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برنامج خبير ملكية فكرية معتمد

وهو أول برنامج عربي مهني يوفر تعليما وتدريبا متقدما للممارس العربي، ويهدف إلى تقديم فهما أسهل للمبادئ 
العصرية التي تحكم قضايا الملكية الفكرية، وللوصول إلى المعرفة والمستجدات الدولية في هذا المجال، لكي يستطيع 

الممارس للمهنة من تأدية خدماته ضمن المعايير العالمية.

ولقد تم تصميم البرنامج من مجموعة من أدوات التعليم والتدريب التي تتضمن خبرة عملية فعلية، توفر للمشارك 
الفكرية  الملكية  أنظمة  على  التركيز  مع  وتطبيقاتها،  الفكرية  الملكية  وأدوات  لمبادئ  حقيقيًا  وفهمًا  صلبة  قاعدة 
الرئيسية، باإلضافة إلى ذلك هناك مجال الختيار مساقات متقدمة لمواضيع الملكية الفكرية األخرى، ومهارات ومعارف 

قانونية عملية وتجارية.

المساقات:
يدرس البرنامج باللغة العربية يحاضر فيه مجموعة من األكاديميين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية، ويتكون 
كل مسار تعليمي ألي من الدورات حوالي 40 – 60 ساعة دراسية، وتقسم الدورات األساسية لبرنامج خبير ملكية فكرية 

عربي )معتمد( إلى:

الدورة األولى : العالمات التجارية والمنافسة غير المشروعة 
الدورة الثانية: براءات االختراع واألسرار التجارية 

الدورة الثالثة: حق المؤلف والحقوق المجاورة

الشهادات لكل دورة هي:
بعد االنتهاء من المحاضرات يتقدم المشاركين بالدورات لالمتحان النهائي وعند النجاح في االمتحان يحصل المشارك 

على شهادة خبير في نفس المجال.
• شهادة خبير عالمات تجارية ومنافسة غير مشروعة	
• شهادة خبير براءات اختراع وأسرار تجارية	
• شهادة خبير حق مؤلف والحقوق المجاورة	

وعند اجتياز المشارك المتحانا المساقات الثالثت )العالمات والبراءات ووحق المؤلف( بنجاح يحصل على شهادة خبير 
ملكية فكرية عربي معتمد.

من يجب أن يتقدم للبرنامج:
• المحامون الذين يسعون إلى معرفة وفهم أكبر في مواضيع الملكية الفكرية	
• العاملون في مجال التجارة واإلدارة	
• الموظفون الحكوميون في مجال التسجيل والتجارة واالستثمار في الملكية الفكرية	
• المساعدون القانونيون وإداريو العالمات التجارية والمهنيون اآلخرون الذين يديرون محافظ الملكية الفكرية.	
• المهنيون العاملون في مجال التسويق واإلعالن ووكالء البراءات والعالمات التجارية الراغبون بالمعرفة المبدئية 	

بقانون العالمات التجارية.
• من 	 بمزيد  الراغبون  اآلخرون  والمهنيون  والباحثون  والمخترعون  الكّتات  مثل  الفكرية  الملكية  حقوق  مالكو 

المعرفة عن سياسات وممارسات الملكية الفكرية



3



4



5



6



7

404040

260026002600

٪5

9

naras
Sajjal Aaan

http://www.arabworldinstitute.com/ar/course-registration.php?hdCourseID=42


Mobile: +971 55 7201563 / 52 9935665
Tel: +971 4 2500251 
Fax: +971 4 2501548
Email: sales@awidubai.com 
IBIS Hotel Building
O�ce Entrance 5th Floor, O�ce No.: 5008,
Rigga Road Dubai, P.O.Box 4647, U.A.E


