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مقدمة:

يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف " استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريوهات " إلى المام المشاركين بمفاهيم استشراف المستقبل والتخطيط االستراتيجي، ومراجعة خبرات 

المستقبل والتخطيط  أدوات وأساليب استشراف  المنظمات، وكذلك تعريفهم على  الكلي ومستوى  المستوى  المستقبل والتخطيط االستراتيجي على  عالمية مقارنة في استشراف 

االستراتيجي وعلى محددات ومداخل ومقاربات تطبيق أنشطة استشراف المستقبل والتخطيط االستراتيجي في المنظمات المتميزة.

سيساعدك هذا البرنامج على تطوير الكفاءات المطلوبة في مجال استشراف المستقبل والتخطيط القائم على السيناريو،  بما في ذلك استخدام األدوات االستراتيجية الرئيسية من 

أجل تقييم البيئات المستقبلية المحتملة للمنظمة بشكل فعال وصياغة استراتيجيات لتحسين األداء التنظيمي، سوف تكون قادرا على ترجمة القدرات التي قد تكون هناك حاجة في 

المستقبل إلى استراتيجية، وتحديد أولويات المشاريع لدفع بالنتائج الصحيحة، وسوف تكون قادرا على وصف الدور الحيوي الذي تلعبه البصيرة في التخطيط والتنفيذ ، مع اختيار 

القدرات المستقبلية األكثر أهمية.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:
	w. االلمام بأدوات ومنهجيات استشراف المستقبل

	w. التعرف على المفهوم العلمي الستشراف المستقبل

	w. التعرف على مفهوم وسياق التخطيط بالسيناريوهات

	w.القدرة على خلق مسارات أو احتماالت مستقبلية بديلة

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

	w. التدرب على استخدام أداة التفكير بالسيناريوهات الستشراف المستقبل المنشود

	w. التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي

	w. التعرف على أدوات التفكير بالسيناريوهات

	w.التمكين من قيادة فريق لوضع خطة استشرافية مستقبلية للمؤسسة  بما في ذلك استحداث مبادرات ومشاريع استراتيجية على ضوء السيناريوهات المستقبلية

المنهجية:

ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار 

والمشاركون وتمارين لعب األدوار ، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.

سينفذ المشاركون خالل الدورة تدريباً عملياً على استشراف المستقبل اباستخدام التخطيط بالسيناريوهات، حيث سيتم توزيع المشاركين على فرق وطرح سيناريوهات مبتكرة ويتتم 

مناقشتها من حيث قابلية التطبيق والتحديات والتداعيات وطرق مواجهتها والحلول وخطوات التطوير وإحداث تغييرات في بنيتها وعناصرها بناء على التطورات التي تواكب 

مسيرة العمل.

الفئات المستهدفة:

برنامج التعلم التنفيذي هذا، يوفر التدريب العملي على الفهم واألدوات العملية لقيادة االستشراف والتخطيط القائم على السيناريو، ألولئك الذين يسعون لقيادة المستقبل في منظماتهم، 

جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يرغبون في تطوير المهارات لتولي المزيد من المسؤوليات المرتبطة ببعد النظر االستراتيجي وإدارة االستراتيجية. والقادة والمدراء والمهنيون الذين 

يشاركون في التأثير وصياغة ودعم استراتيجية التخطيط الطويلة األجل للدوائر أو المؤسسات، والمهتمين بتعلم الدراسات المستقبلية. 
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المحتويات األساسية:

مقدمة عن استرشاف المستقبل:

	w)صنع المستقبل أم تصنيع المستقبل )التحديات والفرص

	wأهمية وأهداف استشراف للمستقبل، وتطبيقاته المتنوعة

	w)استشراف المستقبل والتخطيط االستراتيجي ) الفروق ومدخل العمليات

	wمراحل استشراف المستقبل وعوامل نجاحه في المؤسسات الكبيرة

مبادئ ومهنجية إسترشاف المستقبل وأهميته:

	wفرضيات إستشراف المستقبل

	wأدوات إستشراف المستقبل

	wمراحل إستشراف المستقبل

	wالتحليالت المستقبلية واإلستشراف اإلستراتيجى

	wفكر إستشراف المستقبل فى تطوير اإلستراتيجيات والمبادرات

	wشمولية إستشراف المستقبل

	wحاالت وتطبيقات عملية

ختطيط السيناريوهات وإسترشاف المستقبل:

	wتصميم السيناريوهات وأدوات التحليل المستقبلى فى إستشراف المستقبل

	wالتوجهات اإلستراتيجية إلستشراف المستقبل

	wآليات وضع اإلستراتيجيات فى مستقبل متغير مرن

	wأدوات التفكير بالسيناريوهات إلستشراف المستقبل

	wالخطوات المنهجية إلستخدام أسلوب السيناريوهات فى التخطيط المستقبلى

	wقدرات مستشرفى المستقبل فى تصميم وتخطيط السيناريوهات

	wحاالت وتطبيقات عملية

الذكاء االصطناعي وأدوات وتقنيات استرشاف المستقبل:

	wتعريف السيناريوهات والخصائص المشتركة لها

	wأهمية واهداف وضع السيناريوهات

	wسمات السيناريوهات الجيدة واالحداث المحركة للسيناريوهات البديلة

	wالسيناريوهات والتفكير بالمحيط الخارجي

	wمنهجية تصميم السيناريوهات

	wالذكاء االصطناعي كأحد تطبيقات استشراف المستقبل

	wدور البيانات الضخمة في استشراف المستقبل والتغلب على التحديات

	wتحديات البيانات الضخمة وتحليلها وإدارتها

مهنجيات ختطيط السيناريوهات:

	wالعناصر األساسية لتخطيط السيناريوهات

	wتخطيط السيناريو كتخطيط مكمل للتخطيط اإلستراتيجى

	wأدوات التفكير بالسيناريوهات

	wالخطوات العملية فى بناء وتحليل السيناريوهات

	wأسس قياس ردود الفعل المحتملة لألطراف المعنية بتطورات كل سيناريو

	wطرق حساب اإلحتماالت المتوقعة لتحوالت السيناريوهات

	wحاالت وتطبيقات عملية

مهارات تطبيق التخطيط بالسيناريوهات وبناء ثقافة إسترشاف 

المستقبل:

	wفن إستشراف المستقبل بإستخدام التخطيط بالسيناريوهات وقابلية الخطط للتطبيق

	wتحديات المستقبل وطرق مواجهتها والحلول المبدعة والمبتكرة

	w آليات إستشراف المستقبل وسبل ترجمته وتحويله إلى خطط وسيناريوهات

ملموسة قابلة للتنفيذ

	w تحويل المواقف الحرجة واألزمات لفرص متاحة وإسهامها فى توجيه السياسات

وتحديد األولويات بالشكل المالئم للخطط المستقبلية

	w أسس قياس ردود الفعل المحتملة لكل األطراف المعنية للتطورات التى يشتمل

عليها كل سيناريو

	wاالهتمام باإلحتماالت المتوقعة لحدوث إنقطاع أو تحوالت فى أى سيناريو

	wحاالت وتطبيقات عملية
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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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريوهات(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................


