لمن؟

لماذا؟

البد لهم
صمم هذا البرنامج للمهتمين الذين َّ

ٌ
ملك لمن يستعد له ويساهم في تصميمه
ألن المستقبل هو
َّ

من استشراف مستقبل المهن والوظائف

وصناعته؛ وألنه لم يسبق أن حدث شيء مثل العصر الحديث

ويعد هذا
والمؤسسات التي يعملون بها،
ُّ
البرنامج مقدمة حقيقية الستشراف المستقبل

أبدا صورة للماضي،
في التاريخ؛ وألن المستقبل لن يكون ً
ً
تنجيما بل هو منهجية
تنبؤا وال
فاستشراف المستقبل ليس
ً

ينبغي لجميع الموظفين التعرف عليها وإدراك

علمية من يمتلكها ويعمل على تطبيقها سيتمكن من النجاح

مكنونات االستشراف وكيفية القيام به.

أساسيا فيه.
العبا
في المستقبل ويصبح
ً
ً
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مكونات البرنامج

 01مفهوم استشراف المستقبل
إن
ما هو االستشراف وهل هو تنجيم بالغيب أم تنبؤ دقيق بالمستقبل؟ َّ
جدا ،وإن دخل عالم األعمال حدي ًثا إال أنه من الصعب
االستشراف مفهوم قديم ً
استعدادا للمستقبل.
االستمرار في هذه الحياة من غير توظيفه لنكون أكثر
ً

 02التوجهات التغييرية الكبرى للمستقبل
ما هي التوجهات الكبرى التي تعمل على تغيير المستقبل؟ كيف تتجه
التكنولوجيا مث ًلا في المستقبل؟ كيف تتجه التغيرات االجتماعية؟ وكيف
سيغير التحسن الذي يتم في المجاالت الصحية على مستقبلنا؟ هل للتدهور
البيئي المستقبلي عالقة بطبيعة القرارات التي علينا اتخاذها اآلن؟ هذه
بعض األسئلة المهمة التي سوف يجيب عليها هذا المفهوم.

 03الثورة الصناعية الرابعة
ما هي الثورات الصناعية األولى والثانية والثالثة؟ هل تعلم أن الثورة الصناعية
الرابعة قد بدأت بالفعل؟ ما هو أثر البيانات الضخمة مث ًلا على مستقبل
بشكل
األعمال؟ وما هي العالقة بين إنترنت األشياء وبين مستقبل البشرية
ٍ
عام؟ هذا بعض ما ستتعلمه من خالل هذا المفهوم.

 04آليات ومنهجيات استشراف المستقبل
هل توجد منهجيات علمية تمكننا من استشراف المستقبل بالفعل؟ هل
سبق أن سمعت بأسلوب دلفي الستشراف المستقبل؟ ما هي استراتيجية
بناء السيناريوهات وما هو أثرها على استشراف المستقبل؟

www.knowledgehorizon.com

مكونات البرنامج

 05كفاءات وأدوار مستشرفي المستقبل
هل نحتاج إلى أشخاص مؤهلين الستشراف المستقبل؟ هل باإلمكان تعلم
هذا العلم وما هي الكفاءات التي علينا تطويرها؟ هذه بعض األسئلة التي
سيتم اإلجابة عليها من خالل هذا المساق.

 06دولة اإلمارات واستشراف المستقبل
مدى وصل استشراف المستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ هل
إلى أي ً
ستتمكن دبي من أن تكون عاصمة للمستقبل وهل لدى الدولة اإلمكانيات
معا
التي تمكنها من تحقيق الريادة والتفوق في عالم المستقبل؟ سنتعرف ً
على إجابات لهذه األسئلة من خالل هذا المساق الذي سيذهلك.

 07حالة دراسية :استشراف مستقبل التدريب المؤسسي
هل سيتغير مفهوم تدريب الموظفين مستقب ًلا؟ ما هو جيل األلفية وما هو
جيل زد؟ كيف تختلف هذه األجيال الجديدة عمن سبقها من األجيال؟ وكيف
للمؤسسات أن تتماشى مع الخصائص الفريدة لهذه األجيال؟ ستفاجئك
بعض المعلومات هنا.
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مميزات البرنامج التدريبي

تتضمن األفالم التدريبية شرح

تحتوي البطاقات التعريفية على

بأسلوب

خالصة المادة وأبرز المعلومات

درامي مميز وومتع يعمل على

التي تحتويها لتشكل مرجعًا

تقريب الفكرة ويساعد على

نه من مراجعة
مك ُ
مهمًا للمتدرب ُي ِ

للحاالت

أفالم تدريب درامية

التدريبية

فهم المعلومة المتضمنة داخل
الفقرات التعليمية.

بسهولة ويسر.
المعلومات
ٍ

بطاقات تعريفية

هي وسائل تعليمية جاهزة

مجموعة من األسئلة االستباقية

لالستخدام المباشر من قبل

والنهائية ،تساعد المتدرب على

المتدرب تساعده على فهم

معرفة مستوى المعرفة التي

المادة وتمكنه من التعامل معها
بأسلوب شيق وممتع.

اكتسبها

االختبار النهائي

للمساقات التعليمية ومقارنتها
بالمعلومات السابقة لديه.

تقيـيــم

تطبيقات

من

خالل

دراسته

سيحصل كل متدرب على نسخة من كتاب استشراف المستقبل

هذا البرنامج مبني على كتاب

«استشراف المستقبل»
من تأليف
معالي الدكتور أحمد الهنداوي

الدكتور صالح الحموري

األستاذة روال المعايطة

اإلمارات
+971 4 2980 994
info@knowledgehorizon.com
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األردن
+962 655 18818
jordan@knowledgehorizon.com
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