
 برنامج
التطوير المهني



يعد برنامج التطوير المهني 
الذي توفره أكاديمية الويبو 

المزود الوحيد لدورات تدريبية 
متخصصة في مجال الملكية 

الفكرية للمسؤولين الحكوميين 
من البلدان النامية وأقل 

البلدان نموا والبلدان التي تمر 
بمرحلة انتقالية.

وتنظم دورات برنامج 
التطوير المهني باالشتراك 

مع المؤسسات الشريكة 
وإنها مصممة لتعزيز مهارات 

المسؤولين ومعارفهم.



مواضيع الدورات

ُتستعرض المواضيع التي تغطيها دورات برنامج 
التطوير المهني التدريبية ومحتواها، وُتراجع 
بصورة منتظمة لضمان مالءمتها. وتشمل 

المواضيع ما يلي:

حق المؤلف والحقوق المجاورة   •
اإلدارة الجماعية  •

إجراءات العالمات التجارية  •
المؤشرات الجغرافية  •

البحث في البراءات وفحصها  •
تسويق أصول الملكية الفكرية  •

إدارة مكتب الملكية الفكرية  •
تطبيق تقنيات اإلدارة في تقديم خدمات   •

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والترخيص  •

سياسة االبتكار  •

وتراعي أكاديمية الويبو، عند تصميم دوراتها 
المتخصصة، احتياجات البلدان النامية وأقل 

البلدان نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

نتائج التعليم

سيكتسب المشاركون مهارات ومعارف جديدة 
حول القضايا والتحديات الخاصة بمجاالتهم في 

الملكية الفكرية، وسيصبحون على دراية بأفضل 
الممارسات في المجال.

فئات المشاركين

المستفيدون الرئيسيون من دورات برنامج 
التطوير المهني هم المسؤولون الحكوميون من 

مكاتب الملكية الفكرية والوزارات األخرى التي 
تتطلب وظائفهم معارف في مجال الملكية 

الفكرية. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة عبر 
اإلنترنت مشفوعة بموافقة المدير العام لمكتب 

الملكية الفكرية أو مسؤول كبير في الوزارة 
المعنية كي ُينظر فيها.

إجراءات تقديم الطلبات

ينبغي أن يكون المرشحون للدورات التدريبية 
المتاحة في إطار برنامج التطوير المهني قد 

استكملوا دورة التعلم عن بعد الالزمة والمحددة 
في وصف كل دورة تدريبية، أو على استعداد 

استكمالها.

وإذ كنتم مسؤواًل حكوميًا وتهتمون بالدورات 
التدريبية المتاحة في إطار برنامج التطوير 

المهني، ٌيرجى الرجوع إلى فهرس الدورات 
لالطالع على الدورات المتاحة التي يمكنكم 

 التسجيل فيها عبر اإلنترنت على الرابط:
welc.wipo.int. ولن ُينظر إال في الطلبات 

المقدمة عبر اإلنترنت.

الشهادة

ُتمنح شهادة تطوير مهني للمشاركين عند 
استكمال كل برنامج تدريبي بنجاح، والشهادة 

موّقعة من الويبو والمؤسسة الشريكة.

التقييم

ُيطلب من المشاركين تقييم أهمية الدورة من 
خالل استبيان تعده الويبو أو المؤسسة الشريكة. 

وترسل استقصاءات تقييم الحق للمشاركين 
والمشرفين في غضون 12 شهرًا بعد الدورة 

لتقييم تأثيرها على أداء المشاركين.

لمزيد من المعلومات:
www.wipo.int/academy/ar/courses/

/professional_training
pdp@wipo.int :لالتصال بنا
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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



