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 CPVA معتمد اختراع براءات تقييم محلل :البرنامج اسم

و التراخيص خبراء البرنامج يستهدف .االختراع براءات تقييم في الرائدة الشهادة ؛"معتمد اختراع براءات محلل" مؤهل شهادة
تطوير وخبراء االختراع، براءات ومحاميي التكنولوجيا، نقل وخبراء والمستثمرين والمخترعين الفكرية الملكية أصول مديري

 .االختراع براءات ووكالء األعمال 

 .www.cpva.info االلكتروني الموقع على البرنامج حول المعلومات من مزيد يتوفر

 -األعمال تطوير أكاديمية بالتعاونمع العربية الدول – التراخيص خبراء جمعية تعمل
على  البرنامج يقدم .وتركيا العربية الدول في معتمد  اختراع براءات تقييم محلل شهادة تسويق على نيوجيرسي 

 .تدريبية ساعة 61على شكل  ايام( 3) مدى

على  برنامجتبعها عدة جلسات لهذا ال و 4162ول العربية في دبي في نيسان تم عقد هذا البرنامج ألول مرة في الد
 .مر الفترات السابقة

 

 .شهادة محلل تقييم براءات إختراع معتمد :عنوان الشهادة المعتمدة

 

 :الجهة الرسمية المانحة للشهادة 

 .الدول العربية بإعتماد من منظمة خبراء التراخيص الدولية –جمعية خبراء التراخيص -         
www.lesarab.org 

 /http://bdacademy.com .نيوجيرسي -أكاديمية تطوير االعمال  -        

 www.tagiuni.comجامعة طالل أبوغزاله الدولية  -        

 

 :محاور البرنامج

 تقييم التكنولوجيات المستجدة      .6

 اتفاقيات الترخيص التفاوض ألقصى قدر من العوائد    .4

 حساب األضرار الناتجة عن انتهاك براءات االختراع    .3

 (ويبينار) - مواضيع متقدمة في تقييم براءات االختراع    .2
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 ":شهادة محلل تقييم براءات إختراع معتمد" متطلبات الحصول على شهادة 

( 3)على المشترك أن يقوم بحضور التدريب الفعلي لمدة " شهادة محلل تقييم براءات إختراع معتمد" للحصول على 
 .االختراعأيام باإلضافة الى ويبينار عبر االنترنت حول مواضيع متقدمة في تقييم براءات 

       

 :مزايا الحصول على الشهادة

 –ضمن قائمة و دليل أعضاء جمعية خبراء التراخيص   CPVA سيتم إدراج الشخص الحاصل على شهادة - 
 www.lesarab.org الدول العربية على الموقع االلكتروني للجمعية

على الدورات التدريبية ليصبح خبير تراخيص ملكية % 61خصم CPVA شهادةيتلقى الشخص الحاصل على  - 
 .اي دورة تدريبية اخرى تقدمها الجمعية او فكرية عربي معتمد

 .٪ على جميع المقررات االختيارية للجمعية01خصم CPVA  يتلقى الشخص الحاصل على شهادة - 

المواد االختيارية المسجلة والمقدمة من خالل ٪ على 01خصم CPVA  يتلقى الشخص الحاصل على شهادة - 
 .تعيين مطور بحوث معتمد

 :المدربين

يقدم هذا البرامج عدد من الدمربين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية، براءات االختراع والعالمات التجارية 
 .والمعتمدين من قبل منظمة خبراء التراخيص الدولية ومقرها نيويورك

 

 .دوالر أمريكي (0022) :برنامجالفي رسوم التسجيل 

 

 أيام 3 :مدة البرنامج

 

 :للمزيد من المعلومات عن البرنامج او للتسجيل، الرجاء التواصل معنا على العناوين التالية

 الدول العربية -جمعية خبراء التراخيص 

 6141: فرعي+ 014-1-0611011: هاتف

 األردن 66604عمان  046611: ب.ص

 les@lesarab.org :االلكترونيالبريد 

 www.lesarab.org الموقع االلكتروني
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