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.ECOSOC عضو استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
.(WIPO) عضو مراقب لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية

عضو في دائرة امللكية الفكرية (IPC) في تعريب موقع شبكة مجلس تخصيص أسماء و أرقام 
.(ICANN) اإلنترنت



رسالة المجمع:
إن الهدف من نظام الملكية الفكرية هو تعزيز التقدم 
خالل  من  للمجتمع  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي 
الخاصة  الدولية  والمعاهدات  القوانين  وإدارة  تطوير 
إلى تشجيع  تؤدي  التي  الفكرية  الملكية  بحقوق 

االبتكار وصنع المعرفة
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المجمع العربي للملكية الفكرية في سطور

اجملمع العربي للملكية الفكرية مؤسسة غير ربحية تأسست في ٢٣ شباط١٩٨٧في ميونخ-أملانيا على يد مجموعة من 
الرواد املمارسني للمجاالت العديدة من مواضيع امللكية الفكرية في العالم العربي على رأسهم األستاذ طالل أبو غزاله، 
زيادة الوعي والفهم في قضايا امللكية الفكرية  وذلك من أجل توحيد جهود العاملني في هذا اجملال، وللمساعدة في 
وتفاعالتها.ويؤدي اجملمع مهامه وفقا ملركزه القانوني ويتألف من هيئتني رئيسيتني هما: مجلس اإلدارة الذي يدير أنشطة 

اجملمع من خالل فريق اإلدارة، واجلمعية العمومية التي تتألف من كافة األعضاء. 

االنضمام إلى عضوية اجملمع متاحة لكافة املهنيني واملمارسني الذين يرغبون باالستفادة واملشاركة في كافة أنشطته، 
اجلهود  توحيد  على  ويعمل  واخلبرات،  اآلراء  لتبادل  منتدى  لألعضاء  اجملمع  ويوفر  العضوية.  معايير  استيفائهم  شرط 

للمساعدة في حتديث وتطوير قوانني وأنظمة امللكية الفكرية.

املثال،  سبيل  على  منها  األنشطة،  من  بعدد  اجملمع  يقوم  وكذلك  العربي،  العالم  في  للمهنة  املمارسني  قدرات  وبناء 
األبحاث،  ومشاريع  التدريبية  والدورات  العمل  وورش  الندوات  وعقد  احلالية  واألنظمة  القوانني  تطوير  في  املساعدة 

باإلضافة إلى تنفيذه للعديد من املطبوعات.

من أهداف المجمع

إن من أبرز أهداف اجملمع العربي للملكية الفكرية هو تشجيع العلم والبحث في حقل امللكية الفكرية ونشر املؤلفات 
وتنظيم اللقاءات العلمية وبذل اجلهود لتشجيع البحوث العلمية والتدريب املهني فيما يتعلق باملستجدات الدولية في 
حقل امللكية الفكرية وتطوير تشريعاتها وتوحيدها دوليا وتأهيل أعضاء اجملمع مهنيا وتزويدهم  بكل ما هو جديد في 

حقل امللكية الفكرية وما يطرأ عليه من مستجدات على املستوى الدولي.
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ما هو برنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد؟

وهو برنامج عربي مهني يوفر تعليما وتدريبا متقدما للممارس العربي، ويهدف إلى تقدمي فهما أسهل للمبادئ العصرية 
التي حتكم قضايا امللكية الفكرية، وللوصول إلى املعرفة واملستجدات الدولية في هذا اجملال، لكي يستطيع املمارس 

للمهنة من تأدية خدماته ضمن املعايير العاملية.

لقد تطورت مفاهيم امللكية الفكرية، ويتواصل هذا التطور ملواكبة املستجدات العلمية واالقتصادية التي تعتبر إحدى 
مكوناتها، وتؤكد على املفهوم اجلديد  "القتصاد العوملة" والتحرير املستمر للتجارة في السلع واخلدمات. وبينما تستمر 
القوانني واألنظمة  تأثير كبير على  وهي مسألة لها  العاملي،  التكامل مع االقتصاد  العربية في االندماج  االقتصاديات 
االقتصادية واالجتماعية والوطنية، حيث تبرز احلاجة امللحة واملتزايدة لوجود مهنيني محليني مؤهلني إلدارة وتلبية تلك 

املتغيرات االقتصادية.

أ. املساقات
ميثل كل مساق تعليمي ألي من الدورات حوالي 40 – 60 ساعة دراسية. 

ب. املساقات املتقدمة
يبلغ عدد ساعات كل مساق متقدم حوالي 36 ساعة دراسية تتناول بعمق 

املواضيع التي ال تغطيها الدورات.
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شروط التسجيل

على من يرغب باالشتراك بالبرنامج ان يكون من حملة الشهادات اجلامعية سواء درجة دبلوم او البكالوريوس.

متطلبات االمتحانات والتأهيل

يتم إصدار شهادة حضور لكل مشارك لدى إمتامه تعلم كل دورة، وشهادة احلضور هذه مستقلة عن الشهادة التي متنح 
بعد اجتياز امتحان شهادة برنامج خبير ملكية فكرية بنجاح وعلى املرشح التقدم لالمتحان واحلصول على احلد األدنى 
من النقاط البالغ 65 نقطة من أصل 100 نقطة.  يجب أن يستوفي املشاركون في الدورة الشرط وهو آن يحضر نسبة 

%75 من محاضرات الدورة.
*مالحظة: ميكن ملن يرغب التقدم المتحانات جميع الدورات مباشرة من دون حضور الدورات التدريبية للبرنامج. 

والشهادات لكل دورة هي:

شهادة خبير عالمات جتارية عربي معتمد.
 شهادة خبير براءات االختراع و األسرار التجارية.

 

شهادة خبير ملكية فكرية عربي معتمد
عندما ينهي املشارك الدورات بنجاح ( العالمات التجارية وحق املؤلف والبراءات)، مينحه مجلس مستشاري برنامج (خبير 

ملكية فكرية عربي معتمد) بناء على طلبه شهادة خبير ملكية فكرية عربي.

من يجب أن يتقدم للبرنامج؟
احملامون الذين يسعون إلى معرفة وفهم أكبر في مواضيع امللكية الفكرية.

العاملون في مجال التجارة واإلدارة.
املوظفون احلكوميون في مجال التسجيل والتجارة واالستثمار في امللكية الفكرية.

املساعدون القانونيون وإداريو العالمات التجارية واملهنيون اآلخرون الذين يديرون محافظ امللكية الفكرية.
باملعرفة  الراغبون  التجارية  والعالمات  البراءات  ووكالء  واإلعالن  التسويق  مجال  في  العاملون  املهنيون 

املبدئية بقانون العالمات التجارية.
عن  املعرفة  من  مبزيد  الراغبون  اآلخرون  واملهنيون  واخملترعون  الكتّاب  مثل  الفكرية  امللكية  حقوق  مالكو 

سياسات وممارسات امللكية الفكرية.

شهادة خبير حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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المنهــاج
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المساقات المتقدمة:

املساقات املتقدمة املقترحة التي سوف تبدأ:

املؤشرات اجلغرافية: لوكالء العالمات التجارية واحملامني
الطرق البديلة حلل النزاعات: للمحامني

إنفاذ حقوق امللكية الفكرية: للمحامني
تسجيل حقوق امللكية الفكرية: لوكالء امللكية الفكرية واحملامني

إدارة امللكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم
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المادة الدراسية:

تتضمن املادة الدراسية اخملتارة ما يلي، لكنها ال تقتصر عليها:

للمنظمة  اإللكتروني  املوقع  على  متوفر  وهو  واالستخدام.  والقانون  السياسة  الفكرية  امللكية  دليل 
العاملية للملكية الفكرية:www.wipo.int   وقد قام اجملمع العربي للملكية الفكرية بترجمة الدليل 

إلى العربية وسيكون متوفرا لكافة املشاركني.
.(USPTO) من مكتب البراءات و العالمات التجارية األمريكي “Intellectual Property and You”

. (EPO) من مكتب البراءات األوروبي “How to Get a European Patent”
مجموعة من األحكام الصادرة في قضايا امللكية الفكرية في العالم العربي وقد قامت بإعدادها أبو غزاله 

للملكية الفكرية (في الطريق إلى النشر)
معجم أبو غزاله للملكية الفكرية "من اإلجنليزية إلى العربية"

"دليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العاملي" عن مركز التجارة العاملي – مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
والتجارة ومنظمة التجارة العاملية، وصدر بالعربية عن طالل أبو غزاله وشركاه الدولية 

"أسرار امللكية الفكرية – دليل للمصدرين من مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة" عن مركز التجارة 
العاملي –مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة ومنظمة التجارة العاملي وصدر بالعربية عن طالل أبو غزاله 

وشركاه الدولية
استمارات التسجيل لعدد من البلدان

التسجيل والدفع للدورات التدريبية:
يستطيع أي شخص التسجيل للدورات التدريبية لدى مركز التدريب املعني.

اجملمع العربي للملكية الفكرية
 

ص.ب: عمان 921100  األردن 11192
هاتف: 111 5509 6 962  
فاكس: 100 5509 6 962  

info@aspip.org
www.aspip.org
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