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مقدمة :

تمّثل الحاجة إلى استشراف التغيرات المستقبلية، وتطبيق استراتيجية محكمة ومرنة تسهم في صياغة األحداث ، أحد التحديات الكبرى التي تواجه القادة . وحتى عندما تكون 

األهداف واضحة جلية، تبقى القدرة على استشراف المستقبل لضمان النجاح على الصعيد االستراتيجي أمرًا حاسمًا، وإن كان ينطوي على مخاطر جّمة، األمر الذي يتطلب تفهمًا 

أكبر ألدوات ووسائل التخطيط االستراتيجي الفعال.

ويعتبر تخطيط أو تحليل السيناريوهات طريقة استراتيجية في التخطيط بإمكان المؤسسات استخدامها لوضع استراتيجيات مرنة وبعيدة المدى. والعنصر الرئيسي في هذه العملية 

هو إنتاج سيناريوهات واقعية للغاية من أجل صناع القرار، ويفترض بهذه السيناريوهات أن تكون صورًا إبداعية لعالم مستقبلي مقبول. وتتضمن السيناريوهات عادًة أوضاعًا 

منطقية مقبولة، ولكنها - خالفًا لما هو متوقع - تنطوي على أوضاع ومشكالت قد ال تكون موجودة حاليًا؛ فالمحللون عادة يختارون سيناريوهات تعتبر ممكنة، ولكنها غير مريحة.

و يهدف البرنامج  الى تمكين المشاركين من المفهوم العلمي الستشـراف المستقبل والتخطيط بالسيناريوهات وأبرز محاورها المتمثلة في ماهية استشراف المستقبل ومقوماته 

المستقبل  االرشادي الستشراف  التحليل  المستقبل ومنهجية  باستشراف  االستراتيجي واالستدامة  التخطيط  التميز وعالقة  بمنظومة  المستقبل وعالقته  استشراف  وفلسفة  العلمية 

التميز  التحليل االستراتيجي لضمان قدرتها على  المؤسسات من تطوير أدوات  التي تتمكن من خاللها  الكيفية  المشاركين على  المستقبل ،وتعريف  واالبتكار كأداة الستشـراف 

و.اكساب المشاركين القدرة والكفاءة على تقييم الموقف االستراتيجي للمؤسسة من خالل مجموعة كاملة من التطورات المستقبلية المحتملة .

أهداف البرنامج :

w االلمام بتاريخ وأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل

w التعرف على تاريخ الدراسات االستشرافية ومصطلحاتها المترادفة

w التعرف على المفهوم العلمي الستشراف المستقبل

w التعرف على مفهوم وسياق التخطيط بالسيناريوهات

w التعرف على العناصر الرئيسية للتخطيط بالسيناريو، وجمع وتنظيم البيانات التي تتطلبها

w تطبيق االطر االستراتيجية لتحديد الكفاءات األساسية وعوامل نجاح كل سيناريو وتقييمها

w تقييم كفاءات المؤسسة ووضع استراتيجيات لسيناريوهات متعددة، ولتحديد كفاءات جديده إلعطاء المؤسسة ميزه استراتيجية

w اكساب المشاركين مهارة التمييز بين السيناريوهات وترجيح أفضلها مدعما بالحجج المنطقية

w تطبيق العناصر الرئيسية لتخطيط السيناريو وتنظيم وجمع البيانات التي يحتاجها التخطيط بالسيناريو

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

w التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي

w التعرف على أدوات التفكير بالسيناريوهات

الفئات المستهدفة:

التأثير وصياغة ودعم استراتيجية التخطيط الطويلة األجل للدوائر أو المؤسسات، والمهتمين بتعلم  القادة والمدراء والمهنيون الذين يشاركون في 

الدراسات المستقبلية.



منهجيات تخطيط السيناريوهات
واستشراف المستقبل ®

المحتويات األساسية:

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

مهنجيات ختطيط السيناريوهات:

w مفهوم التخطيط االستراتيجي التقليدي
w العناصر الثالثة االساسية لتخطيط السيناريوهات
w تخطيط السيناريو كتخطيط مكمل للتخطيط االستراتيجي
w أدوات التفكير بالسيناريوهات
w مؤشرات و محفزات أسلوب تخطيط السيناريوهات
w الخطوات العملية في بناء وتحليل السيناريوهات
w أسس قياس ردود الفعل المحتملة لألطراف المعنية بتطورات كل سيناريو
w طرق حساب اإلحتماالت المتوقعة لتحوالت السيناريوهات
w إرشادات عامة لتطوير تخطيط السيناريوهات
w تطبيقات وحاالت عملية

نظم التفكري واالستبصار االسرتاتيجي:

w فهم التعقيد
w الهيكلية المنظمة للعمليات السلسة والمعقدة
w منهجيات أنظمة التفكير
w القيادة البارزة واالستبصار المؤسسي
w العالقة بين االستشراف والعملية االستراتيجية
w االستشراف الحكومي واإلقليمي

مهنجية االسترشاف:

w  هيوستن جامعة  ومنهجية  للمؤسسات  المستقبل  استشراف  نماذج  على  التعرف 
الستشراف المستقبل.

w .مجاالت استخدام مخرجات االستشراف
w مناهج وأساليب االستشراف مثل السيناريوهات وتقنية دلفي
w اإلطار العام لكفايات العاملين في مجال استشراف المستقبل
w دور مستشرفي المستقبل
w القيود والمحددات لعملية االستشراف

مبادئ إسترشاف المستقبل:

w "المفهوم اللغوي و العلمي لمصطلح "استشراف الُمستقبل
w فرضيات استشراف الُمستقبل
w أدوات إستشراف المستقبل
w مراحل استشراف المستقبل
w آليات إعداد و تنفيذ و تطوير الدراسات االستشرافية
w التحليالت المستقبلية واالستشراف االستراتيجي
w .فكر استشراف المستقبل في تطوير االستراتيجيات و المبادرات
w شمولية استشراف المستقبل

ختطيط السيناريوهات و إسترشاف المستقبل:

w تصميم السيناريوهات وأدوات التحليل المستقبلي في إستشراف المستقبل
w المناهج الفعالة الستشراف المستقبل وفقًا لمنهجية تخطيط السيناريوهات
w التوجهات االستراتيجية الستشراف المستقبل
w آليات وضع االستراتيجيات في مستقبل متغير مرن
w أداوات التفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل
w الخطوات المنهجية الستخدام أسلوب السيناريوهات في التخطيط المستقبلي
w قدرات مستشرفي المستقبل في تصميم و تخطيط السيناريوهات
w تطبيقات وحاالت عملية

ثقافةوإسترشاف  وبناء  بالسيناريوهات  التخطيط  تطبيق  مهارات 
المستقبل:

w  فن بناء المبادرات وسياسات التخطيط بالسيناريوهات بناء على قراءات صحيحة
تخدم التوجهات المستقبلية بشكل يرتقي بمنظومة العمل الحكومى

w فن استشراف المستقبل باستخدام التخطيط بالسيناريوهات وقابلية الخطط للتطبيق
w التحديات والتداعيات وطرق مواجهتها والحلول المبتكرة
w  وسيناريوهات خطط  الى  وتحويله  ترجمته  وسبل  المستقبل  استشراف  آليات 

ملموسة قابلة للتنفيذ
w  مهارات وضع خطط التطوير وعناصر بنائها على التطورات التي تواكب مسيرة

العمل الحكومى
w  الفرص المتاحة وإسهامها في توجيه السياسات وتحديد األولويات بالشكل األمثل

ووضع الخطط المستقبلية
w خطوات بناء وتحليل السيناريو
w أهداف السيناريوهات المستقبلية
w  أسس قياس ردود الفعل المحتملة )التصرفات( لكل األطراف المعنية للتطورات

التي يشتمل عليها كل سيناريو
w  والوضع المستقبلي،  والمسار  االبتدائية،  الشروط  للسيناريو:  الثالثة  العناصر 

المستقبلي
w االهتمام باالحتماالت المتوقعة لحدوث انقطاع أو تحوالت في أي سيناريو



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:

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

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

w 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

)منهجيات تخطيط السيناريوهات واستشراف 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.


