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مقدمة:
أن  حيث   ، ومنظمات  كأفراد  تطويرها  إلى  نحتاج  أداة  االستراتيجي  االستشراف  إن 
التحوالت واألحداث التقنية ماأصبحت أكثر تأثيرًا على الوضع االقتصادي مما يعني 
هذه  مع  التكيف  على  قدرة  األكثر  للمؤسسات  سيكون  الوضع  هذا  ظل  في  البقاء  أن 
المتغيرات. هذا وأن التخطيط االستراتيجي على أهميته ال يستطيع أن يوفر اآللية التي 
ُتمكن تلك المؤسسات من مواجهة تلك المتغيرات والعيش في أجوائها، حيث أن هناك 
مؤسسات وشركات كبيرة كانت ناجحة ولكنها خرجت من منافسة السوق بالرغم من أنه 
كان لديها خطط إستراتيجية ، ولكن هذه الخطط لم تسعفها للتكيف مع المتغيرات ، هذا 
وأن المؤسسات التي ظلت باقية هي التي أدركت أن االستثمار في المستقبل هو الحل 
لتحقيق النجاحات. وعليه بات ضروريا في المرحلة المقبلة أن تشهد مزيدًا من التوجه 

نحو االستثمار في بناء قيادات ذات بعد استشرافي استراتيجي.

الدول  بين  المتزايد  والترابط  والعولمة  للتكنولوجيا  نتيجةً   وذلك  بسرعة  العالم  يتغير 
يومنا  عن  كبير  بشكل  سيختلف  فيه  سنعيش  الذي  المستقبل  عالم  أن  وبما  والثقافات. 
هذا، فمن الضروري أن تكون للحكومات والمؤسسات والقادة خبرة في كيفية تشكيل 
من  االستفادة  المحتمل  المستقبل  دراسة  على  للقادرين  فيمكن  مستقبلية.  سيناريوهات 
المزيد من الفرص وإيجاد طرق أفضل للتأثير إيجابيا على المستقبل الذي يتشكل اليوم. 
سيتمّكن المشاركون في هذه الدورة من بناء معرفتهم وصقل مهاراتهم في الدراسات 
مهارة  المشاركون  سيتعلم  كما  المستقبل.  على  تركز  تصورية  بطريقة  االستشرافية 
تصّور الواقع واألحداث باستخدام منهجية لتحليل التطورات وعمليات صنع القرار في 

ضوء التغير العالمي.

أهمية البرنامج للمشاركين:

لضمان  � االستراتيجي  االستشراف  واليات  ادوات  من  اإلدارية  القيادات  تمكين 
نجاحهم في قيادة شركاتهم وموسساتهم.

التدرب على قراءة المؤشرات في البيئة الخارجية للتعامل والتفاعل مع متغيراتها  �
قبل حدوثها

التعرف على أسس التفكير المنهجي حول المستقبل لتوفير البيانات الالزمة لصنع  �
القرار

عرض تجارب دولية لمؤسسات خطت في هذا االتجاه وحققت نجاحات كبيرة بسبب  �
االستشراف االستراتيجي

التعرف على أوجه العالقة والتقارب بين التخطيط واالستشراف االستراتيجي من  �
حيث استهدافهما للمستقبل

في  � االستراتيجي  لالستشراف  للتحول  الداعية  الرئيسية  األسباب  على  التعرف 
المنظمات

االستشراف  � خالل  المنظمات  تواجه  التي  والعقبات  التحديات  أهم  على  التعرف 
االستراتيجي

االستشراف االستراتيجي: مقدمة ومفاهيم

مفهوم االستشراف �

مفهوم االستشراف االستراتيجي �

أهمية االستشراف االستراتيجي �

مناهج وآليات االستشراف االستراتيجي �

االستشراف االستراتيجي واستشراف المستقبل

المفهوم العلمي الستشراف المستقبل �

استشراف المستقبل ودوره في المنظمات �

االستفادة من اإلمكانات المتاحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية �

الوعي الالزم بضرورة تغيير العادات والسلوك لمواجهة التحوالت �

االستفادة واالعتماد على كفاءات الخبرة الداخلية في المنظمات �

مراحل االستشراف االستراتيجي

مرحلة االستباق واستشراف التغييرات الممكنة �

مرحلة اإلعداد وتقييم الخيارات االستراتيجية �

مرحلة االختيار والتنفيذ �

التخطيط والتفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل

الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي �

أدوات التفكير بالسيناريوهات �

التمييز بين التخطيط االستراتيجي واالستشراف المستقبلي والربط بينهما �

وضع خطة استشرافية مستقبلية للمؤسسة التي يعمل بها �

استحداث مبادرات ومشاريع استراتيجية على ضوء السيناريوهات المستقبلية �

دور االستشراف االستراتيجي في نجاح المنظمات

قراءة وفهم المؤشرات الخارجية والتعامل مع متغيراتها وتوظيفها لصالح المؤسسة �

القدرة على التفكير المنهجي حول مستقبل المنظمات �

توفير البيانات الالزمة لصنع القرار االستراتيجي في الحاضر �

تحقيق االستفادة الكاملة من الفرص المتاحة واالستعداد لكل المخاطر المحتملة �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)قيادة االستشراف االستراتيجي وتشكيل المستقبل ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


