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االبداع في التخطيط بالسيناريوهات
واالستشراف االستراتيجي ®

أهداف البرنامج تتمثل في :

االلمام بتاريخ وأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل. �

التعرف على تاريخ الدراسات االستشرافية ومصطلحاتها المترادفة. �

التعرف على المفهوم العلمي الستشراف المستقبل. �

التمييز بين االستشراف المستقبلي والتخطيط االستراتيجي. �

التمييز بين التخطيط االستراتيجي واالستشراف المستقبلي والربط بينهما. �

القدرة على فهم المستقبل، ورسم خارطة طريق له. �

القدرة على وضح خطة استشرافية مستقبلية للمؤسسة التي يعمل بها. �

القدرة على استحداث مبادرات ومشاريع استراتيجية على ضوء السيناريوهات المستقبلية. �

التعرف على المفاهيم المستقبلية الحديثة. �

التدرب على استخدام أداة التفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل المنشود )تطبيق عملي( �

التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي �

التعرف على أدوات التفكير بالسيناريوهات �

المقدمة :

االستشراف هو مجموعة من األنشطة التي تعمل على تحسين عملية صنع القرار، ويكمن الهدف األساسي من االستشراف في أن تغدو في موقف أقوى في المستقبل، في حالة من 

االستعداد لطائفة من االحتماالت. ففي مفهومنا، ال يوجد مستقبل واحد، وانما مجموعة من االحتماالت التي قد تحدث في المستقبل، مهمتنا هنا، هو االستعداد لكل تلك االحتماالت 

المطروحة. وال يسعى االستشراف فقط إلى تحديد المخاطر، ولكن يعمل أيضًا على إيجاد فرص المستقبل القتناصها. فاالستشراف ليس تنجيما او االطالع على الغيب، وال نقول 

هنا اننا باستخدام أدوات هذا العلم سنكون قادرين على معرفة المستقبل، وانما توقع احتماالت قد تحدث بنسب متفاوتة واالستعداد لكل احتمال. وال يهدف االستشراف إلى التنبؤ 

بالمستقبل لكشف النقاب عما يحصل فيه كما لو أنه محدد سلفا وإنما للمساعدة في بنائه، مما يدعو للنظر في المستقبل كشيء يمكن بناءه أو تشكيله،وليس كشيء مقرر 

مسبقًا.

وتأتي هذه الدورة التدريبية لتعزيز ثقافة االستشراف االستراتيجي المستقبلي، وترسيخ القيم واألهداف االستراتيجية، من خالل توضيح األساليب المبتكرة والمستحدثة التي تحقق 

أقصى درجات التميز في األداء المؤسسي الشرطي الستشراف المستقبل بكفاءة وفاعلية، والتعرف على أهم الممارسات العالمية في اعداد االستراتيجيات المستقبلية ومدى تطبيق 

االستشراف االستراتيجي في العمل الحكومي والخاص وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالتغييرات المستقبلية في المجاالت كافة

وتاتي  أهمية استشراف المستقبل لتمكين المؤسسات على وضع السيناريوهات والبدائل المستقبلية لتحقيق األهداف االستراتيجية وتوفير متطلبات االستجابة للتميز باإلضافة إلى 

مواكبة االتجاهات والتطورات المستقبلية من النواحي االقتصادية والمالية والتكنولوجية واالجتماعية وغيرها وتحقيق مفاهيم االستدامة في كافة المجاالت.  وسيتناول هذا البرنامج 

التدريبي وورشة العمل ، "االبداع في االستشراف االستراتيجي وبناء السيناريوهات المستقبلية" كيفية دعم التخطيط باستخدام السيناريوهات وعملية اتخاذ القرار،واستعراض 

أساليب استشراف المستقبل والمتمثلة بالعصف الذهني وتحليل المخاطر وتحليل التقنيات والتغذية الراجعة من الجمهور وتصميم السيناريوهات ودراسة الفرضيات ومسح البيئة 

الخارجية وكيفية دعم ورسم السيناريوهات المستقبلية في عملية توليد األفكار المبتكرة من خالل تحفيز التفكير بشكل مختلف .

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



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

التــاريــخ :........................)االبداع في التخطيط بالسيناريوهات واالستشراف االستراتيجي ®( 

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.


