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استشراف المستقبل و قيادة الفكر االستراتيجي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تواجه المؤسسات اليوم عالماً يختلف عن العالم الذي كنا نعيشه منذ سنوات خلت، ويتطلب التعامل مع التغيرات من إدارات المؤسسات إيجاد حلول جذرية لمختلف هذه المشاكل 

من خالل تأهيل قياداتها وتوظيف االبتكار من أجل إحداث تطور مستمر في جودة خدماتها. حيث يعد استشراف المستقبل مهمة في غاية األهمية لوضع االستراتيجية المناسبة لكافة 

القطاعات ومتغيراتها، وذلك عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل التي تساعد على توقع الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة 

لها وتوفير البدائل، األمر الذي ينتج عنه التخطيط السليم الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات وتحديد األولويات بالشكل األمثل ويساعد على وضع الخطط المستقبلية. يركز هذا 

البرنامج على إعداد الكفاءات اإلدارية والقيادية التي تمتلك القدرات على استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريوهات، ويكتسب المشاركون فيه مهارات التخطيط اإلستراتيجي 

المرن  ويتعلمون كيفية بناء الخطط التشغيلية، كما يتعلمون كيفية توظيف االبتكار لتحقيق األهداف المؤسسية.

أهداف الدورة:

معرفة مفهوم استشراف المستقبل وأهميته وخصائصه ورصد التحديات المستقبلية�	

اتقان استشراف المستقبل والتخطيط بالسيناريو�	

اكتساب القدرة على إدارة االبتكار وتحقيق السبق والتنافسية والمحافظة على الريادة�	

التعرف على افضل ممارسات قيادة الفكر االستراتيجي . �	

معرفة قوانين التغيير، التوجهات التغييرية الكبرى لصياغة المستقبل�	

صقل معرفة المشاركين فيما يتعلق بالكفايات المطلوبة لمستشرفي المستقبل ودور القادة في جعل استشراف المستقبل جزءاً من ثقافة المؤسسة.�	

االطالع على تجارب المؤسسات العالمية والمحلية وأفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل والنجاحات المتحققة.�	

اإللمام بتفاصيل الثورة الصناعية الرابعة، وتقديم أمثلة محلية وعالمية عن تطبيقاتها.�	

توظيف االبتكار لتحقيق األهداف المؤسسية وبناء القدرات المؤسسية الالزمة للقيام به بأعلى قدر من الفعالية وأكبر�	

مستوى من الكفاءة من أجل تحقيق السبق المؤسسي�	

المحتويات األساسية:

مفاهيم استرشاف المستقبل:

مفهوم علم المستقبليات و تقديم إطار فكري عن المفاهيم المتعلقة باستشراف المستقبل ودوره في التخطيط الناجح.�	

المتطلبات االساسية لصياغة الرؤيا المستقبلية ودورها في التخطيط الناجح للمنظمة�	

رسم خطط المستقبل والتأثير فية�	

استشراف المستقبل�	

أاسليب واليات استرشاف المستقبل:

مراحل استشراف المستقبل�	

سيناريوهات استشراف المستقبل�	

وسائل واليات استشراف المستقبل�	

عرض أساليب استشرف المستقبل األكثر .في الدراسات االستشرافية استخدام�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

استشراف المستقبل و قيادة الفكر االستراتيجي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

االسترشاف االسرتاتيجي:

اإلبداع واالبتكار االستراتيجي�	
الرؤى االستراتيجية نحو توفير مناخ للمبدعين والمبتكرين�	
تبني المشاريع واالفكار االبداعية وخلق مساحة عمل لها لخروجها كمنتج جاهز  والعمل على تحقيقها�	
االستثمار في ريادة االعمال عربيا وفتح اسواق ابتكارية جديدة تمكن االقتصاد من التطور والنمو في ضل المنافسة العمالقة والتطور المتسارع�	

إسترشاف المستقبل ورسم األهداف ووضع براجم العمل للقائد المتمزي:

التحليل اإلستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية إلستشراف المستقبل  �	
تحليل سلسلة القيمة  �	
تقييم نقاط الضعف والقوة في المنظمة�	
تحديد الموقف اإلستراتيجى إلستشراف المستقبل�	
	�  SWOT تحليل الفرص والمخاطر
اإلختيار اإلستراتيجي�	
نماذج تحليل محفظة األعمال إلستشراف المستقبل:�	

المضامين اإلستراتيجية لنموذج مصفوفة جماعة بوسطن اإلستشارية �	
نموذج مصفوفة ماكنزي لشركة جنرال إلكتريك�	
نموذج مصفوفة هوفر �	
تقويم نماذج تحليل محفظة األعمال�	
العوامل المحددة والمؤثرة في نجاح اإلختيار اإلستراتيجى إلستشراف المستقبل�	
صياغة اإلستراتيجيات )إستراتيجية المنظمة-إستراتيجية األعمال-إستراتيجية القيادة في التكلفة-إستراتيجية التميز - إستراتيجية التركيز- اإلستراتيجيات الوظيفية(�	
التقييم والرقابة اإلستراتيجية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

كفاءة القيادة ىف اعداد وبناء فرق العمل االسرتاتيجية إلسترشاف المستقبل وتفعيل خطط العمل:

مفهوم فرق العمل �	
أهداف وفوائد فرق العمل �	
مؤشرات الحاجة الى فرق العمل �	
خصائص فرق العمل الفعالة �	
معايير اختيار فرق العمل االستراتيجة إلستشراف المستقبل�	
منهجية بناء فريق العمل االستراتيجي إلستشراف المستقبل :�	

	�: )objectives stage(مرحلة تحديد األهداف
	�: )Forming stage(مرحلة التشكيل
	�: )Storming stage(مرحلة الصراعات
	�: )Normal Relations stage(مرحلة العالقات الطبيعية
	�: )Performing stage(مرحلة األداء
	�: )Recognition and reward stage( مرحلة التقدير و المكافأة
أثر القيادة في بناء ومساندة فرق العمل االستراتيجية إلستشراف المستقبل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اإلبداع واإلبتكار ىف العمل لإلسترشاف المستقبىل:

مهارات اإلبداع واإلبتكار فى العمل�	
كيفية إعداد الخطط اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي�	
كيفية خلق بيئة إبداعية وإبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي�	
طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل بالمؤسسات :�	

طريقة العصف الذهنى�	
طريقة دلفاى�	
طريقة المجموعة األسمية�	
طريقة التحليل المورفولجى�	
طريقة القبعات الستة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	



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 و قيادة الفكر االستراتيجي(
إعداد قائد مبتكر  مستشرفا للفرص والتحديات وتحليلها ووضع السيناريوهات ومحفزا للتغيير الجذري

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

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.


