أكاديمية دبي للمستقبل هي امللتقى املعريف لص ّناع
املستقبل .وتهدف إىل تزويد قادة املستقبل باملهارات
الالزمة ملواكبة تطورات املستقبل.

دوراتنا
التدريبية
لعام 2021
منهجيات املستقبل

تقنيات املستقبل

مهارات املستقبل

مهارات االسترشاف

املهارات التقنية

املهارات البرشية

ملكونات املستقبل وإدراكها.
تساعدنا عىل فهم كيفية استخدام
ّ

توفّ ر فهماً معمقاً للعوامل التمكينية التكنولوجية الرئيسية
اليت يمكنها تحسني كفاءة مواردنا بشكل كبري.

لتصور وإنشاء مسارات
توفّ ر املنهجيات واألدوات الالزمة
ّ
تنقلنا إىل املرحلة التالية من حياة مجتمعاتنا.

الدورات التأسيسية
أسس التكنولوجيات الناشئة

01

أسس استرشاف املستقبل

01

02

استكشاف سيناريوهات املستقبل

02

ثورة الذكاء االصطناعي

03

تطبيق مبادئ استطالع اآلفاق

03

أساسيات البلوكتشني

04

االسترشاف االسرتاتيجي

04

أساسيات إنرتنت األشياء

05

النظم والتفكري عىل املدى البعيد

05

أساسيات الواقع االفرتايض والواقع املعزز

06

أخالقيات االسترشاف

06

أساسيات الطباعة ثالثية األبعاد

01

أسس مهارات املستقبل

الدورات املتقدمة
02

التواصل مع املستقبل

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

جميع الدورات باللغة اإلنجليزية

تقويم
الدورات
لعام 2021
منهجيات املستقبل
تكنولوجيات املستقبل
التعلم املستقبيل

يناير 2021
أسس استرشاف
املستقبل
 12 – 10يناير
أسس التكنولوجيات
الناشئة
 14 – 13يناير
أسس مهارات
املستقبل
 19 – 17يناير
أسس استرشاف
املستقبل
 21 – 19يناير
أسس التكنولوجيات
الناشئة
 25 – 24يناير
أسس مهارات
املستقبل
 28 – 26يناير

فرباير 2021
أسس استرشاف
املستقبل
 3 – 1فرباير
أساسيات
البلوكتشني
 4 – 2فرباير
أسس مهارات
املستقبل
 9 – 7فرباير

أساسيات
البلوكتشني
 28فرباير –  2مارس

أسس استرشاف
املستقبل
 10 – 8يونيو

أسس مهارات
املستقبل
 14 – 12سبتمرب

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 11 – 10نوفمرب

مارس 2021

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 14 – 13يونيو

أسس استرشاف
املستقبل
 16 – 14سبتمرب

أسس مهارات
املستقبل
 16 – 14نوفمرب

أسس مهارات
املستقبل
 17 – 15يونيو

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 20 – 19سبتمرب

أسس استرشاف
املستقبل
 18 – 16نوفمرب

أساسيات
إنرتنت األشياء
 22 – 20يونيو

استكشاف سيناريوهات
املستقبل
 27 – 22سبتمرب

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 22 – 21نوفمرب

التواصل
مع املستقبل
 28 – 23يونيو

أسس مهارات
املستقبل
 30 – 28سبتمرب

أسس مهارات
املستقبل
 25 – 23نوفمرب

االسترشاف االسرتاتيجي
30-يونيو –  5يوليو

أكتوبر 2021

ديسمرب 2021

يوليو 2021

أخالقيات االسترشاف
 4 – 3أكتوبر

ثورة الذكاء االصطناعي
 7 – 5ديسمرب

النظم والتفكري
عىل املدى البعيد
 12 – 7يوليو

أساسيات
البلوكتشني
 7 – 5أكتوبر

التواصل
مع املستقبل
 13 - 8ديسمرب

ثورة الذكاء االصطناعي
 15 – 13يوليو

أساسيات الواقع االفرتايض
والواقع املعزز
 12 – 10أكتوبر

النظم والتفكري
عىل املدى البعيد
 20 – 15ديسمرب

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 4 – 3مارس
أخالقيات االسترشاف
 8 – 7مارس
ثورة الذكاء االصطناعي
 11 – 9مارس
استكشاف سيناريوهات
املستقبل
 15 – 10مارس
أسس مهارات
املستقبل
 18 – 16مارس
أسس استرشاف
املستقبل
 23 – 21مارس
االسترشاف االسرتاتيجي
 29 – 24مارس
التواصل مع املستقبل
 31مارس –  5ابريل

مايو 2021
أسس استرشاف
املستقبل
 30مايو –  1يونيو

تطبيق مبادئ
استطالع اآلفاق
 15 – 10فرباير

يونيو 2021

النظم والتفكري
عىل املدى البعيد
 22 – 17فرباير

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 3 – 2يونيو

أسس التكنولوجيات
الناشئة
 25 – 24فرباير

أسس مهارات
املستقبل
 8 – 6يونيو

أغسطس 2021
أساسيات
البلوكتشني
 31أغسطس –  2سبتمرب

سبتمرب 2021
أسس استرشاف
املستقبل
 7 – 5سبتمرب
أسس التكنولوجيات
الناشئة
 9 – 8سبتمرب

االسترشاف االسرتاتيجي
 18 – 13أكتوبر
أساسيات الطباعة
ثالثية األبعاد
 21 – 19أكتوبر
تطبيق مبادئ
استطالع اآلفاق
 27أكتوبر –  1نوفمرب

نوفمرب 2021
أسس استرشاف
املستقبل
 9 – 7نوفمرب

منهجيات
املستقبل
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منهجيات املستقبل /

أسس استرشاف
املستقبل
املدة :يومني ونصف
*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

ً
مكثفا ينقل
د هذه الدورة تمهي ًدا
تع ّ
املشاركني إىل عالم التفكري املتقدم
واالسترشاف االسرتاتيجي.

توفّ ر الدورة للمشاركني مخط ً
تفصيليا حول جميع دراسات
طا
ً
املستقبل الرئيسية ومنهجيات االسترشاف ورشوطه ،بما يف
ذلك الخطيط للسيناريوهات املحتملة ،واستكشاف اآلفاق،
واإلشارات الضعيفة واالتجاهات الكربى ،والتفكري املنظومي،
وأسلوب دلفي ،وأحرف البدل وما إىل ذلك ،باإلضافة إىل الفهم
العميل لكيفية تطبيقها.
ب .موجــز املواضيع
•أصول التفكري املستقبيل وكيفية تطويره
•دور االسترشاف يف عالم اليوم
•املفاهيم األساسية لالسترشاف
•تخطيط السيناريوهات املحتملة واستكشاف اآلفاق واالتجاهات الكربى
واإلشارات الضعيفة وأحرف البدل
•كيفية تطبيق منهجيات االسترشاف يف عملنا

01

•تمارين وعمل جماعي

ت .مخرجــات التعلــم
•فهم فوائد التفكري املستقبيل املنهجي
•التعرف عىل منهجيات دراسات املستقبل األساسية
•امتالك القدرة عىل تطبيق دراسات املستقبل يف مجال عملك
•توفري أساس معريف ملزيد من الدورات والتدريب يف أكاديمية
دبي للمستقبل
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة موجهة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات واملستويات
وكذلك املشاركني الخارجيني.
ستزود هذه الدورة املشاركني بأدوات عملية لتطبيق مبادئ االسترشاف
من خالل تجربة الخيارات املستقبلية املمكنة.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
يعد إكمال الدورات التأسيسية من املتطلبات األساسية لالنتقال إىل
ّ
الدورات املتقدمة.
إذا كنت قد تلقيت دورات مسبقة يف مبادئ االسترشاف فلن تحتاج إىل
املشاركة يف دورة أسس استرشاف املستقبل .يرجى تزويدنا بدليل عىل
ذلك يف طلب املشاركة.
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منهجيات املستقبل /

استكشاف
سيناريوهات
املستقبل
املدة 4 :أيام

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

تعرف هذه الدورة املشاركني عىل

العنارص األساسية لبناء السيناريو،

وهي جزء أسايس من دراسات
املستقبل.

ويعترب أسلوب استكشاف السيناريوهات املحتملة طريقة
تساعدنا عىل توقع خياراتنا املستقبلية وتخطيطها ووضع
اسرتاتيجيات مستقبلية خاصة لها حىت وسط أجواء من
الغموض .يقودنا استخدام أسلوب استكشاف السيناريوهات
إىل فهم الحقائق والديناميكيات واألنظمة ،وكذلك املخاطر
والفرص املتعلقة باملستقبل ،مع تحديد التحديات اليت املخفية
أو غري امللحوظة.
ب .موجــز املواضيع
•خلفية عن السيناريوهات وطرق استخدامها
•السيناريوهات يف اتخاذ القرارات االسرتاتيجية
•خصائص السيناريوهات
•تحليل التأثري املتبادل يف عمل السيناريوهات

02

•أنواع السيناريوهات وعددها
•منطق السيناريو وبعض األمثلة
•تمارين موجهة للمجموعة حول السيناريوهات

ت .مخرجــات التعلــم
•معرفة أوجه استخدام السيناريوهات
•إتقان عملية بناء السيناريو
•القدرة عىل بناء السيناريوهات وتطبيقها
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة موجهة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات واملستويات
وكذلك املشاركني الخارجيني.
تزود هذه الدورة املشاركني بأدوات عملية لتطبيق عملية االسترشاف من
خالل تجربة الخيارات املستقبلية املمكنة.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
ال تتطلب الدورة معرفة مسبقة.
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منهجيات املستقبل /

تطبيق مبادئ
استطالع اآلفاق
املدة 4 :أيام

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

تعرف هذه الدورة املشاركني عىل كيفية
ّ
فهم االتجاهات والقضايا واإلشارات

الناشئة يف بيئات رسيعة التغري.

رشح وتطبيق مفهوم استطالع اآلفاق .نرشح كيفية تنفيذ
مفهوم استطالع اآلفاق يف مختلف البلدان واملؤسسات،
باستخدام دراسات حالة من القطاعني العام والخاص.
ونوضح كيفية تطبيق مفهوم استطالع اآلفاق يف دبي.
ب .موجــز املواضيع
•ما هو مفهوم استطالع اآلفاق ؟
•تاريخ استطالع اآلفاق
•كيفية تطبيق عمليات استطالع اآلفاق عىل املستويني الوطين والدويل
•استطالع اآلفاق عىل مستوى املؤسسة
•استخدام حلول برنامج الستطالع اآلفاق
•استطالع اآلفاق يف الوحدات الحكومية يف دبي :حالة رشطة دبي
•تمارين وعمل جماعي

03

ت .مخرجــات التعلــم
•معرفة مفهوم استطالع اآلفاق
•فهم كيفية استخدام استطالع اآلفاق يف القطاعني العام والخاص
•التعرف عىل األدوات واألطر الرئيسية املستخدمة يف استطالع اآلفاق
•إدراك اإلمكانات املنهجية لرسم خريطة املعلومات حول املستقبل،
واليت يوفرها استطالع اآلفاق
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات
وعىل جميع املستويات.
ستساعد هذه الدورة املشاركني عىل فهم األدوات واألساليب األساسية
الستطالع اآلفاق ،مما يؤدي إىل القدرة عىل تخطيط وتحليل املعلومات
حول املستقبل بطريقة منهجية.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
دورة أسس استرشاف املستقبل أو ما يماثلها.
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منهجيات املستقبل /

االسترشاف
االسرتاتيجي
املدة 4 :أيام

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

تعرف هذه الدورة املشاركني عىل كيفية

تطبيق التفكري املستقبيل عىل األنشطة
االسرتاتيجية يف بيئات رسيعة التغري.

رشح مفهوم االسترشاف االسرتاتيجي .رشح كيفية إجراء
االسترشاف االسرتاتيجي يف مختلف البلدان واملؤسسات.
إيضاح كيفية تطبيق االسترشاف االسرتاتيجي يف دبي.
ب .موجــز املواضيع
•ما هو االسترشاف االسرتاتيجي
•تاريخ االسترشاف االسرتاتيجي
•كيف نقوم بعمليات االسترشاف االسرتاتيجي عىل املستوى الوطين
•االسترشاف االسرتاتيجي عىل مستوى املؤسسات
•االسترشاف االسرتاتيجي يف الوحدات الحكومية بدبي :حاالت هيئة
الطرق واملواصالت
•تمارين وعمل جماعي
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ت .مخرجــات التعلــم
•التعرف إىل مفهوم االسترشاف االسرتاتيجي
•فهم كيفية االستفادة من االسترشاف االسرتاتيجي يف املؤسسات
العامة والخاصة
•التعرف عىل األدوات الرئيسية املستخدمة يف االسترشاف االسرتاتيجي
•إدراك اإلمكانات اليت ينطوي عليها استخدام االسترشاف االسرتاتيجي
املنهجي
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات وعىل جميع
املستويات الذين يرغبون يف تعميق معرفتهم باالسترشاف االسرتاتيجي.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
دورة أسس استرشاف املستقبل أو ما يماثلها.
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منهجيات املستقبل /

النظم والتفكري
عىل املدى البعيد
املدة 4 :أيام

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

ستوفر هذه الدورة للمشاركني الوسائل

املطلوبة لتوقع التطور الديناميكي يف
املجتمعات عىل املدى البعيد.

يتم ذلك من خالل توفري إطار فهم متني حول كيفية تطور
املجتمعات الصناعية وتغريها عىل املدى البعيد .ستوفر هذه
الدورة فكرة واضحة عن فوائد التفكري املنظومي .وهي تمكّن
املشاركني من رؤية املستقبل بطرق مختلفة ،وفهم الفرص
واملخاطر اليت تنتظرهم.
ب .موجــز املواضيع
•أهمية الديناميكيات طويلة املدى للتنمية االجتماعية واالقتصادية
•األنماط وكيفية اكتشافها
•أساسيات التفكري املنظومي وكيفية تطبيقه
•خصائص كل موجة اجتماعية واقتصادية
•“موجات كوندراتيف الخمسة” للتطور منذ والدة التصنيع
حىت الوقت الحارض
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•املوجة السادسة املقبلة للتنمية
•كيفية تطبيق منهجية املوجات املتعاقبة عىل عملنا

ت .مخرجــات التعلــم
•فهم الديناميكيات بعيدة املدى الناجمة عن التغريات التكنولوجية
واالقتصادية واالجتماعية
•فهم فوائد التفكري املنظومي
•فهم املوجة املقبلة وامتالك القدرة عىل االستعداد لها
•امتالك أدوات جديدة لتقييم وتحسني إسرتاتيجية مؤسستك
•اكتساب نظرة بناءة وأكرث إيجابية حيال املستقبل
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من اإلدارة املتوسطة والعليا
الذين يتولون العمل االسرتاتيجي.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
يعد إكمال الدورات التأسيسية من املتطلبات األساسية لالنتقال
ّ
إىل الدورات املتقدمة.
إذا كنت قد تلقيت دورات مسبقة يف مبادئ االسترشاف فلن تحتاج إىل
املشاركة يف دورة أسس استرشاف املستقبل  .يرجى تزويدنا دليل عىل ذلك
يف طلب املشاركة.
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منهجيات املستقبل /

أخالقيات
االسترشاف

املدة :يومني

*سيحصل املشاركون الذين يكملون جميع دورات منهجيات املستقبل
عىل دبلوم منهجيات املستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل.
*جميع الدورات تتماىش مع أهداف “برنامج دبي للتميز الحكومي”

أ .ملحــة عامة

هذه دورة تمهيدية يف األخالقيات

خصوصا فيما يتعلق بالتفكري املستقبيل
ً
واسترشاف املستقبل ،وتتضمن بعض

عنارص الحوكمة والشفافية والثقة

•فهم املخاطر األخالقية
•معرفة النظم والنتائج املستقبلية األساسية
•تعلم كيفية تطبيق األخالقيات عند إعداد عمليات االسترشاف
•توفري أساس معريف عن أخالقيات االسترشاف

وأيضا اإلسرتاتيجية واإلدارة والتخطيط.
ً

ث .الجمهــور املســتهدف

تعد هذه الدورة املشاركني للتفكري يف العواقب األخالقية
ّ
الناجمة عن االبتكار والتغيري ،وتزودهم باملعرفة املطلوبة
لالستعداد للتحوالت املتوقعة ومراعاة األطر األخالقية.

هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات وعىل جميع
املستويات.

ب .موجــز املواضيع

ستساعد هذه الدورة املشاركني عىل فهم أساسيات أخالقيات االسترشاف،
مما يساعدهم عىل اتخاذ قرارات أفضل وأكرث استنارة حول املستقبل.

•أصول أخالقيات االسترشاف وتطورها
•أمثلة عىل األخالقيات واالسترشاف
•االبتكار والتغيري
•مراعاة العواقب األخالقية
•كيفية املراعاة واملنصة األخالقي
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ت .مخرجــات التعلــم

•تمارين وعمل جماعي

ج .الكفــاءات املطلوبــة
ال تتطلب الدورة معرفة مسبقة.

تكنولوجيات
املستقبل

01

تكنولوجيات املستقبل /

أسس التكنولوجيات
الناشئة
املدة :يومني ونصف

أ .ملحــة عامة

ً
مكثفا ينقل
د هذه الدورة تمهي ًدا
تع ّ

املشاركني إىل عالم التكنولوجيا الناشئة

واستخداماتها.

توفّ ر الدورة للمشاركني موج ًزا لبعض االتجاهات الرئيسية
يف التقنيات املستقبلية وتطبيقاتها يف كل من دبي والعالم.
وسيتم التطرق إىل تقنيات املستقبل من خالل أمثلة واقعية.
ب .موجــز املواضيع
•االسترشاف التكنولوجي واالتجاهات يف التكنولوجيات الناشئة
•دور تكنولوجيات املستقبل يف التنمية االقتصادية والبرشية
•املفاهيم األساسية لتكنولوجيات املستقبل
•دراسات عملية حول تطبيق تكنولوجيات املستقبل يف دبي
واإلمارات العربية املتحدة
•كيفية تطبيق تكنولوجيات املستقبل يف عملنا

ت .مخرجــات التعلــم
•سوف يفهم املشاركون االتجاهات الناشئة يف التكنولوجيا
•سيتعرف املشاركون عىل املصطلحات واملفاهيم األساسية املتعلقة
بتكنولوجيات املستقبل
•سيكتسب املشاركون القدرة عىل معرفة تكنولوجيات املستقبل اليت
ستكون ذات صلة بمؤسساتهم وأين يمكن العثور عىل مزيد من
املعلومات عنها
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات وعىل جميع
املستويات.
ستساعد هذه الدورة املشاركني عىل فهم االتجاهات الناشئة يف
التكنولوجيا ،مما يساعدهم عىل اتخاذ قرارات أفضل وأكرث استنارة حول
كيفية دمج التكنولوجيا لتحقيق الرؤى واألهداف املتفق عليها يف دبي
واإلمارات العربية املتحدة.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
ال تتطلب الدورة معرفة مسبقة.
الدورات التأسيسية هي رشط أسايس لالنتقال إىل الدورات املتقدمة.
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02

تكنولوجيات املستقبل /

ثورة الذكاء
االصطناعي

املدة :يومني ونصف

أ .ملحــة عامة

هذه دورة تمهيدية مكثفة حول عالم

الذكاء االصطناعي وتع ّلم اآلالت.

توفر الدورة للمشاركني مخط ً
تفصيليا لجميع املفاهيم
طا
ً
الرئيسية املتعلقة بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته الحالية
(مع الرتكيز عىل التعلم العميق وتعلم اآلالت) ،يف دبي والعالم.
الهدف من هذه الدورة هو توفري فهم واضح للمفاهيم
األساسية ولتطور الذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت ،عىل
الصعيد العاملي وعىل وجه التحديد يف دبي واإلمارات العربية
املتحدة.
ب .موجــز املواضيع
•أصول الذكاء االصطناعي وتطوره
•دور الذكاء االصطناعي يف عالم اليوم
•املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي وتعلم اآلالت
•دراسات حالة حول الذكاء االصطناعي  /تعلم اآلالت قيد التنفيذ يف دبي
واإلمارات العربية املتحدة
•كيفية تطبيق أساليب الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف عملنا
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•تمارين وعمل جماعي

ت .مخرجــات التعلــم
•سوف يكتسب املشاركون معرفة باملنهجيات األساسية املرتبطة بالذكاء
االصطناعي
•سوف يفهم املشاركون فوائد استخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل
•سيتمكن املشاركون من فهم إمكانيات استخدام الذكاء االصطناعي
والتعلم اآليل يف مواقف مختلفة من الحياة الواقعية
•سيكتسب املشاركون أساس معريف يؤهلهم املشاركة يف مزيد من
الدورات والتدريب يف أكاديمية دبي للمستقبل
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مناسبة لألفراد الراغبني يف تعميق فهمهم لكيفيات تطبيق
الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف بيئة عملهم.
تمهيدا مبس ً
وعمليا ألثر استخدام الذكاء االصطناعي
طا
توفر هذه الدورة
ً
ً
والتعلم اآليل عىل حياتنا وصناعاتنا يف الوقت الحايل.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
ال يحتاج املشاركون إىل أي معرفة مسبقة حول الذكاء االصطناعي
أو التعلم اآليل.
خصيصا لألفراد الذين يفتقرون
الدورة ليست تقنية وهي مصممة
ً
إىل خلفية تقنية.

التعلم
املستقبيل
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التعلم املستقبيل /

أسس مهارات
املستقبل
املدة :يومني ونصف

أ .ملحــة عامة

هذه الدورة هي مقدمة مكثفة لعالم

التعلم املستقبيل.

ستوفر للمشاركني مخط ً
طا يتضمن ثالثة مستويات من
التعلم املستقبيل تتألف من القدرات املعرفية والتحفيزية
والديناميكية .تستكشف هذه الدورة مهارات القرن الحادي
وتغريا.
تعقيدا
والعرشين األساسية الالزمة يف عالم يصبح أكرث
ً
ً
سوف يستخدم املشاركون أدوات مختلفة لبناء عقلية
مستقبلية حيث يسمح لهم باملشاركة الفعالة واملساهمة يف
بناء املستقبل.
ب .موجــز املواضيع
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•ما هو التعلم املستقبيل
•
•أصول التعلم املستقبيل
•
مهما اليوم
•ملاذا يعترب التعلم املستقبيل
ً
•
•القدرة املعرفية يف التعلم املستقبيل
•
•القدرة التحفيزية يف التعلم املستقبيل
•
•املهارات الفعالة ودورها يف التعلم املستقبيل
•
•تمارين وعمل جماعي
•
•عروض الفرق

ت .مخرجــات التعلــم
•سيستكشف املشارك ويكتسب األدوات املطلوبة لبناء ذهنية موجهة
نحو املستقبل
•سوف يتعلم املشارك املهارات الفعالة وتطبيقاتها
•سيكتسب املشارك القدرة عىل تطبيق التعلم املستقبيل يف مجاالت
العمل والحياة
•سيتمكن املشارك من الحصول عىل مزيد من التدريب عىل مهارات
املستقبل يف أكاديمية دبي للمستقبل
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات
وعىل جميع املستويات.
ستساعد هذه الدورة املشاركني عىل التحول إىل عقلية موجهة نحو
املستقبل ،مما يساعدهم عىل اتخاذ قرارات أفضل وأكرث استنارة بشأن
املستقبل.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
ال تتطلب الدورة معرفة مسبقة.
الدورات التأسيسية هي رشط أسايس لالنتقال إىل الدورات املتقدمة.
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التعلم املستقبيل /

االتصال
باملستقبل
املدة 4 :أيام

أ .ملحــة عامة

تع ّلم هذه الدورة املشاركني كيفية

استكشاف ودراسة وممارسة مهارات

االتصال باملستقبل وأدواته وفلسفته.

يمكن للمشاركني التحضري لربنامج مكثف سنتمكن من خالله
ممارسة مهارات جديدة حيث سنتحدى بعض معتقداتنا
حول املايض والحارض واملستقبل ونستطلع الرؤى والدوافع
الديناميكية األعمق .الهدف من الدورة هو الحصول عىل
فهم واضح لكيفية إنشاء االتصال باملستقبل سواء يف مكان
العمل أو يف حياتنا الشخصية.
ب .موجــز املواضيع
•استكشاف أربعة مجاالت ملعالجة املعلومات :اإلحساس والتفكري
والشعور والوجود
•استكشاف وممارسة التجارب يف املجاالت األربعة للمعلومات
•فلسفة االتصال باملستقبل
•تصميم اتصال باملستقبل
•العمل الجماعي والعروض التقديمية
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ت .مخرجــات التعلــم
•سيتعلم املشاركون كيفية مراقبة بيئتنا املحيطة بطريقة أكرث إنتاجية
•سيتعلم املشاركون كيفية التعبري عن نواياهم بطريقة واضحة
•سيتعلم املشاركون كيفية التعاون بطريقة فعالة
مزيدا من املرونة والقدرة عىل الصمود يف املجتمع
•سيضيف املشاركون
ً
من خالل إدراكهم للسلوك الالواعي
سيحس املشاركون مهاراتهم القيادية من خالل التعرف عىل كيفية
•
ّ
تجاوز اآلراء الثابتة واألطر الفكرية املتصلبة
ث .الجمهــور املســتهدف
هذه الدورة مخصصة ملوظفي الحكومة من جميع القطاعات
وعىل جميع املستويات.
ج .الكفــاءات املطلوبــة
يعد إكمال الدورات التأسيسية من املتطلبات األساسية لالنتقال
ّ
إىل الدورات املتقدمة.
إذا كنت قد تلقيت دورات مسبقة يف مبادئ االسترشاف فلن تحتاج
إىل املشاركة يف دورة أسس االسترشاف .يرجى تزويدنا بدليل عىل ذلك
يف طلب املشاركة.

:للمزيد من املعلومات
ال ترتدد يف التواصل معنا عرب
courses@dubaifuture.gov.ae

@dubaifutureac
@dubaifutureacademy

