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مقدمة:

يعتبر استشراف المستقبل أحد العلوم  الحديثة والمهمة وأحد المجاالت التي لها وزن 
بدأت  ،وقد  نجاحها  لضمان  المؤسسات  داخل  تكون  أن  ينبغي  والتي   ، المستقبل  في 
واستغالل  المستقبل  لتشكيل  التخطيط  عملية  قبل  استخدامه  في  المؤسسات  من  العديد 
تدريب  هذه  الدورة على  تعمل  المستقبلية.  المخاطر  مع  والتعامل  المستقبلية  الفرص 
المشاركين بطريقة عملية وتفاعلية حول أهمية االستشراف والفرق بينها وبين التخطيط 
االستراتيجي وما هي أدواته وكيف يتم تنفيذه بطريقة عملية  أو عن طريق بناء وكتابة 
ألي  التخطيط  في  البدء  المستقبل  قبل  وتشكيل  الستكشاف   ، المستقبل  سيناريوهات 

مشروع مستقبلي.

إلى اإلبداع واالبتكار وأنواع  المهمة منها مدخل  المحاور  العديد من  الدورة  ستتناول 
االبتكار والنماذج العالمية ثم التطرق  إلى المفهوم العلمي الستشراف المستقبل والفرق 
بينه وبين التخطيط االستراتيجي وذكر العناصر الثالثة لبناء سيناريو المستقبل وهي 
إلى  الدورة  ستنطلق  كما  المستقبلي  والوضع  المستقبلي  والمسار  االبتدائية  الشروط 
المستقبل..  وتسليط  المستخدمة في عملية استشراف  العكسي واألدوات  التنبؤ  تقنيات 
التفكير  بين  الفرق  إلى  إضافة  المختلفة،  ومراحله  االستشرافي  المنهج  على  الضوء 
التفكير  تنمية  على  التدريبي  البرنامج  يعمل  إذ  االستشرافي.  والتفكير  االستراتيجي 
اإلبداعية  الحلول  إيجاد  على  المتدرب  تعين  وإبداعية،  ناجحة  بصورة  المستقبلي 

للمشكالت وتوليد تصورات خيالية مستقبلية ممكنة الحدوث.

أهمية البرنامج للمشاركين:
تجهيز المتدربين بطريقة عملية وتفاعلية وقابلة للتطبيق على كيفية إجراء �	

الدراسات المستقبلية
التعرف على مهارات استشراف المستقبل وتطبيقاتها في مجاالت العمل �	

المختلفة
التعّرف على أهم أدوات التبصر التي تستخدم على نطاق واسع على �	

المستوى الدولي ، بما في ذلك طريقة دلفي و / أو بناء وكتابة سيناريوهات 
المستقبل

البت في مجموعة من األدوات والتقنيات التي تساهم في دعم عملية �	
استشراف المستقبل

بناء محترف ومتطلع، ومتمكن في إدارة المستقبل باالستناد على األسس �	
العلمية
دعم االبتكار الجذري في شتى القطاعات الحيوية والذي سيساهم في خلق �	

فرص جديدة
التعرف على أسس التفكير المنهجي حول المستقبل لتوفير البيانات �	

الالزمة لصنع القرار
التعرف على أوجه العالقة والتقارب بين التخطيط واالستشراف �	

االستراتيجي من حيث استهدافهما للمستقبل
التعرف على أهم اليات ومنهجيات التخطيط اإلبداعي�	

الفئات المستهدفة:
كل ذي مسئولية ويريد أن يستشرف المستقبل لتجنب أي عقبات

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

)االستشراف االستراتيجي للمستقبل والتخطيط االبداعي ®( 
االستشراف وأدواته في دعم صنع القرار وتشكيل المستقبل والتخطيط الفعال

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.


