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مقدمة :

الفجوة بين ما وصلت وتسعى المؤسسات العالمية بالوصول إلى آلية بمجال استشراف المستقبل تأخذ باالتساع عوضا عن السعي لجسر تلك الفجوة قدر االمكان، مما يترتب عليه 

تكوين بعد مستقبلي قائم على التبعية والسيطرة التامة )تقنيا واداريا(، أو بحده األكثر ايجابية استنساخ التجارب من تلك المجتمعات روبوتيا وتطبيقها بشكل آلي، ولتجنب ذلك ال بد 

بداية من السعي الجاد لتنمية قدرات القياديين والموظفين بمهارات وتقنيات التخطيط المستقبلي ورفع مستوى الوعي الثقافي لكافة المستويات الوظيفية بمجال استشراف المستقبل 

لتكوين منظومة مؤسسية ثقافية قادرة على تكوين تجمعات موهوبة تعنى بإدارة المستقبل واستشرافه.

ستركز هذه الدورة التدريبية المقدمة من يوروماتيك، على التخطيط باستخدام السيناريوهات كأحد أدوات استشراف المستقبل، وما ينطوي على هذه العملية من القدرة على توقع 

التوجهات والتحديات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول والبدائل عن طريق التفكير بطرق مبتكرة،  الن هذه العملية تساعد في التخطيط االستراتيجي عبر ما تقدمه من 

مقترحات ومبادرات.وستتناول الدورة  كيف يدعم التخطيط االستراتيجي باستخدام السيناريوهات عملية اتخاذ القرار، ومتاقشة كيف يدعم رسم السيناريوهات المستقبلية عملية 

توليد األفكار المبتكرة من خالل تحفيز التفكير بشكل مختلف ودعم العمل الجماعي، خاصة عندما تتم بين إدارات أو جهات مختلفة.

الهدف العام للبرنامج:

 يهدف البرنامج الى تعزيز مهارات المشاركين في التفكير والتخطيط برؤية مستقبلية وتحويل األفكار المبتكرة إلى خطط عمل واقعية مبتكرة وتوظيفها في العمل،  والى تمكين 

باستخدام  التخطيط  التميز،  بمنظومة  وعالقته  المستقبل  استشراف  وفلسفة  العلمية  ومقوماته  المستقبل  استشراف  ماهية  المستقبل،  الستشـراف  العلمي  المفهوم  من  المشاركين 

السيناريوهات كأحد أدوات استشراف المستقبل، وما ينطوي على هذه العملية من القدرة على توقع التوجهات والتحديات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول والبدائل عن 

طريق التفكير بطرق مبتكرة.

أهداف البرنامج:

	wااللمام بتاريخ وأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل

	wالتعرف على تاريخ الدراسات االستشرافية ومصطلحاتها المترادفة

	wالتعرف على المفهوم العلمي الستشراف المستقبل

	wالتعرف على مفهوم وسياق التخطيط بالسيناريوهات

	wالتعرف على العناصر الرئيسية للتخطيط بالسيناريو، وجمع وتنظيم البيانات التي تتطلبها

	wتطبيق االطر االستراتيجية لتحديد الكفاءات األساسية وعوامل نجاح كل سيناريو وتقييمها

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

	wاكساب المشاركين مهارة التمييز بين السيناريوهات وترجيح أفضلها مدعما بالحجج المنطقية

	wتطبيق العناصر الرئيسية لتخطيط السيناريو وتنظيم وجمع البيانات التي يحتاجها التخطيط بالسيناريو

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

	wالتعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي

	wالتعرف 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.



التخطيط االداري االستراتيجي
واستشراف المستقبل ®

المحتويات األساسية:

مهنجيات ختطيط السيناريوهات:

	wمفهوم التخطيط االستراتيجي التقليدي
	wالعناصر الثالثة االساسية لتخطيط السيناريوهات
	wتخطيط السيناريو كتخطيط مكمل للتخطيط االستراتيجي
	wأدوات التفكير بالسيناريوهات
	wمؤشرات و محفزات أسلوب تخطيط السيناريوهات
	wالخطوات العملية في بناء وتحليل السيناريوهات
	wأسس قياس ردود الفعل المحتملة لألطراف المعنية بتطورات كل سيناريو
	wطرق حساب اإلحتماالت المتوقعة لتحوالت السيناريوهات
	wإرشادات عامة لتطوير تخطيط السيناريوهات
	wتطبيقات وحاالت عملية

نظم التفكري واالستبصار االسرتاتيجي:

	wفهم التعقيد
	wالهيكلية المنظمة للعمليات السلسة والمعقدة
	wمنهجيات أنظمة التفكير
	wالقيادة البارزة واالستبصار المؤسسي
	wالعالقة بين االستشراف والعملية االستراتيجية
	wاالستشراف الحكومي واإلقليمي

مهنجية االسترشاف:

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

	w.مجاالت استخدام مخرجات االستشراف
	wمناهج وأساليب االستشراف مثل السيناريوهات وتقنية دلفي
	wاإلطار العام لكفايات العاملين في مجال استشراف المستقبل
	wدور مستشرفي المستقبل
	wالقيود والمحددات لعملية االستشراف

مبادئ إسترشاف المستقبل:

	w"المفهوم اللغوي و العلمي لمصطلح "استشراف الُمستقبل
	wفرضيات استشراف الُمستقبل
	wأدوات إستشراف المستقبل
	wمراحل استشراف المستقبل
	wآليات إعداد و تنفيذ و تطوير الدراسات االستشرافية
	wالتحليالت المستقبلية واالستشراف االستراتيجي
	w.فكر استشراف المستقبل في تطوير االستراتيجيات و المبادرات
	wشمولية استشراف المستقبل

ختطيط السيناريوهات و إسترشاف المستقبل:

	wتصميم السيناريوهات وأدوات التحليل المستقبلي في إستشراف المستقبل
	wالمناهج الفعالة الستشراف المستقبل وفقاً لمنهجية تخطيط السيناريوهات
	wالتوجهات االستراتيجية الستشراف المستقبل
	wآليات وضع االستراتيجيات في مستقبل متغير مرن
	wأداوات التفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل
	wالخطوات المنهجية الستخدام أسلوب السيناريوهات في التخطيط المستقبلي
	wقدرات مستشرفي المستقبل في تصميم و تخطيط السيناريوهات
	wتطبيقات 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

	wفن استشراف المستقبل باستخدام التخطيط بالسيناريوهات وقابلية الخطط للتطبيق
	wالتحديات 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
	wخطوات بناء وتحليل السيناريو
	wأهداف 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
	wاالهتمام باالحتماالت المتوقعة لحدوث انقطاع أو تحوالت في أي سيناريو
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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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)التخطيط االداري االستراتيجي واستشراف المستقبل ®(
التخطيط بمنهجية السيناريوهات وصنع المستقبل بذكاء

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.


