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 رسالة الجمعية

 مىى  جيىى  قىىلر    بنىىة    بشىىري     قىىلر   فىى  بةإلسىىتامةر   عربيىى    ىىل   –   تىىر خي  خبىىر   جمعيىى  رسىىة   تتجلىى 
   عربى   لعىة    إلقتصىةل    تطى ير فى    لمسةعلة   تكن   جية   نق    تر خي  مجة  ف    مؤهلي    عرب   خبر  

نفةذ  تسهي  تشجيع خال  م   .   تط ير  ألبحةث ف   إلستامةر  تشجيع     فكري    ملكي  حق ق ر خي ت    
 

 أهداف الجمعية
 أصى     ل     عربي  ه  تط ير قىلرة مجتمىع  ألعمىة  على  تىرخي  –م  أبرز أهل ف جمعي  خبر     تر خي  

 .  عرب   ملكي    فكري  م          ل     عربي   ذ ك  لمسةعلة ف    تط ير  القتصةل   لعة   
 

 :  مةيل  إ     عربي    ل   -  تر خي  خبر   جمعي  تهلفحيث 
 
  ألخالق   مهني    رفيع   ألشخة    عةملي    تعزيز   مست ية معي  مهني   تعليمي  غير ربحي    عم  كج -1

  .  ملكي    فكري  عل    صعيلي    محل     ل      تر خي   نق    تقني   حق ق  ف  مجة 
 تط ير مهةر ته   أسة يبه    متعلق  بحق ق  المتيةز م  خال    تعل    ذ ت   لة أعضةئهة عل  تحسي مسةع  -2

ذ     صل   بلر سة   أبحةث خةص   تنظي   رعةي    ل ر     تلريبي   نشر   م  ل    تقةرير   فني     قية 
  .  فكري  لكي  م  خال  تبةل   ألفكةر   متعلق  بة تر خي   نق    تقني   حق ق   م

   تكن   جية  نق   لتر خي    إلقتصةلي   ألهمي  عل     حك مي    عةم     هيئة   ألعمة  مجتمع ت عي  -3
 .   فكري    ملكي  حق ق  حمةي 

 حق ق   ملكي    فكري  عل    مست يي    عة م   رعةي   ت     ألبحةث   متعلق  بة تر خي   نق    تقني  -4
 .  إلقليم 

 .  منةزعة    نةشئ  بي  أعضة    جمعي    آلخري  م  خال    تحكي  ف تس ي  كة -5
  هيئة    ألعضة  عل  تنفيذ نشةطة  تنسج  مع أهل ف   جمعي   تنسيق نشةطةته  مع نشةطة  مسةعلة -6

 .  ألخرى ذ    ألهل ف   ممةال 
 

 الدول العربية –تعريف بجمعية خبراء التراخيص 
أ   جمعي  عربي  إقليمي  متخصص  ف  مجة    تر خي   نق    ل     عربي   –تعتبر جمعي  خبر     تر خي  

غير ربحي  تعن  بتنمي   تعلي  مجتمع  ألعمة  عل   ألهمي   القتصةلي   لتر خي      تكن   جية  ه  جمعي 
 . حمةي  حق ق   ملكي    فكري    نق    تكن   جية  تشجيع  الستامةر ف   ألبحةث    تط ير

 
 1991 سن "   تقني   مجمع   عرب   حق ق  المتيةز  نق  " بةس   ل     عربي   –  جمعي  خبر     تر خي  تأسس

  بهلف تقلي    مسةعلة   فني   ذ    الختصة    تكن   جيةكهيئ  مهني  عربي  مهتم  بأم ر   تر خي   نق  
  تر خي  خبر   منظم     النضمة  إ    قل سع    مجمع منذ تأسيسه إ  . أصحةب   مصة ح ف    ل     عربي 

 يأخذ   طةبع   ل    م  خال   Licensing Executives Society International  (LESI)  ل  ي  
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ل   ل  ي    سةبق  ف  عض يته ف  منظم  ل  ي  متخصص  تسةعله عل  تحقيق أهل فه   ذ ك  الستفةلة م    جه  
  تر خي   خبر     تقني    ل  ي   لجمعية     طني   ألخرى ف  منظم      الستفةلة م    مستجل  هذ    مجة 

   سن    لمنظم  ف   الجتمةعف     تر خي    ل  ي خبر   منظم   عض ي تحقق  نضمة    مجمع إ   .   ل  ي 
  جمعي"  مجمع   جليل بعل  النضمة    س    أصبح 1991 عة  ي مريك أل ف     الية    متحلة ميةم  ملين 

 . كةف    ل     عربي   إلان     عشري    منظم    ل  ي  ف  ممال  بذ ك  "  ل     عربي  -خبر     تر خي  
 

 تعريف بمنظمة خبراء التراخيص الدولية
 

قليمي  ح     عة  ( 32)  انة   االا  منظم  خبر     تر خي    ل  ي   تض   انة  أكار م     جمعي   طني     
 يي إل ر   ممالي نق  أ   الستامةر ف    ملكي    فكري  م  بأم ر   تر خي   مهت  عض  (12.111)عشر أ ف 

 .  حج صغيرة كبيرة  مت سط    شركة  م  
 

  ترخي   جع  بهلف   ألمريكي  ف     الية    متحلة 1965 عة   ل  ي   خبر     تر خي  منظم تأسس  
خي  حق ق  تر  بمهن  معةيير ضع   تشجيع    بعضه  الستفةلة م  خبر     ألعضةئه  الجتمةع مهن   يمك 

 .بي   ألفر ل نق    تكن   جية    فكري   ملكي  
 

 :أهداف المنظمة
 :م  أه  أهل ف منظم  خبر     تر خي    ل  ي  مة يل  

تر خي     عةمل   ف  مجة  بي   ألفر ل  مهني     عم  م  خال  منظم  غير ربحي  عل  تشجيع   معةيير. 1
 .ق    تكن   جية  حق ق   ملكي    فكري  ن
   الجتمةعة     تعل    ذ ت خال  م  خي     تر  مجة  ف  تحسي  مهةر ته  عل   عضة ألة سةعلم. 2

بة ترخي     متعلق مقةال   تبةل   ألفكةر   تقةرير    نشر  إلحصةئية       متخصص  ث    لر سة     بح
 .حل     ل     م
 لترخي     معةيير   القتصةلي  بةألهمي حك مي    مؤسسة   ألعمة     ل  ي     هيئة      ت عي   ألفر ل. 3

 .  مهني   مهن    تر خي 
 .  تر خي  مجة تز يل  ألعضة  بك  مة ه  جليل ف  . 4
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 المقدمة
 

 ما هو الترخيص؟ 
 يفه    ترخي  عةلًة ف  مجة  نق    تكن   جية بأنه   سمةح  طرف معي   ه  “   سمةح”  ترخي  يعن  

م  قب  مة ك بر  ة  الختر ع أ  غيرهة م  حق ق   ملكي    فكري     ت  يملكهة مةنح  (Licensor)   مرخ   ه
 .بةستخل مهة    ت  ال يمك   لمرخ   ه  ستخل   أ  منهة ل   عقل ترخي  (Licensee)    ترخي

 
".   سمةح" جةنب "   تمكي "  ك  يجب إ   حل مة   تمييز بي  جةنبي  مختلفي  م  ج  نب   ترخي   همة جةنب 

  مةنح   رخص  ترخيصًة أ  يعطيعن    ترخي  ف  حة     معرف    عملي  أ    سر   تجةر    فعل  سبي    ماة 
ألنه  بل   هذه   معرف     لمرخ   ه الستخل   تلك   معرف    مرخص  م  خال   إلفصةح عنهة  لمرخ   ه

أمة ف  حةال  أخرى .   محللة   ت  أصبح  مت فرة م  خال    ترخي     يستطيع   مرخ   ه  ستخل مهة
تجةري  حيث ال يتحم  مةنح   ترخي  أ    تز   بتعلي  ما  تر خي   ستخل   بر      الختر ع أ    عالمة    

 عل   جه .   مرخ   ه أ  ش   س ى مة يمك  أ  يتعلمه أ  شخ  م  خال  قر  ة تفةصي  بر  ة محللة
 تتما      خص    فال يمك   مةنح   رخص  أ  يعل    مرخ   ه أ  ش   ف  حة   ترخي    عالم    تجةري 

 . (  سمةح)فقط بإعطة   إلذ   ه   حةال عملي    ترخي  ف  ما  هذ
 

حيث تتضم   تفةقي    ترخي     "  ترخي "ن عًة خةصًة م  ( Franchise)يعتبر  المتيةز   م  نةحي  أخرى
ما  بر      الختر ع    عالمة    تجةري     تصةمي    عةلة مجم ع  متن ع  م  حق ق   ملكي    فكري    مختلف 

ضةف  إ   هذ . .   خ    تغليف  شك    سلع  ؛ فف  "  عةلي "فهنةك  ختالف أسةس  بي   تفةقي    ترخي       
ف  حي  ال   يق     مرخ   ه بإظهةر ه يته بةإلضةف  إ   ه ي  مةنح   ترخي "   عةلي " تفةقي    ترخي  

" طر ز"ما    فيك     تغليف  شك    سلع  متمةاالً . تظهر ه ي    مرخ   ه بةالمتيةز ف    س ق   تجةري 
بصرف   نظر ع      مطةع  ف  سلسل  مطةع  معين   بحيث ال يمك   لمستهلك أ  يرى فرقًة بي   الاني 

ف       شهرة   ت  يحققهة   مرخ   ه بةالمتيةز ه  م  نصيب مةنح   ترخي  فقط    ت  تجع .   مرخ   ه
ة   تفةقي   المتيةز أمرً  صعبًة بة نسب   لمرخ  فكرة  الستمر ر ف  نفس مجة    عم  بعل  نته  ظ  ظر ف معين 

 . ه
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 شهادة خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد

 
Arab Certified IP Licensing Practitioner (ACIPLP) 

 
 ي فر أسةسة متينة  بنة  مهن  نةجح  ف  مجة   "خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد" صم  برنةمج

  إل رة أص     ملكي    فكري  ع  طريق رفع مست ى   معرف      مهةر    لى   مهتمي     عةملي  ف     تر خي 
ل رة أص     ملكي    فكري     مسؤ  ي  ع    تر خي   تط ير  أل عمة  م  مختلف   قطةعة  مجة    تر خي     

 .   صنةعي 
 

    ل  ي    تر خي  خبر   منظم  م    تر خي  مجة  ف  أخصةئيي  قب  م    برنةمج  تط ير إعل ل ت  قل 
  تنقيح بترجم   مر جع    عربي    ل  –   تر خي  خبر   بجمعي    متمرسي   ألعضة  م  مجم ع  قةم حيث 

 .  عربي    ل   ق  ني  مع يتنةسب بمة   برنةمج
 

 بنة      لمسةهم  ف  2111عة  " خبير تر خي  ملكي  فكري  عرب  معتمل"ت  إطالق برنةمج   تأهي    مهن  
  إلقتصةل    تط ير ف   لمسةعلة   تكن   جية   نق    تر خي  مجة  ف    مؤهلي    عرب   خبر   م  جي  قلر  
 .  عرب   لعة  

 
 

 الفئات المستهدفة
 
ممالي    ي مهنلس    مخترعي     رجة   ألعمة     تنفيذيي   ملر      ملر      عةملي  ف  مجة    ملكي    فكري  

  ملكي  حق ق   مسؤ  ي  ع  حمةي      تجةري    المتيةز   ألفر ل   ذي  يتعةمل   بمنح   تر خي    حك ميي 
  متخصص   ف  إل رة أص     ملكي    فكري    منه  م  يتعلق عمله بة تر خي   تط ير   ة شركة   فكري  ب
  ف  مجة  بر      الختر ع    عالمة    تجةري  متخصصي   محةمي         محةم    محةسبي      ألعمة 
  .  ع    صفقة    ت  يت  مفة ضتهة بي    صنةعة     مسؤ    تر خي   تكن   جية  مستشةر     سطة  

 
 متطلبات الحصول على الشهادة

 
 :  يجب أ  تنطبق عليك   شر ط   تة ي "شهادة خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد" لحص   عل  

 . جتيةز  متحةنة    مرحل    اةني     اة ا  م    برنةمج بنجةح -
 .سةع  تلريبي  ف  مجة  إل رة أص     ملكي    فكري     تر خي  76 ستكمة   -
 .  شهةل    ألكةليمي  أ  ص رة عنهةا     ص ر شخصي  حلي 3 نم ذج   تسجي   : رفةق    اةئق   تة ي  -
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 .لكية فكرية عربي معتمدبرنامج خبير تراخيص ممراحل 
 

 :رئيسي  مر ح  االث برنةمج   يتضم 
 .م  خال    تر خي    ملكي    فكري تس يق :   مرحل   أل    -1
 .أسةسية  إل رة أص     ملكي    فكري     تر خي :   مرحل    اةني  -2
 . ستر تيجية   مهةر     ترخي    متقلم :   مرحل    اة ا  -3
 
  من خالل التراخيص الملكية الفكريةتسويق  - ىاألول مرحلةال
 

تعط  فكرة شةمل  ع    ملكي    فكري   أسةسية  تس يقهة بإستخل    اف تلريبي  مك ة سةع 1تشتم  عل  
  . ه  تعتبر   مرحل    تمهيلي   لمرحلتي    اةني     اة ا  كمة ت ضح   مفةهي    مرتبط  بة تر خي   تر خي   

 
  والتراخيصإدارة أصول الملكية الفكرية أساسيات  -ة  المرحلة الثاني

 
ل رة أص   مكاف  تز ل   مشةركي  بمعل مة  أسةسي  تتعلق  ي سةع  تلريب 32تشتم  عل   بمفه     ترخي     
  .  ملكي    فكري 

 :رئيسي االث م  ضيع      تر خي  إل رة أص     ملكي    فكري   أل    م مرحل    تتضم  
 
 مبةلئ  مصطلحة    بمة ف  ذ ك :  اخيصالملكية الفكرية والتر  أساسيات   . 

  جية نق    تكن   ستر تيجية  معةيير   تخطيط  يشتم  عل : اإلطار العملي للملكية الفكرية والتراخيص   

 .ربط إستر تيجي  إل رة أص     ملكي    فكري  بإستر تيجي    شرك   

 تعرف عل  نظرية   أسةسية    تقيي    تشم   :التقييم والمفاوضات :الصفقة(Valuation )  تطبيقهة 

ستر تيجية  مبةلئ     .قة    طرفي  قبي  ت قيع  التفةقعال      تفة ض    

 
ف  هذه   مرحل    عل    مشةركي.   تة ي  ف    برنةمج حل متطلب سةبق  لمر    تأسيسي  هذه   ل ر  تعتبر 

 ."  ملكي    فكري     تر خي  أص   إل رةأسةسية   "ف    شهةلة  جتيةز  المتحة   لحص   عل    تأسيسي 
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 استراتيجيات ومهارات الترخيص المتقدمة  - المرحلة الثالثة
 

  أل    م  مرحل   أت    ف  هذ    مجة   سن    3-2صمم   م   ليه  خبرة  ي سةع  تلريب 36تشتم  عل  
 .  برنةمج

 :رئيسي م  ضيع  ست  رة أص     ملكي    فكري إل  م  اةني تتضم    مرحل    
 

 ملكي    فكري     حق ق عل    مسةئ    قةن ني   حمةي    جز يركز هذ  :  والتراخيص قانونيةالمسائل ال
 حق ق   مؤ ف   بر      الختر ع   ألسر ر   تجةري     عالمة    تجةري  : بنة    محفظ  م  حيث  
تتعلق بسرية   التفةقية   لر س  حةال    تطبيقة  م      قع   عمل سيك   هنةك .   فني    معرف   
 .أحكةمهة مخة ف   

 
  إستر تيجي  أص     ملكي   تط ير يركز هذ    جز  عل  :الفكرية أصول الملكيةاستغالل إستراتيجية

ةم   صف ش إستر تيجية    شركة  بةإلضةف  إ  مع   فكري   أص     ملكي  أسة يب م  ز ة      فكري 
 .أل     تخةذ   قر ر  ة  إل رة أص     ملكي    فكري     نظ

 
 بةستخل    سةئ    تامي    مختلف   تكن   جية  امي عل  ت  مشةركي   يك ن   قةلري   تأهي ت  سي :تقييمال. 

 
 واألخالقيات المفاوضات:  

 ألسة يب بةلئ   صعب  يطبق   م  خال هة   م ف  مفة ضة  ل ر ً سيمةرس   مشةركي  : المفاوضات
تقيي  قشة   الستعل ل  لمفة ضة      منةكمة ستتضم  .  ألما    مستفةلة م  لر س    حة     م ض عي 

 .فعة ي   ألسة يب   متبع 
 مبةلئ    ألخالقية    مستخلم  ف يركز عل      تلريب   خة  بةألخالقية  : األخالقيات

 .  م ض عي ستك   هنةك لر سة   حةال.   مفة ضة      ترخي 
      

ساعة ( 21)حضور أربعة ورشات عمل متخصصة إلنهاء هذه المرحلة من البرنامج بواقع على المشاركين 
 .تدريبية أحدها في التقييم، وينصح بحضور ورشة عمل واحدة على األقل قانونية لغير المحامين

 
 :ورشات العمل

 :عليهةتتضم   رش   عم    مختةرة مة يل     كنهة ال تقتصر 
 مسةئ  قةن ني  ف    تر خي  -
 .تحلي  محفظ   تقيي    مخةطر -
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 .  مفة ضة    ل خلي   -
 .تسعير إتفةقية    تر خي  لر س  مقةرب  -
 .تطبيق طريق    تقيي  -
 .خلق تقيي  م    ملكي    فكري  مع   س ق  -
 .  تقيي   -
 .أخالقية    تر خي  -
 .  مفة ضة    ألخالقية  -
 .ر خي أخالقية  قةن ني  ف    ت -
 .أل    إل رة أص     ملكي  -
 !ال تر ه    شرك  :   تع يضة   -
 

 كيفية الحصول على الشهادة
 

  نهة  بعل المتحة  يتقل  عل    مشترك أ  "معتمد عربي فكرية ملكية تراخيص خبير شهادة" عل   لحص  
   ل   جميع ف  عقلت ة  المتحةن بأ  علمةً      آخر بعل  النتهة  م    مرحل    اة ا   برنةمج م    اةني    مرحل 
 .سن ية مرتي    عربي 

 
 .  عربي    النجليزي  تعقل  المتحةنة  بة لغتي : لغة االمتحان

 
 :برنامجاإلطار المعرفي لل

 
 "خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد"برنامج 

 
 تسويق التكنولوجيا من خالل التراخيص: المرحلة األولى 

 
 :رحلة المواضيع التالية وتتناول هذه الم

  .مقلم  ع    ملكي    فكري  -1
  .أسةسية  تس يق   ملكي    فكري     تر خي  كخيةر  ستر تيج  -2
 .    ترخي   نسب   منفع    منةسب تحليل رس   -3
 .إل رة مخةطر   تر خي  -4
 .تطبيقة  عملي  -5
 

 والتراخيصإدارة أصول الملكية الفكرية أساسيات  :الثانيةالمرحلة 
 
 :رئيسي  مسةقة عل  االث    برنةمج م   اةن     مست ى حت  ي
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 التراخيص و أساسيات الملكية الفكرية  :لمساق األولا

 .   بر       يسر ر   تجةر  أل   طرق حمةيتهة نظرة عةم  عل    ملكي    فكري  -1
 .   عالمة    تجةري  تأ يفحق ق    -2
 .نمةذج   منفع  عل  بر     -3
 أن  ع  المتيةز   تجةر  -4
 .  مستخلم  ل  يةً    مصطلحة     قضةية   تر خي     تر خي   عتبةر      ل  ي  خي    تر  -5

 
دارة  إيجاد: المساق الثاني   أصول الملكية الفكريةوا 

 . عنصر  إلستر تيجي    فكري  نظرة عةم  عل  نم ذج إل رة أص     ملكي  -0
 .  نم ذجي  أص     ملكي    فكري إل رة  عملي  -2
 .  محةفظ  عل  عق ل أص     ملكي    فكري  -3

 
 وتفعيل الصفقة الصفقة: المساق الثالث 

 . نظرية    تامي   تطبيقهة  (Valuation)امي  نظرة عةم  عل    ت -0
ستر تيجية    مبةلئ -2  .ة ضة   مف   
 .  مفة ضة  نتةئجإنهة    صفق     مذكرة   صفق    -3
 .عرض صفق   تحليلهة -4

 
 

 . ستر تيجية   مهةر     ترخي    متقلم  :لثة لثاالمرحلة ا
 

 تمةرس أنشط   تمىةري  بإستخل   مجم عة  صغيرة    قل صمم  هذه   ل رة  تك   عل  لرج  عة ي  م    فعة ي 
 .   إ     محةضر   بةإلضةف  م  حةال    قعي 

 
 :رئيسي  مسةقة  ست عل      تر خي  إل رة أص     ملكي    فكري   اةن  م   مةلة   مست ى  تحت  

 
 (نقاط 7)والتراخيص قانونيةالمسائل ال: المساق األول 

 .  ملكي    فكري    حقيقي  أص   إيجةل -0
 .ألص     ملكي    فكري  لر س  عملي  بنة  محفظ  -2
 .تشريعي    عتبةر   ال    مخة فة   -3
 . ستر تيجي    تر خي    تحلي   تفةقه   سري  -4
 .ق   ممن ح  بم جب عقل   تر خي   نص     متعلق  بة حق   -5
 .شرط   تحسينة     لفعة  -6
 .  ضمةنة      تعل  عليهة  -7
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 الفكرية إستراتيجية أصول الملكية: المساق الثاني 

 .نظة  إل رة أص     ملكي    فكري   أل    صنع   قر ر -0
ل رة أص     ملكي    فكري  -2  .تنظي     
 .تحلي  معل مة    منةفس  -3
 .جي  أعمة  ألص     ملكي    فكري تط ير إستر تي -4

 تقييم ال :المساق الثالث
 .نظرة عل  تقرير   تقيي  -0
 .محركة    قيم  تحلي : تقيي    فر  -2
 . محركة    قيم تط ير   لع  :  -3
 .تعلي    مخةطرطرق تحلي   -4
 .تقرير   تقيي  ف    مفة ضة   ستخل   -5

 
 المفاوضات واألخالقيات :الرابعالمساق 

 .ة ة ض  مف ة تكتيك -0
 .تطبيقة : متخصص  ة  ممةرس ة أخالقي -2
 .ة   مفة ضخال  خالقية   أل -3

 
 :المادة الدراسية

 
ي   متميز   ف  م  قب  أخصةئ خبير تر خي  ملكي  فكري  عرب  معتملبرنةمج إعل ل   مةلة   تعليمي    قل ت  

 قل  ة     متخصص  بة تر خي    منظم   أل    ف    ع خبر     تر خي    ل  ي   منظم مجة    تر خي  م  
بمة يتنةسب مع   تعليلهة   ل     عربي  بترجم    مةلة –قةم  مجم ع  م  أعضة  جمعي  خبر     تر خي  
حيث يت  تز يل   مشةركي    إضةف  إ     لغ   إلنجليزي  ق  ني    ل     عربي   يطرح   برنةمج بة لغ    عربي 

مرحل  م  مر ح    برنةمج بةإلضةف  إ   جميع   م  ل   تعليمي    مطل ب     متعلق  بة مةلة   علمي   ك  بة برنةمج 
جع     رلة ف    كمة يمك   الستفةلة م    مر  لتأهي  الجتيةز  المتحةنة   ك  مرحل بة م  ضيع   متخصص  

 (11صفح  )نهةي    ل ي  
 

 طريقة التسجيل والدفع
 

ةمج خبير تر خي  ملكي  فكري  عرب  معتمل  يرج  تعبئ  نم ذج   تسجي  ف  حة  رغبتك بة تقل   ال تحةق ببرن
رسة ه إ   إل رة   جمعي  عل    عن     رفةق    اةئق   مطل ب       :  م ج ل أسف    نم ذج  لنةه   



 02 

 
 دينار أردني 2111: رسوم التسجيل في البرنامج

 
لحص   عل  خص    عض ي   يجب أ  تك    .    يت  إستكمة  عملي    تسجي  بل   لفع كةف    رس  حيث 

 .   ل     عربي  فعة   أ  مستكمل  -عض ي    مشترك ف  جمعي  خبر     تر خي 
 

 .يجب إرفاق رسوم التسجيل مع نموذج التسجيل
 

 :مدة البرنامج والرسوم
  سةع  تلريبي ( 76)يشم    برنةمج عل 
  رس     شهةل    ل رة   تعليمي رس     تسجي  ف    ل ر    مةلة : رس     تسجي  تشم   . 
  دوالر امريكي( 211: ) ك  مرحل  رس    المتحة 
  ل الر  مريك ( 115: )رس   إعةلة  المتحة 
 

يمك    حص   عل    مةلة   لر سي   ك  مرحل  م  مر ح    برنةمج   الكتفة  بل  ر س    ذ تي   تقلي  : مالحظة
      مشةرك  ف    ل رة  علمًة بة  رس     تسجي   ك   متحة  م    متحةنة    برنةمج مبةشرة ل     حةج 

  ل الر  مريك ( 121) متحةنة    برنةمج   االث ه  
 

 برنامج المدربي 
 

يحةضر ف  برنةمج خبير تر خي  ملكي  فكري  عرب  معتمل نخب  متميزة مى   ألكىةليميي     خبىر     متخصصىي  
كمىىة أ  جميىىع مىىلرب    برنىىةمج معتمىىل   مىى  .  نقىى    تكن   جيىىة  كيىى    فكريىى  تىىر خي    مل  فىى  مجىىةال    قىىةن  

  تىى  تنظمهىىة   منظمىى    ل  يىى  " تىىلريب   مىىلربي "بىى  منظمىى  خبىىر     تىىر خي    ل  يىى  مىى  خىىال    تحىىةقه  بىىل رة ق
 .ل ريةً 

 
 

 :للمزيد من المعلومات او االستفسارات، الرجاء التواصل معنا على العناوين التالية
 

   ل     عربي  –جمعي  خبر     تر خي  

 مسؤ     تلريب/  عمار زياد

 1621: فرع + 962-6-5111911: هةتف

 les@lesarab.org:   بريل  ال كتر ن 

 www.lesarab.org:   م قع  ال كتر ن 

mailto:les@lesarab.org
http://www.lesarab.org/
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