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د .عبدالعزيز بن محمد السويلم
الرئيس التنفيذي
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

كلمة الرئيس التنفيذي،،
يســـرنا بالهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة متمثلـــة
بأكاديميــة الملكيــة الفكريــة ،أن نقدم لكم الخطـــة التدريبيـــة
لعـــام 2022م والتـــي تهـــدف إلــــى تلبيـــة االحتياجـــات
لمنظومـــة قطـــــاع الملكيـــــة الفكريـــــة.
حيــــث تتضمــــن خطــة التدريــــب مجموعـة واسـعة مـــن البرامـج
المتخصصـــة و النوعية والتي نأمــــل أن تســــاهم فــــي تطويــر
العامليـــن فــــي المنظومـــة ،و تنهـــض بمبــــادرات الملكيـــــة
الفكريــــة بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية و منطقــة الشــرق
األوســـط و شـــمال افريقيـــا.
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15

البرامج العامة

مقدمة في الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
تقدم الدورة للمشاركين لمحة عامة عن الملكية الفكرية و أساسيات قانون الملكية الفكرية بالمملكة العربية
السعودية ،كما سيتم التطرق بشكل عام إلى مجاالت الملكية الفكرية (حق المؤلف -براءات األختراع  -العالمات
التجارية ) و عالقتها بمنظومة الملكية الفكرية.

المستهدفين

جميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\1\31

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

مدة البرنامج
يوم واحد
مواعيد التسجيل المتاحة

2022\1\31

2022\2\28

2022\3\31

2022\5\26

2022\6\30

2022\8\25

2022\9\26

2022\10\27

2022\11\22

2022\12\27
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االتجاهات العالمية في الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
يتحدث مستشار الهيئة السعودية للملكية الفكرية و المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
د.فرانسيس غاري عن الملكية الفكرية و أبرز التوجهات العالمية لها و أهم انعكاساتها على القطاعات الحيوية.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\7\11

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

االنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
يتم خالل البرنامج التعريف بأهم محركات البحث التي تستخدم لمعرفة التقنية السابقة ويقصد بها كل ما تحقق
الكشف عنه للجمهور بأي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي او بطريقة االستعمال أو بأي وسيلة أخرى من
الوسائل التي يتحقق بها العلم قبل تاريخ إيداع برءاة االختراع الفعلي.

المستهدفين

المختصين بالملكية الفكرية و موظفي مكاتب نقل التقنية في الجامعات وموظفي الشبكة الوطنية لدعم
الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\1\25

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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فحص طلبات براءات االختراع

نبذة عن البرنامج
تقــدم الــدورة بهــدف تعزيــز المهــارات العمليــة وكفــاءة فاحصــي البــراءات العامليــن فــي المجــاالت التقنيــة الرئيســية،
بمــا فــي ذلــك التقنيــة الحيويــة واألدويــة وآالت والمــواد والكهربــاء و اإللكترونيــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية
وشــركات التقنية.

المستهدفين

فاحصي براءات االختراع و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\2\8

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يومان

سجل اآلن
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احترام الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
برنامج توعوي يهدف إلى إبراز أهمية احترام الملكية الفكرية و أبرز فوائد ذلك على الفرد و المجتمع.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\2\15

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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تعظيم الحماية في الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج

يتحدث مستشار الهيئة السعودية للملكية الفكرية و المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
د.فرانسيس غاري عن الملكية الفكرية و أبرز الطرق الحديثة لحمايتها من خالل االتفاقيات الدولية و معاهدات
الملكية الفكرية.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\3\29

تدريب تفاعلي عن طريق االنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
21
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استخدام البيانات كأحد أصول الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج

يتحدث مستشار الهيئة السعودية للملكية الفكرية و المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
د.فرانسس غاري عن البيانات و أهميتها و عالقتها بالملكية الفكرية و التعامل معها كأحد أهم أصول الملكية
الفكرية.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\4\26

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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ممارسات استخدام الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
 ما هو استغالل الملكية الفكرية. دورة حياة حقوق الملكية الفكرية . مقدمة عن طرق استغالل (التراخيص  ،التنازل  ،البيع  ..الخ). -أدوات االستغالل.

المستهدفين

المختصين بالملكية الفكرية و موظفي مكاتب نقل التقنية في الجامعات و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم الملكية
الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\5\24

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برنامج تدريبي عن أدوات إدارة الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
 اإلدارة االستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية كأداة استراتيجية. الملكية الفكرية بين النشر مقابل السرية؟ اهتمامات حقوق الملكية الفكرية “هجومية  ،دفاعية  ،تسويقية  ،تخفيض الرسوم  ،أداة ابتكار  ..إلخ”. -االمتيازات والتراخيص.

المستهدفين

المختصين بالملكية الفكرية و موظفي مكاتب نقل التقنية في الجامعات و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم الملكية
الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\6\7

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
24
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الملكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نبذة عن البرنامج
ســيتم مناقشــة طريقــة تحويــل األفــكار إلــى أصــول ملموســة و منتجــات تــدر علــى صاحبهــا الربــح كمــا ســيتم التطــرق
إلــى العالمــات التجاريــة و طــرق التميــز فيهــا و أهــم جهــات التمويــل و دعــم المشــاريع بالمملكــة العربية الســعودية.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\6\21

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكريةالجمعية الدولية للعالمات التجارية-منشآت

مدة البرنامج

الرسوم
مجان ًا

يوم واحد

سجل اآلن
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معاهدة باريس

نبذة عن البرنامج
اتفاقيــة تــم اعتمادهــا ســنة  1883فــي باريــس ،وهــي مجموعــة مــن المعاهــدات فــي الملكيــة الصناعيــة حيــث
يهــدف البرنامــج لطــرح مــا تنــص عليــه االتفاقيــة وما تتضمنــه من مــواد تفصيلية كشــروط اإليــداع والتســجيل ،وحقوق
الحمايــة التــي تمنحهــا للمواضيــع المختلفــة المندرجــة تحتهــا ،مثــل بــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعيــة،
والعالمــات واألســماء والبيانــات التجاريــة ،والمنافســة غيــر المشــروعة.

المستهدفين

المحامين و وكالء تسجيل الملكية الفكرية و المختصين بالملكية الفكرية بالقطاع العدلي

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\8\23

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

المؤشرات الجغرافية في المجال الصناعي

نبذة عن البرنامج
تهــدف هــذه الــدورة المتقدمــة إلــى إذكاء الوعــي بالمســائل الخاصــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة وإدارتهــا ألغــراض

التوســيم وحمايــة المؤشــرات الجغرافيــة .وتهــدف الــدورة ً
أيضــا إلــى تعزيــز الوعــي والتأهيــل فــي بعــض الجوانــب
المعقــدة المرتبطــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة وإدارتهــا ألغــراض العالمــات التجاريــة .

المستهدفين

ينبغــي أن يكــون المشــاركون في الــدورة مهتمين عموم ًا باالنتفــاع على أفضل وجه بالملكية الفكرية في التســويق
وإدارة األصــول غيــر الملموســة للشــركات الخاصــة .وهــذه الــدورة موجهــة إيضــا إلــى العامليــن فــي مؤسســات البحــث
والتطويــر ،والممارســين القانونييــن ،وطــاب الجامعــات الذين لديهــم معرفة بالملكيــة الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\10\11

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية
الفرنسية

مدة البرنامج
يومان

سجل اآلن
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البرامج العامة

مقدمة في المؤشرات الجغرافية الزراعية

نبذة عن البرنامج
تشــرح هــذه الــدورة اســتخدامات المؤشــرات الجغرافيــة والتــي تميــز الســلع التــي تنتــج فــي مــكان مــا عــن مثيالتهــا
مــن الســلع التــي تنتــج فــي مــكان آخــر ،ويعــد اشــتهار الســلعة بالجــودة العاليــة أو بخصائــص معينــة مــن األمــور التــي
تضيــف قيمــة لهــذه الســلعة وتعــود بالنفــع علــى المنتجيــن الذيــن ينتجــون هــذا النــوع مــن الســلع فــي نطــاق جغرافــي
معيــن .حيــث تســتخدم المؤشــرات الجغرافيــة عــادة للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية وللعاملين في القطاع الزراعيي.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\10\18

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية-وزارة الزراعة و الغذاء الفرنسية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

تدريب المدربين للمعلمين

نبذة عن البرنامج
هــذه الــدورة يلقيهــا خبــراء مــن المملكــة العربيــة الســعودية و خبــراء مــن كوريــا الجنوبيــة حول أحــدث المــواد التعليمية
للملكيــة الفكريــة ويتضمــن المحتــوى ألعــاب تعليميــة حــول الملكية الفكرية وتشــمل بعــض التمارين والمناقشــات .

المستهدفين
-المدرسين

 المدربين -أساتذة الجامعات

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\11\15

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب الملكية الفكرية الكوري

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يومين

سجل اآلن
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البرامج العامة

طرق و أساليب البحث بالتقنية السابقة

نبذة عن البرنامج
تهــدف الــدورة إلــى زيــادة المعرفــة فــي البحــث عــن المنتــج وعــن بــراءة االختــراع خطــوة بخطــوة عــن طريــق البحــث عــن
الحالــة التقنيــة الصناعيــة وسيكتســب المشــاركون المعرفــة والمهــارات فــي:
 براءات االختراع والفنون السابقة دورة حياة البراءات والنشر مقدمة لبعض محركات البحث الرئيسية تحليل وثيقة براءة االختراع فن البحث -منهجيات البحث

المستهدفين

المخترعين و المختصين بالملكية الفكرية و موظفي مكاتب نقل التقنية في الجامعات و أعضاء الشبكة الوطنية
لدعم الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\11\29

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب براءات االختراع و العالمات التجارية األمريكي

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

مكافحة القرصنة اإللكترونية

نبذة عن البرنامج
قرصنــة البرمجيــات هــي شــائعة جــدا ،وال يــكاد يمــر يــوم دون أن تعلن شــركة أو وكالــة حكوميــة أن واحــدا مــن أنظمتها
قــد اصيــب بعــدوى أو هجــوم ،وهــذه الهجمــات يمكــن أن تتخــذ أشــكاال عديــدة ،ولكــن أكثرهــا شــيوعا هــو هجــوم
الحرمــان مــن الخدمــة أو حجــب الخدمــة ،او انتهــاك الملكيــة الفكريــة.

المستهدفين

المختصين بأمن المعلومات و المنتمين لقطاع االتصاالت و تقنية المعلومات و صناع األفالم و العاملين بالمجال
اإلعالمي و مسؤولي حسابات التواصل االجتماعي و قطاع البث و التلفزيون .

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\12\13

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب براءات االختراع و العالمات التجارية األمريكي

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

مقدمة في إنفاذ الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
يقــدم هــذا البرنامــج لمحــة عامــة عــن اإلطــار القانونــي والعملــي إلنفــاذ الملكيــة الفكريــة ،مــع صــب االهتمــام بشــكل
خــاص علــى المجــاالت التــي تهــم الممارســين القانونييــن وســلطات إنفــاذ الملكيــة الفكريــة .وســيناقش البرنامــج
المعاهــدات المتعــددة األطــراف والمحــدودة األطــراف والثنائيــة المخصصــة إلنفــاذ الملكيــة الفكريــة.

المستهدفين

العاملين بمنظومة إنفاذ الملكية الفكرية و المختصين.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\9\8

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب براءات االختراع و العالمات التجارية األمريكي

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية
DL-001

نبذة عن البرنامج
تهــدف هــذه “الــدورة التمهيديــة” إلــى تزويــد المشــاركين بمعلومــات عــن الجوانــب األساســية للملكيــة الفكريــة :حــق
المؤلــف والحقــوق المجــاورة ،والعالمــات التجاريــة ،والبــراءات ،والمؤشــرات الجغرافيــة ،والتصاميــم الصناعيــة .وتعرض
علــى المشــاركين قضايــا معاصــرة تؤثــر فــي مجــال الملكيــة الفكريــة مثــل أصنــاف النباتــات الجديــدة ،والمنافســة غيــر
المشــروعة ،وإنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة ،والقضايــا الناشــئة فــي مجــال الملكيــة الفكريــة .أدرجــت أدوات تقييــم
ذاتــي اســتراتيجي ًا فــي كل مــن الوحــدات االثنتــي عشــرة لمســاعدة المشــاركين علــى تقييــم معارفهــم واختبــار

قدرتهــم علــى تطبيــق المفاهيــم والحقائــق األساســية التــي قدمــت فــي الــدورة.

المستهدفين

تستهدف هذه الدورة األفراد الذين يسعون إلى الحصول على لمحة عامة عن أساسيات الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يمكن االنتهاء من كامل محتوى البرنامج خالل  3ساعات

سجل اآلن
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البرامج العامة

الدورة العامة عن الملكية الفكرية النسخة السعودية DL - 101

نبذة عن البرنامج
تســتند هــذه الــدورة إلــى المفاهيــم المقدمــة فــي الــدورة التمهيديــة عــن الملكيــة الفكريــة  . DL-001وتقــدم إلى

المشــاركين لمحــة عامــة أكثــر تعمقـ ًا عــن أساســيات قانــون الملكيــة الفكريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وهــي

دورة أساســية لاللتحــاق بــدورات أكثــر تقدم ـ ًا بشــأن دراســة مجــاالت محــددة مــن قانــون الملكيــة الفكريــة .ولتعزيــز
الميــزة التنافســية فــي مجــاالت تدريــس الملكيــة الفكريــة وتعلمهــا ،مــن خــال دمــج التقنيــة والتعليــم بالمملكــة
العربيــة الســعودية.

المستهدفين

جميع المهتمين بالملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\2\21
2022\4\11
2022\5\30
2022\7\25
2022\9\5
2022\10\24
2022\12\12

تعلم إلكتروني

الرسوم
مجان ًا

مقدم البرنامج
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

اللغة

مدة البرنامج

العربية

تتطلــب هــذة الــدورة  55ســاعة تقريبــ ًا علــى
مــدى ســتة اســابيع.

سجل اآلن
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البرامج العامة

الدورة العامة عن الملكية الفكرية
DL-101-V2

نبذة عن البرنامج
تســتند هــذه الــدورة علــى المفاهيــم المقدمــة فــي الــدورة التمهيديــة عــن الملكيــة الفكريــة وتقــدم إلــى

المشــاركين لمحــة عامــة أكثــر تعمقـ ًا عــن أساســيات قانــون الملكيــة الفكريــة ،وهــي دورة أساســية لاللتحــاق بــدورات
أكثــر تقدمــ ًا بشــأن دراســة مجــاالت محــددة مــن قانــون الملكيــة الفكريــة .ولتعزيــز الميــزة التنافســية فــي مجــاالت

تدريــس الملكيــة الفكريــة وتعلمهــا ،مــن خــال دمــج التقنيــة والتعليــم ،جــددت الواجهــة التعليميــة للــدورة DL-101
بالكامــل لرفــع مســتوى خبــرة المســتخدم التعليميــة .والنســخة المجــددة هــي ،V2 DL-101وهــي متوفــرة باللغــة
اإلنجليزيــة  .وأدرجــت أدوات تقييــم ذاتــي فــي كل وحــدة لمســاعدة المشــاركين علــى تقييــم معارفهــم واختبــار
قدرتهــم علــى تطبيــق المفاهيــم والوقائــع التــي ُِّقدمــت فــي الــدورة.

المستهدفين

هــذه الــدورة موجهــة إلــى األفــراد أو الذيــن ســيعملون فــي مجــال إدارة حقــوق الملكيــة الفكريــة وتكمــن أهميتهــا
بالنســبة إلــى األشــخاص الذيــن يســعون إلــى اكتســاب معرفــة عامــة بالملكيــة الفكريــة أو األشــخاص الذيــن ينتجــون
أشــكال مختلفــة مــن الملكيــة الفكريــة ويــودون التعمــق فــي اإلدارة والحمايــة الفعالتيــن لحقــوق الملكيــة الفكريــة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب هذة الدورة  55ساعة تقريب ًا على مدى ستة اسابيع.

سجل اآلن
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البرامج العامة

الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي
التقليدي DL-203

نبذة عن البرنامج
ترمــي هــذه الــدورة المتقدمــة إلــى تقديــم معلومــات عــن حمايــة المعرفــة التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي
التقليــدي بموجــب الملكيــة الفكريــة .وتغطــي المفاهيــم األساســية والتجــارب الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة
والخيــارات السياســية واالليــات القانونيــة المتاحــة ،أو الخاضعــة للنظــر بغيــة تقديــم هــذه الحمايــة .وتهــدف إلــى
اكتســاب الكفــاءات وتحفيــز النظــر فــي تلــك المســائل ،وتبــادل التجــارب المكتســبة ،والمضــي قدمـ ًا بفهــم طائفــة مــن

المســائل والخيــارات الممكنــة فــي هــذا المجــال الــذي ال يــزال يشــهد تطــورات قانونيــة وسياســية علــى المســتويات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

المستهدفين

هذه الدورة مصممة للمسؤولين المختصين والمسؤولين الحكوميين من اإلدارات األخرى ،وراسمي السياسات،
وأفراد الجماعات  ،وموظفي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ،والمحامين ،واألكاديميين،
والباحثين ،والطالب ،واألفراد الذين لديهم معرفة عملية بنظام الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  70ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

سجل اآلن
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البرامج العامة

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
DL-302

نبذة عن البرنامج
تهــدف هــذه الــدورة المتقدمــة إلــى إذكاء الوعــي بالمســائل المعقــدة الخاصــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة وإدارتهــا
ألغــراض التوســيم .وهــي دورة تأهيليــة مصممة لتســبق التدريب العملي علــى حماية العالمــات التجارية والتصاميم
الصناعيــة والمؤشــرات الجغرافية.

المستهدفين

المهتميــن عموم ـ ًا بالملكيــة الفكريــة فــي التســويق وإدارة األصــول غيــر الملموســة للشــركات الخاصــة باإلضافــة

إلــى العامليــن فــي مؤسســات البحــث والتطويــر ،والممارســين القانونييــن ،وطــاب الجامعــات الذيــن لديهــم معرفــة
بالملكيــة الفكريــة .و يجــب إكمــال “الــدورة العامــة عــن الملكيــة الفكريــة”  DL-101قبــل االلتحــاق بهــذه الــدورة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم الكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة علىمدى  12أسبوعا.

سجل اآلن
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البرامج العامة

إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو DL-317

نبذة عن البرنامج
تــزود هــذه الــدورة المتخصصــة مــن المســتوى المتوســط المشــاركين بفهــم شــامل للســمات والمزايــا الرئيســية
لإلجــراءات التــي وضعهــا مركــز الويبــو للتحكيــم والوســاطة .وتســعى الدورة إلــى إعطاء المشــاركين معرفــة معمقة
عــن طريقــة تحديــد أنســب إجــراء لتســوية المنازعــات لقضايــا معينــة وأنســب أحــكام تســوية المنازعــات لكــي ُتــدرج فــي
االتفاقيات.

المستهدفين

إن هــذه الــدورة أداة مفيــدة لألشــخاص الذيــن يســتحدثون شــتى أشــكال الملكيــة الفكريــة أو يســعون لحمايتهــا
ويرغبــون فــي الحصــول علــى المزيــد مــن الفهــم الشــامل إلجــراءات تســوية المنازعــات بموجــب قواعــد الويبــو .هــذه
الــدورة مســتواها متوســط وهــي مصممــة لألفــراد الذيــن لديهــم بالفعــل معرفــة عمليــة بالمفاهيــم األساســية
لقانــون الملكيــة الفكريــة .ولــذا ُيوصــى بشــدة أن يكــون للمشــاركين المحتمليــن معرفــة عمليــة بالملكيــة الفكريــة أو
أن يكونــوا نجحــوا بالفعــل فــي إحــدى الــدورات التاليــة :الــدورة العامــة عــن الملكيــة الفكريــة  DL-101والتــي ســتقدم
علــى أســاس منحــة دراســية للمســجلين فــي الــدورة؛ أو الــدورة المتقدمــة عــن حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة DL-
، 201أو الــدورة المتقدمــة عــن البــراءات، DL-301أو الــدورة المتقدمــة عــن العالمــات التجاريــة والتصاميــم الصناعيــة
والمؤشــرات الجغرافيــة .DL-302

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  70ساعة دراسة على مدى  7أسابيع

سجل اآلن
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البرامج العامة

إدارة الملكية الفكرية
DL-450

نبذة عن البرنامج
تهــدف هــذه الــدورة المتقدمــة إلــى إذكاء الوعــي بالمفاهيم األساســية إلدارة الملكيــة الفكريــة وأهميتها كدافع
لإلبــداع البشــري والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .وتشــرح ُ الدورة كيفيــة إعداد اســتراتيجية إدارة الملكيــة الفكرية
وتنفيذهــا ،بمــا فــي ذلــك إدارة الملكيــة الفكريــة فــي بيئــة إلكترونية.

المستهدفين

هذه الدورة موجهة إلى المهنيين الذين لديهم معرفة أساسية بالملكية الفكرية أو إدارة األعمال ،والمسؤولين
عموم ًا عن إدارة شتى أشكال الملكية الفكرية وحمايتها ،بمزيد من التركيز على الجوانب القانونية والتجارية.
ُويوصى بشدة بأن تكون للمسجلين معرفة سابقة بالملكية الفكرية أو أن يكونوا استكملوا الدورة العامة عن
الملكية الفكرية .DL-101ويفضل لو كانت لديهم معرفة بحق المؤلف والبراءات والعالمات التجارية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة علىمدى  12أسبوعا.

سجل اآلن
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البرامج العامة

دورة تنفيذية بشأن تعزيز الوصول إلى التقنية واالبتكارات
الطبية DL-701

نبذة عن البرنامج
تقــدم هــذه الــدورة التنفيذيــة لمحــة عامــة عــن التفاعــل بيــن مجــاالت السياســة العامــة المختلفــة المرتبطــة بالصحــة
والتجــارة والملكيــة الفكريــة .وتصــف الــدورة العوامــل التــي تؤثر فــي النفاذ إلــى التقنيات الطبيــة وتؤثر فــي ابتكارها.
وتعــرض مجــال الخبــرة الخاصــة لــكل مــن منظمــة الصحــة العالميــة والويبــو ومنظمــة التجــارة العالميــة .وتســتند إلــى
الدراســة المشــتركة بيــن منظمــة الصحــة العالميــة والويبــو ومنظمــة التجــارة العالميــة والمعنيــة ب “تعزيــز فــرص
النفــاذ إلــى التقنيــات الطبيــة واالبتــكار”.

المستهدفين

هذه الدورة موجهة في المقام األول إلى المهنيين التقنيين مثل فاحصي البراءات ،وواضعي السياسات الصحية
ومعاونيهم ،والمتخصصين في شراء األدوية ،والمتخصصين في الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تطلب الدورة  10ساعات دراسة على مدى  4أو  5أسابيع.

سجل اآلن
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البرامج العامة

بانوراما الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
صممــت دورة بانورامــا الملكيــة الفكريــة لمســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى اســتخدام الملكيــة
الفكريــة وإداراتهــا فــي اســتراتيجيات أعمالهــا وقــد أعــدت الــدورة بالتعــاون بيــن مكتــب الملكيــة الفكريــة الكــوري
و الويبــو فــي إطــار مشــروع بعنــوان “التطويــر المشــترك لمحتــوى برامــج التعليــم بعــد”ُ ،وترجمــت الــدورة منــذ ذلــك
الحيــن إلــى لغــات عــدة .وتــدرس هــذه الــدورة الملكيــة الفكريــة مــن منظــور األعمــال مــع تركيــز خــاص علــى وضــع
الشــركات والصغيــرة والمتوســطة .وتقــوم فــي أســلوبها التعليمي علــى منهج “روايــة القصص” المدعــوم بالتقنية
التعليميــة .وتســتند كل وحــدة مــن وحــدات التعليــم إلــى قصــة فعليــة عــن الملكيــة الفكريــة.

المستهدفين

هذه الدورة موجهة إلى الراغبين في الحصول على لمحة عامة عن أساسيات الملكية الفكرية ،وال سيما موظفي
الشركات وطالب الجامعات الراغبين في زيادة معرفتهم باستخدام الملكية الفكرية إلنجاح المشاريع.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  20ساعة تقريب ًا.

سجل اآلن
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البرامج العامة

ألعاب الفيديو كمصدر دخل أساسي

نبذة عن البرنامج
الغــرض مــن هــذه الــدورة هــو تقديــم نظــرة عامــة واقعيــة وعمليــة عــن التفاعــل والتداخــل بيــن قانــون الملكيــة الفكرية
وقضايــا األعمــال المتعلقــة بألعاب الفيديــو والترفيــه التفاعلي.

المستهدفين

مصممي و منتجي ألعاب الفيديو و الهواة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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البرامج العامة

التفكير التصميمي وحفظ حقوق الملكية الفكرية

نبذة عن البرنامج
هــو مجموعــة مــن العمليــات و االســتراتيجيات لحــل المشــاكل بطريقــة إبداعيــة ،حيــث يهــدف البرنامــج إلــى إكســاب
المشــاركين فهــم عميــق لمبادئ وعمليــات التفكير التصميمي ،وكيفيــة تطبيقها لتوليد أفــكار إبداعية وتوظيفها
لبنــاء اســتراتيجيات عمــل قابلــة للتطبيــق وكيفيــة حفــظ حقــوق ملكيتهــا الفكريــة.

المستهدفين

إلى العاملين المختصين ومؤسسات البحث والتطوير ،والممارسين القانونيين و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم
الملكية الفكرية ،وطالب الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكرية.

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\13

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج حق المؤلف

دليل البرامج التدريبية

براءات االختراع

44

برامج براءات االختراع

براءات االختراع وآلية إيداعها و تصنيفها

نبذة عن البرنامج
تعتبــر بــراءات االختــراع مــن أقــدم أشــكال حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ،ويهــدف نظــام البــراءات كغيــره مــن أنظمــة
حمايــة الملكيــة الفكريــة األخــرى إلــى تحفيــز التنميــة االقتصاديــة والتقنيــة مــن خــال مكافــأة االبتــكار الفكري .ســوف
يتنــاول البرنامــج بالشــرح الغــرض مــن البــراءة ،فوائــد الحصــول علــى بــراءة اختــراع ،أنــواع االختراعــات التــي يمكــن حمايتهــا
مــن خــال بــراءة االختــراع ،ومــدة الحمايــة ،كمــا ســتتناول كيفيــة إيــداع طلــب بــراءة اختــراع فــي أكثــر مــن دولــة.

المستهدفين

المختصين بالملكية الفكرية و موظفي مكاتب نقل التقنية في الجامعات و أعضاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم
الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\3\8

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
45

برامج براءات االختراع

برنامج تدريبي عن معاهدة التعاون بشأن البراءات

نبذة عن البرنامج
هــذه الــدورة أساســية متخصصــة فــي معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات وتــزود المشــاركين بمقدمــة ونظــرة عامــة
عــن المعاهــدة .

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\5\31

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
46

برامج براءات االختراع

برنامج تعليمي عن بعد حول استخدام معلومات البراءات
DL-177

نبذة عن البرنامج
يهــدف برنامــج أساســيات البــراءات  DL170إلــى شــرح المبــادئ و األثــر االقتصــادي للبــراءات وعمليــة التســجيل الدولية
وتقــدم للمشــاركين اســتعراضا عــن أهميــة البــراءات فــي تســهيل النقــل الفعــال للتقنيــة وتطويرهــا ,إنهــا دورة
تحضيريــة مصممــة لكــي تمهــد للتدريــب العملــي بشــأن الحمايــة بموجــب البــراءات.

المستهدفين

هــذه الــدورة موجهــة إلــى فاحصــي البــراءات الجــدد والعامليــن فــي مؤسســات البحــث والتطويــر ،والممارســين
القانونييــن ،وطــاب الجامعــات الذيــن لديهــم معرفــة بالملكيــة الفكريــة ويفضــل أن يســجل المشــاركون فــي البرنامــج
التعليمــي  DL-318بشــأن البحــث عــن معلومــات البــراءات بعــد االنتهــاء مــن هــذا البرنامــج.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
47

برامج براءات االختراع

الملكية الفكرية و براءة االختراع بسوق العمل السعودي

نبذة عن البرنامج
ســتتعرف بهــذا الجلســة التدريبيــة علــى مفهــوم الملكيــة الفكريــة و مجاالتهــا المتعــددة و كذلــك بــراءة االختــراع و
تاريخهــا بالســوق الســعودي و كيفيــة الحصــول عليهــا.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\6\14

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع
منصة دروب

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
48

برامج براءات االختراع

الخطوة االبتكارية و قابلية التطبيق الصناعي

نبذة عن البرنامج
ســتتعرف بهــذة الجلســة علــى مفهــوم الخطــوة االبتكاريــة و عالقتهــا بالملكيــة الفكريــة كمــا ســيتم التطــرق إلــى
قابليــة التطبيــق الصناعــي .

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\3\15

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع
منصة دروب

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج براءات االختراع

معاهدة التعاون بشأن البرءات DL-101-PCT

نبذة عن البرنامج
هــذه الــدورة دورة أساســية متخصصــة وضعهــا خبــراء الويبــو عــن معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات .وتــزود المشــاركين
بمقدمــة ونظــرة عامــة عــن معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات ،أي النظــام الــذي ييســر التســجيل الدولــي للبــراءات.
وصممــت الــدورة للتعلــم الذاتــي.

المستهدفين

هذه الدورة مفتوحة لكل فرد يرغب في اكتساب فهم عام لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

الرسوم
مجان ًا

بداية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب هذة الدورة  3ساعات لدراسة كامل محتواها.

سجل اآلن
50

برامج براءات االختراع

دورة متقدمة عن البراءات DL-301

نبذة عن البرنامج
تعــرض هــذه الــدورة المتقدمــة مفاهيــم البحــث فــي المعلومــات المتعلقــة بالبــراءات وتوضيحهــا توضيحــا شــامال.
وقــد أدرجــت أنشــطة عمليــة فــي الــدورة لكــي تكمــل المبــادئ النظريــة التــي يقــوم عليهــا البحــث فــي المعلومــات
المتعلقــة بالبــراءات .تقــدم أيضـ ًا معلومــات معمقــة عــن المصــادر والتقنيــات والبيانــات المســتخدمة فــي أثنــاء البحــث

فــي البــراءات.

المستهدفين

إلــى العامليــن المختصيــن ومؤسســات البحــث والتطويــر ،والممارســين القانونييــن و أعضــاء الشــبكة الوطنيــة لدعــم
الملكيــة الفكريــة ،وطــاب الجامعــات الذيــن لديهــم معرفــة بالملكيــة الفكريــة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

سجل اآلن
51

برامج براءات االختراع

البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات
DL-318

نبذة عن البرنامج
تعــرض هــذه الــدورة المتقدمــة مفاهيــم البحــث فــي المعلومــات المتعلقــة بالبــراءات وتوضيحهــا توضيحــا شــامال .
وقــد أدرجــت أنشــطة عمليــة فــي الــدورة لكــي تكمــل المبــادئ النظريــة التــي يقــوم عليهــا البحــث فــي المعلومــات
المتعلقــة بالبــراءات .وتقــدم أيضـ ًا إلــى المشــاركين فــي الــدورة معلومــات معمقــة عــن المصــادر والتقنيــات والبيانــات

المســتخدمة أثنــاء البحــث فــي البــراءات.

المستهدفين

هذه الدورة موجهة إلى العاملين المختصين و العاملين في مؤسسات البحث والتطوير ،والممارسين القانونيين،
وطالب الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكرية .ويوصى بشدة بأن يستكمل المشاركون الذين ليس
لديهم معرفة بالملكية الفكرية “الدورة العامة عن الملكية الفكرية DL-101والدورة المتقدمة عن البراءاتDL-
 301والبرنامج التعليمي عن بعد حول استخدام معلومات البراءات  DL-177قبل االلتحاق بهذه الدورة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة علىمدى 12أسبوعا.

سجل اآلن
52

برامج براءات االختراع

أساسيات صياغة البراءات
DL-320

نبذة عن البرنامج
تهــدف الــدورة المتقدمــة إلــى اســتكمال معرفــة المشــاركين بشــأن صياغــة البــراءات ،ويعتزم االســتعانة بهــا كدورة
تحضيريــة تســبق التدريــب العملــي اإلضافــي المكثــف .وال تؤهــل هــذه الــدورة إلــى صياغــة البــراءات والتحــل محــل بدائل
التدريــب الحاليــة التــي يســتعين بهــا المحامــون المتخصصــون فــي البــراءات أو وكالء البــراءات فــي البلــدان التــي تملــك
أنظمــة متينــة للتعليــم المهنــي فــي مجــال الممارســات المتعلقــة بالبــراءات.

المستهدفين

صممت هذه الدورة في المقام األول للمخترعين والعلماء والمهندسين وغيرهم من المنخرطين في المجاالت
التقنية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا

سجل اآلن
53

برامج براءات االختراع

براءات االختراع في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت

نبذة عن البرنامج
يقــوم البرنامــج بتغطيــة مجموعــة مــن الموضوعــات المتعلقــة باالختراعــات التــي يتــم تنفيذهــا بواســطة الكمبيوتــر
ومتطلبــات الحصــول علــى بــراءة اختــراع للتقنيــات الجديــدة والــذكاء االصطناعــي واالســتخدامات المحــددة لمعهــد
التأميــن القانونــي فــي مجــاالت مثــل التكنولوجيــا الحيويــة والرعايــة الصحيــة.

المستهدفين

المخترعين والعلماء والمهندسين وغيرهم من المنخرطين في المجاالت التقنية.

بداية البرنامج

نوع التدريب

2022\8\11

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب براءات االختراع األوربي

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
54

برامج براءات االختراع

براءات اختراع الذكاء االصطناعي

نبذة عن البرنامج
يقــدم البرنامــج لمحــة عامــة عــن بــراءات االختــراع للــذكاء االصطناعــي ومــا هــي فــرص تســجيلها وأبــرز التحديــات التــي
تواجههــا ،ومناقشــة االعتبــارات المســتقبلية المحتملــة لقوانيــن البــراءات وتنــاول بعــض القضايــا المتعلقــة بهــا.

المستهدفين

المخترعين والعلماء والمهندسين وغيرهم من المنخرطين في المجاالت التقنية.

بداية البرنامج

نوع التدريب

2022\9\29

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
55

برامج حق المؤلف

دليل البرامج التدريبية

حــــق المـــؤلـــف

56

برامج حق المؤلف

مقدمة في الملكية الفكرية من المنظور التقني

نبذة عن البرنامج
للتعريــف بحــق المؤلــف و الحقــوق المجــاورة و ســيتم التركيــز علــى انتهــاكات البرمجيــات و السياســات و الممارســات
الوطنيــة ذات العالقــة و تعزيــز االســتفادة مــن األصــول غيــر الملموســة مــن الشــركات التقنيــة.

المستهدفين

قطاع االتصاالت و تقنية المعلومات و القطاع التقني.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\5\17

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
57

برامج حق المؤلف

مقدمة في اإلدارة الجماعية لحق المؤلف

نبذة عن البرنامج
تشــرح هــذه الــدورة أعمــال اإلدارة الجماعيــة لحــق المؤلــف فــي فئــات الموســيقى والنصــوص والصــور ومصنفــات الفن
البصــري ومصنفــات التصويــر والدرامــا .وتحــدد الــدورة ،عقــب تذكيــر مقتضــب بأســس حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة،
التشــريع ،والسياســة ،وإدارة الحقــوق .والمبــدأ الرئيســي هــو أنــه حينمــا يكــون مــن غيــر العملــي أو مــن المســتحيل

بالنســبة ألصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة ممارســة حقوقهــم علــى نحــو فــردي ،تكــون اإلدارة الجماعيــة حـ ً
ـا ممكنـ ًا.

المستهدفين

تقدم هذه الدورة لمديري مكاتب حق المؤلف وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر
و المختصين في القانون واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\2\22

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
58

برامج حق المؤلف

حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة وآلية التسجيل االختياري

نبذة عن البرنامج
ســوف نتنــاول بيــان أنــواع األعمــال واإلبداعــات التــي يمكــن حمايتهــا بموجــب نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف ،والحقــوق
تجاريــا كما ســيتم التطــرق ألنظمة
الماديــة واألدبيــة الممنوحــة ألصحــاب هــذا الحــق ،وآليــة االنتفــاع مــن هــذه الحقــوق
ً
حــق المؤلــف و تصنيفاتها.

المستهدفين

الكتاب-المبرمجيــن -المصممين-الموســيقيين-العاملين بمجــال صناعــة األفــام-و طــاب الجامعــات بشــكل عــام و
المتخصصيــن بالفــن بشــكل خــاص.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\7\5

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
59

برامج حق المؤلف

حق المؤلف والحقوق المجاورة
DL-201

نبذة عن البرنامج
توفــر هــذه الــدورة المتقدمــة المبــادئ األساســية للحمايــة الدوليــة لحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة بمــا فــي ذلــك

عــرض شــامل للمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة .وتعالــج أيضــ ًا نظــام اإلدارة الجماعيــة للحقــوق ،وتتنــاول قضايــا حــق
المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي البيئــة الرقميــة.

المستهدفين

ِّ
صممت هذه الدورة للمختصين بالقانون ،والمدراء في مكاتب حق المؤلف ،والموظفين في جمعيات اإلدارة

الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة بشأن
الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

سجل اآلن
60

برامج حق المؤلف

اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات
اإلدارة الجماعية DL-503

نبذة عن البرنامج
هــذه الــدورة المتقدمــة مصممــة ألي شــخص يعتــزم التعمــق فــي تعلــم اإلدارة الجماعيــة وخاصــة موظفــي منظمــات
اإلدارة الجماعيــة .وتهــدف إلــى إذكاء الوعــي بالطريقــة التــي يســتفيد بهــا المبدعــون والمشــرعون والمســتخدمون
والمجتمــع عموم ـ ًا مــن نظــام اإلدارة الجماعيــة .وتغطــي أعمــال اإلدارة الجماعيــة لحــق المؤلــف فــي فئــات الموســيقى
والنصــوص والصــور ومصنفــات الفــن البصــري ومصنفــات التصويــر و الدرامــا.و تحــدد الــدورة ،عقــب تذكيــر مقتضــب بأســس حــق
المؤلــف والحقــوق المجــاورة ،أســس العناصــر الرئيســية الثالثــة لســير نظــام حــق المؤلــف علــى نحــو جيــد وهــي التشــريع،
والسياســة ،وإدارة الحقــوق .والمبــدأ الرئيســي هــو أنــه حينمــا يكــون مــن غيــر العملــي أو مــن المســتحيل بالنســبة ألصحــاب
حقــوق الملكيــة الفكريــة ممارســة حقوقهــم علــى نحــو فــردي ،تكــون اإلدارة الجماعيــة ممكنـ ًا .وتبحــث الــدورة فــي أوجــه
التــآزر القائمــة بيــن أصحــاب المصالــح علــى الســاحات القانونيــة واإلبداعيــة واإلداريــة والسياســية مــن أجــل تحقيــق التــوازن
فــي الفوائــد التــي تعــود علــى المبدعيــن والمجتمــع .وتناقــش الــدورة أيض ـ ًا العمــل اليومــي لمنظمــات اإلدارة الجماعيــة
والطريقــة التــي تــدار بهــا .وأخيــر ًا ،يــدرس المتعلمــون التحديــات المطروحــة والفــرص الســانحة نتيجــة التقنيــات الرقميــة
وشــبكة اإلنترنــت مــن خــال تنــاول أســئلة وأجوبــة معــدة مســبق ًا وإجــراء مناقشــات تفاعليــة بيــن النظــراء والخبــراء.

المستهدفين

تقــدم هــذه الــدورة لمديــري مكاتــب حــق المؤلــف وموظفــي منظمــات اإلدارة الجماعيــة وهيئــات البــث أو قطاعــات النشــر
وكذلــك األكاديمييــن و المختصيــن بالقانــون وطــاب الجامعــات اللذيــن يتمتعــون بمعرفــة ســابقة عــن الملكيــة الفكريــة.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  125ساعة دراسة على مدى  10أسابيع.

سجل اآلن
61

برامج حق المؤلف

اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع
السياسات DL-506

نبذة عن البرنامج
تقــدم هــذه الــدورة المتقدمــة مدخـ ً
ـا إلــى صنــع السياســات فــي مجــال اإلدارة الجماعيــة لحــق المؤلــف والحقــوق
المجــاورة وتنظــر الــدورة فــي العناصــر الرئيســية الثالثــة لســير نظــام حــق المؤلــف علــى نحــو جيــد وهــي التشــريع،
والسياســة ،وإدارة الحقــوق .ورغــم أن مهمــة إدارة الحقــوق تقــع فــي أغلــب األحيــان علــى عاتــق القطــاع الخــاص،
فــإن لصنــاع السياســة دورا مباشــرا فــي الحــاالت التــي تضــع فيهــا التشــريعات شــروطا خاصــة علــى اإلدارة الجماعيــة.
وتهــدف هــذه الــدورة بشــكل رئيســي إلــى دراســة األطــر التشــريعية المختلفــة لــإدارة الجماعيــة والبحــث فــي الــدور
الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الحكومــات فيمــا يخــص اإلدارة الجماعيــة لحــق المؤلــف.

المستهدفين

تقدم هذه الدورة للمختصين بالقانون ،ومديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات
البث أو قطاعات النشر .وتستقبل الدورة أيضا األكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن
الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  40ساعة دراسة على مدى  6أسابيع.

سجل اآلن
62

برامج حق المؤلف

ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر DL-511

نبذة عن البرنامج
تهــدف هــذه الــدورة المتقدمــة إلــى تعزيــز الوعــي بإمكانيــات البرمجيــات المملوكــة والمفتوحــة المصــدر وآثارهــا
وإنشــاء مصــادر مفيــدة للمعلومــات تتضمــن أمثلــة واقعيــة ومراجــع بشــأن ترخيــص البرمجيــات المملوكــة أو المفتوحة
المصــدر ،مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى احتياجــات البلــدان الناميــة.

المستهدفين

تقدم هذه الدورة لرجال القانون ،وموظفي التقنية بالشركات واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون
بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

نهاية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعلم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب الدورة  30ساعة دراسة على مدى  10أسابيع

سجل اآلن
63

برامج حق المؤلف

معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة

نبذة عن البرنامج
اعتمــدت معاهــدة مراكــش فــي  27يونيــو  2013فــي مراكــش ،وهــي جــزء مــن مجموعــة المعاهــدات لحــق المؤلــف
التــي تديرهــا الويبــو .الهــدف مــن البرنامــج تســليط الضــوء علــى البعــد اإلنســاني للمعاهــدة و الــذي يــؤدي إلــى تنمية
المجتمــع ،كمــا ســيتم التطــرق إلــى مجموعــة مــن التقييــدات واالســتثناءات اإللزاميــة لفائــدة المكفوفيــن ومعاقــي
البصر.

المستهدفين

المحامين و وكالء تسجيل الملكية الفكرية و المختصين بالملكية الفكرية بالقطاع العدلي.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\9\20

تعليم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
64

برامج حق المؤلف

معاهدة بيرن

نبذة عن البرنامج
اتفاقيــة تــم اعتمادهــا ســنة  ١٨٨٦لحمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة وحقــوق مؤلفيهــا ،ويهــدف البرنامــج إلــى
إيضــاح المبــادئ األساســية لالتفاقيــة واألحــكام المتعلقــة بهــا وتزويــد المؤلفيــن ســبل التحكــم فــي اســتخدام
مصنفاتهــم وطــرح أهــم الشــروط لمــن أراد اســتخدامها.

المستهدفين

المحامين و وكالء تسجيل الملكية الفكرية و المختصين بالملكية الفكرية بالقطاع العدلي
المؤلفين ،الموسيقيين ،الشعراء ،الرسامين ،والفنانين بشكل عام

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\8\30

تدريب تفاعلي عن طريق االنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
65

برامج حق المؤلف

حق المؤلف بين االقتباس والسرقة األدبية

نبذة عن البرنامج
يقــدم البرنامــج مقارنــة بيــن معنــى االقتبــاس والســرقة األدبيــة وإيضــاح الخــط الفاصــل بينهمــا والتعــرف علــى أبــرز
أنواعهــا ،ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز الوعــي للحمايــة مــن الوقــوع فــي الســرقة األدبيــة وفهــم األعمال التــي يمكن
حمايتهــا بموجــب نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف.

المستهدفين

ِّ
صممت هذه الدورة للمدربين و الباحثين و مصممي عروض الباوربوينت و مؤدي الخطابات و اإللقاء الشفهي

واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة سابقة بشأن الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\9\6

تدريب تفاعلي عن طريق االنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
معهد اإلدارة العامة

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
66

برامج حق المؤلف

دليل البرامج التدريبية

العالمات التجارية

67

برامج العالمات التجارية

استراتيجيات الترويج للعالمات التجارية

نبذة عن البرنامج
يتحــدث مستشــار الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة و المديــر العام الســابق للمنظمــة العالمية للملكيــة الفكرية
د.فرانســيس غــاري عــن العالمــات التجاريــة و طريقــة ترويجهــا و زيــادة القيمــة غير الملموســه فيها.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\4\19

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
68

برامج العالمات التجارية

قانون العالمات التجارية و إجراءات تسجيلها

نبذة عن البرنامج
أبــرز مالمــح قانــون العالمــات التجاريــة مــع ذكــر أمثلــة و قضايــا لالسترشــاد و تســليط الضــوء على بعــض األخطــاء البارزة
عنــد تســجيل العالمــات التجاريــة و أبــرز آثارهــا مــع شــرح آلية تســجيلها.

المستهدفين

القطاع العدلي و القانوني.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\6\28

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
69

برامج العالمات التجارية

مقدمة عن العالمات التجارية في سوق العمل السعودي

نبذة عن البرنامج
ســتتعرف بهــذة الجلســة علــى مفهــوم العالمــات التجاريــة و تصنيفاتهــا الدوليــة و طريقــة تســجيلها كمــا ســيتم
التطــرق إلــى أهــم عناصــر إنفــاذ العالمــات التجاريــة و عالقتهــا بالملكيــة الفكريــة.

المستهدفين

لجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\8\9

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع
منصة دروب

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج العالمات التجارية

العالمات التجارية و فئاتها و آلية تسجيلها

نبذة عن البرنامج
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى شــرح أنــواع اإلشــارات التــي يمكــن اســتخدامها كعالمــات تجاريــة ومــا هــي الخصائــص التــي
يجــب أن تتوافــر فــي هــذه العالمــات .وســيكون بإمكانــك عنــد نهايــة البرنامــج أن تميــز بيــن العالمــة الجماعيــة وعالمــة

التصديــق أو الرقابــة .كمــا ســتتعرف علــى الفــارق مــا بيــن العالمــة التجاريــة واالســم التجــاري .وأخي ـ ًرا ،ســتتعلم ً
أيضــا
كيفيــة حمايــة العالمــات شــائعة الشــهرة بموجــب اتفاقيــة باريــس واتفــاق تريبــس.

المستهدفين

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قطاعات األعمال بالمملكة العربية السعودية.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\8\16

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية.-مكتب براءات االختراع و العالمات التجارية األمريكي.

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج العالمات التجارية

نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات التجارية DL-303

نبذة عن البرنامج
يســتند نظــام مدريــد للتســجيل الدولــي للعالمــات التجاريــة إلــى اتفــاق مدريــد الــذي أبــرم ســنة  1891وبروتوكــول
اتفــاق مدريــد الــذي أبــرم ســنة  .1989و ســيتم خــال البرنامــج اســتعراض أبــرز مالمــح النظــام.

المستهدفين

المحامين و وكالء تسجيل الملكية الفكرية و المختصين بالملكية الفكرية بالقطاع العدلي

الرسوم
مجان ًا

بداية التسجيل

نوع التدريب

2022\9\20

تعليم إلكتروني

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
تتطلب هذة الدورة  15ساعة دراسة على مدى ستة اسابيع.

سجل اآلن
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برامج حق المؤلف

دليل البرامج التدريبية

النماذج الصناعية
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برامج النماذج الصناعية

النماذج الصناعية و آلية ايداعها

نبذة عن البرنامج
يركــز البرنامــج علــى بيــان ماهيــة النمــوذج الصناعــي وفقــا للنظــام الســعودي والحمايــة التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا
مصممــو النمــاذج الصناعيــة ضمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة وفوائــد الحمايــة المقــررة .حيــث يعــد التصميــم الصناعــي
أحــد العوامــل الرئيســية التــي تجذبنــا إلــى منتــج مــا ،أو تقودنــا إلــى تفضيــل اســتخدام منتــج علــى آخــر.

المستهدفين

مصممي األزياء  -مصممي األجهزة األلكترونية و الميكانيكية و الفنانين و طالب الجامعات المتخصصين
بالميكانيكا و الفن و المهندسين المعماريين و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية .

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\3\22

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

العربية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج النماذج الصناعية

الفحص الموضوعي للتصاميم الصناعية

نبذة عن البرنامج
يكســب البرنامــج المتدربــون المعرفــة الفنيــة بالقوانيــن واللوائــح وإرشــادات االختبــار وممارســات الفحــص المتعلقــة
بحقــوق التصميــم  .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،التعــرف علــى إدارة حقــوق التصميــم وأحــدث اســتراتيجيات التصميــم فــي
الشــركات باإلضافــة إلــى تعميــق فهــم حمايــة حقــوق التصميــم التــي يتوقعهــا المســتخدمون .

المستهدفين

فاحصي التصاميم الصناعية و المختصين.

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\10\25

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب براءات االختراع الياباني

الرسوم
مجان ًا

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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برامج النماذج الصناعية

قانون النماذج الصناعية وفحصها

نبذة عن البرنامج
يتنــاول هــذا البرنامــج -بيــان ماهيــة النمــوذج الصناعــي وفقــا للنظــام الســعودي والحمايــة التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا
مصممــو النمــاذج الصناعيــة ضمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة وفوائــد الحمايــة المقــررة .حيــث يعــد التصميــم الصناعــي
أحــد العوامــل الرئيســية التــي تجذبنــا إلــى منتــج مــا ،أو تقودنــا إلــى تفضيــل اســتخدام منتــج علــى آخــر.

المستهدفين

فاحصي النماذج الصناعية و المختصين بالقانون و أعضاء الشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية.

الرسوم
مجان ًا

تاريخ البداية

نوع التدريب

2022\12\20

تدريب تفاعلي عن طريق اإلنترنت

اللغة

مقدم البرنامج

اإلنجليزية

مكتب الملكية الفكرية الكوري-المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

مدة البرنامج
يوم واحد

سجل اآلن
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