتقالية.
ويقدم البرنامج برامج درجة
الماجستير باالشتراك مع
الجامعات والمؤسسات الشريكة
من أنحاء العالم .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإنه يدعم الجامعات
والمؤسسات التعليمية من
خالل تطوير المناهج وتوفير
كتب ومواد مرجعية عن الملكية
الفكرية ،ومن خالل المحاضرين
المدعوين للمشاركة في مقررات
التعليم العالي في مجال الملكية
الفكرية.

وتعد برامج درجة الماجستير المشتركة التي
تقدمها األكاديمية من برامجها الرائدة في
التعليم العالي .إذ تقدم باالشتراك مع الجامعات
عبر أنحاء العالم .وتقوم أكاديمية الويبو
والمؤسسات الشريكة المعنية بوضع مناهج
هذه البرامج ومقرراتها .ويتولى جامعيون وخبراء
أكاديميون وموظفون من الويبو ،من ذوي
المهارات والخبرات ،التعليم في برامج درجات
الماجستير المشتركة.
مواضيع الدورات
تختلف المواضيع التي تغطيها الدورات باختالف
البرامج؛ وترد جميع التفاصيل في كتيبات
ومناهج الدورات المعنية.
نتائج التعليم
•
•
•
•
•
•
•

تكوين مستوى عال من المعرفة بالملكية
الفكرية
فهم العالقة بين قضايا السياسات وقانون
الملكية الفكرية
اكتساب معرفة بالملكية الفكرية من منظور
قانوني ومنظور عملي
تطبيق المفاهيم المتعلقة باالبتكار واإلبداع
ودور الملكية الفكرية
القدرة على إجراء بحوث مستقلة في مجال
الملكية الفكرية
القدرة على إسداء مشورة مستنيرة
ومساهمات في عمليات وضع سياسات
الملكية الفكرية
اكتساب خبرة عملية في الملكية الفكرية

فئات المشاركين
•
•
•
•

المتخرجون
المهنيون الشباب
الباحثون
المسؤولون الحكوميون المعنيون بالملكية
الفكرية

إجراءات تقديم الطلبات
إذا كنتم مهتمين ببرنامج من برامج درجة
الماجستير المشتركة ،يمكنكم االطالع على
تفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات للمشاركة
في كل برنامج ،بما في ذلك مواعيد التسجيل
والمتطلبات ،على الرابط التالي.welc.wipo.int :
وتختلف الرسوم حسب متطلبات البرامج
والجامعات الشريكة .ويتاح عدد محدود من
المنح الدراسية للمواطنين المؤهلين المنتمين
إلى مؤسسات القطاع العام والجامعات ذات
ً
نموا
الصلة ،في البلدان النامية وأقل البلدان
والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
ويجب أن تكون الطلبات المقدمة من المرشحين
للمنح الدراسية مدعومة برساالت توصية من
حكوماتهم ومؤسساتهم األكاديمية.
ً
أيضا بالمترشحين المهتمين من البلدان
ويرحب
ُ
المتقدمة وعليهم ،إذا قبلوا في البرامج ،تمويل
تعليمهم وإقامتهم وتكاليف سفرهم.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
الهاتف:
الفاكس:

+ 41 22 338 91 11
+ 41 22 733 54 28

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو
الخارجيةُ ،يرجى زيارة الموقع التالي:
www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

