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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

استشراف المستقبل
وإدارة االبتكار الحكومي واالستدامة ®
اإلستشراف اإلستراتيجي واالبتكار الحكومي بأفضل 

الممارسات العالمية وتصميم السيناريوهات
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مقدمة:

تمثّل 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 أمراً حاسماً، وإن كان ينطوي على مخاطر جّمة، األمر الذي يتطلب تفهماً 

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 صوراً إبداعية لعالم مستقبلي مقبول. وتتضمن السيناريوهات عادًة أوضاعاً 

منطقية مقبولة، ولكنها - خالفاً لما هو متوقع - تنطوي على أوضاع ومشكالت قد ال تكون موجودة حالياً؛ 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 العلمية 

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

الستشـراف المستقبل ،وتعريف المشاركين على الكيفية التي تتمكن من خاللها المؤسسات من تطوير أدوات التحليل االستراتيجي لضمان قدرتها على التميز و.اكساب المشاركين 

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

أهداف البرنامج:

االلمام بتاريخ وأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل�	

التعرف على تاريخ الدراسات االستشرافية ومصطلحاتها المترادفة�	

التعرف على المفهوم العلمي الستشراف المستقبل�	

التعرف على مفهوم وسياق التخطيط بالسيناريوهات�	

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

تطبيق االطر االستراتيجية لتحديد الكفاءات األساسية وعوامل نجاح كل سيناريو وتقييمها.�	

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

اكساب المشاركين مهارة التمييز بين السيناريوهات وترجيح أفضلها مدعما بالحجج المنطقية.�	

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

التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي.�	

التعرف على أدوات التفكير اإلبتكاري.�	
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المحتويات األساسية:

التخطيط ، التخطيط اإلسرتاتيجي المتقدم و رسم السيااست:

مفهوم التخطيط�	
مكونات و نماذج وعناصر التخطيط االستراتيجي�	
عناصر العملية اإلدارية اإلستراتيجية الحديثة�	
مراحل وخطوات الخطة اإلستراتيجية.�	
أساليب التخطيط االستراتيجي، واشكالة المختلفة�	
آليات التعامل مع المؤشرات غير الكمية في االدارة االستراتيجية�	
معوقات التخطيط االستراتيجي والتحديات التي تواجهه�	
أهمية التخطيط في رسم السياسات المستقبلية�	
التخطيط وتطوير السياسات التنموية للمنظمات�	
التخطيط و تحقيق التكامل بين األبعاد االقتصادية وصوال للتنمية المستدامة.�	

كفاءة تنفيذ ومتابعة خطط العمل اإلسرتاتيجية:

المفاهيم المتكاملة للتخطيط الفعال�	
التخطيط واالبداع واالبتكار في العمل�	
أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنفيذية�	
تصميم نظام التخطيط حسب المتغيرات العالمية الجديدة�	
مهارات المتابعة واالبتكار, كيفية قياس كفاءة التخطيط والمتابعة�	
مهارات حل مشكالت العمل بشكل إبتكاري اثناء التنفيذ.�	
مبادئ التخطيط االستراتيجي الفعال�	
الفرق بين التخطيط االستراتيجي والتشغيلي�	

مهنجيات ختطيط السيناريوهات:

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

مبادئ إسترشاف المستقبل:

المفهوم اللغوي و العلمي لمصطلح "استشراف الُمستقبل"�	

فرضيات استشراف الُمستقبل�	

أدوات إستشراف المستقبل�	

مراحل استشراف المستقبل�	

آليات إعداد و تنفيذ و تطوير الدراسات االستشرافية�	

التحليالت المستقبلية واالستشراف االستراتيجي�	

فكر استشراف المستقبل في تطوير االستراتيجيات و المبادرات.�	

شمولية استشراف المستقبل. �	

منظومة التمزي احلكومي و ادارة االبتكار المؤسيس:

إدارة اإلبتكار المؤسسي�	

منظومة إدارة االبتكار المؤسسي�	

الربط الشبكي لالبتكار المؤسسي�	

مؤشرات قياس إدارة االبتكار المؤسسي�	

أهمية إدارة اإلبتكار في نظم العمل الحكومي�	

المدخالت اإلبداعية واالبتكارية في نظم العمل الحكومي�	

طاقات التفكري اإلبداعي واالبتكاري يف العمل احلكومي:

أهداف تنمية اإلبتكار والتفكير اإلبداعي في العمل اإلداري�	

المتطلبات االساسية لالبتكار االبداعي�	

المناخ التنظيمي المالئم لتطبيق اإلبداع واالبتكار�	

اإلستراتيجيات والمبادىء والممارسات الالزمة لإلبتكار واالبداع في العمل �	

الحكومي

سمات المؤسسة ذات المناخ االبداعي�	

معوقات اإلبداع في المؤسسات الحكومية�	

سمات المدراء الذين يدعمون االبداع واالبتكار�	



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

)استشراف المستقبل وإدارة االبتكار الحكومي واالستدامة ®(
اإلستشراف اإلستراتيجي واالبتكار الحكومي بأفضل الممارسات العالمية وتصميم السيناريوهات

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

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

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.


