
 برنامج
التدريب عن بعد



يتيح برنامج التعلم عن ُبعد 
إمكانية النفاذ من جميع أنحاء 
العالم إلى الدورات التدريبية 

اإللكترونية في جميع مجاالت 
الملكية الفكرية.

وتقدم الدورات بأكثر من سبع 
لغات بفضل شبكة عالمية 
من خبراء الملكية الفكرية 

المعروفين. وتتاح الدورات على 
نحو متزايد في شكل نسق 

يسهل لذوي اإلعاقات البصرية 
النفاذ إليه.



المواضيع الدورات

تشمل الدورات المتاحة في إطار التعلم عن بعد 
دورات عامة ودورات متقدمة يديرها معلم. 

وتقدم الدورات العامة لمحة عامة عن أساسيات 
الملكية الفكرية من خالل الدورة التمهيدية 

)DL-001( والدورة العامة )DL-101(. وتصب 
الدورات العامة األخرى تركيزًا خاصًا لبعض 

الجوانب مثل الدورة المقدمة لمعاهدة التعاون 
بشأن البراءات )DL-101-PCT( ودورة بانوراما 
الملكية الفكرية )DL-IP-PANORAMA(، التي 
تركز على الملكية الفكرية من منظور الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتغطي الدورات التدريبية التي يديرها معلم 

مواضيع متنوعة من بينها ما يلي:

)DL-201( حق المؤلف والحقوق المجاورة  •
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي   •

)DL-203( التقليدي
نظام حماية األصناف النباتية الجديدة   •

)DL-205-UPOV(
)DL-301( البراءات  •

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية   •
)DL-302( والمؤشرات الجغرافية

نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات   •
)DL-303(

فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي   •
)DL-305-UPOV( النباتات

إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد   •
)DL-317( الويبو

البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات   •
)DL-318(

)DL-320( أساسيات صياغة البراءات  •
)DL-450( إدارة الملكية الفكرية  •

اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق   •
المجاورة لرجال القانون )DL-501(، وأصحاب 

الحقوق )DL-502(، ومنظمات اإلدارة 
الجماعية )DL-503(، وصانعي السياسات 

)DL-506(

ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات   •
)DL-511( المفتوحة المصدر

تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا واالبتكارات   •
)DL-701( الطبية

وُيقّيم المشاركون في الدورة من خالل امتحان 
نهائي، قد يكون في شكل موضوع إنشائي أو 
أسئلة متعددة الخيارات، وعند اجتياز االمتحان 
يحصل المشاركون على شهادة بإتمام الدورة.

نتائج التعليم

تهدف كل دورة من دورات التعلم عن بعد إلى 
التثقيف وتعزيز المعرفة والمهارات المحددة 

من خالل تحقيق نتائج تعليمية محددة بوضوح. 
ويعتمد االختبار النهائي على نتائج التعليم هذه، 

ويشمل اختبار المهارات والمعارف المكتسبة.

فئات المشاركين

الطالب  •
المعلمون  •

المهنيون الشباب  •
المسؤولون الحكوميون  •

القضاة  •
المحامون  •

رواد األعمال  •
الباحثون  •

العلماء والمهندسون  •

تقديم الطلبات والرسوم

إذا كنتم مهتمين بتقديم طلبكم للمشاركة في 
دورات التعلم عن بعد التي تنظمها األكاديمية، 

يمكنكم االطالع على المعلومات حول عملية 
 التسجيل عبر اإلنترنت من خالل الرابط : 

.welc.wipo.int

https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar


المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

+ 41 22 338 91 11 الهاتف: 
+ 41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو 
الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي:

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

