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 العلمي واإلداريتقرير ملخص ال
 

 تم عقد المؤتمر العاشر تحت عنوانأوال: 
 دراسات المستقبل ومناهج االستراتيجيات في مصر والمنطقة العربية

Future Studies and Strategy Disciplines in Egypt and Arabia 

 

 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساءامكانا لإلنعقاد جامعة القاهرة  –مركز المؤتمرات تم إختيار ثانيا: 

األساتذة والعلماء والباحثين والمشتغلين بالدراسات المستقبلية بالجامعات  السادة( عضوا من بين 50تم دعوة خمسين )

وكليات الحاسبات والمعلومات، االقتصاد والعلوم السياسية، كلية التجارة، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية  المصرية

الدعوة إلى أكاديمية  توجيهتم الزراعة، كلية الحقوق، كلية الطب البيطري والطب البشري على وجه الخصوص. كما 

 البحث العلمي واللجان العلمية المتخصصة ووسائل اإلعالم المعنية. 

، الجامعات للدراسات العليا والبحوثنواب  السادةمن قبل إلى الكليات والمعاهد خطابات الدعوة تم اإلتفاق على توجيه 

السيد رئيس  بمعرفةكما تمت مقابالت شخصية مع السادة رؤساء الجامعات ونوابهم  .وخدمة المجتمع وشئون البيئة

، وعلى األخص في جامعة والسيد أمين الصندوق أ.د. وحيد عبد هللا شعير،زكي محمود أ.د. كمال  مجلس اإلدارة

 القاهرة.

 

المدير التنفيذي ومؤسس المشروع  ممثلة فيالتابع لجامعة األمم المتحدة مشروع األلفية جرت المشاركة من ثالثا: 

 السيد أ.د. جيروم س. جلن

(Millennium Project Founder and Executive Director, Jerome C. Glenn) 

 

تم إفتتاح المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحا وإلقاء كلمات اإلفتتاح من السيد نائب رئيس جامعة القاهرة رابعا: 

، والسيد رئيس أكاديمية البحث العلمي أ.د. ماجد الشربيني، والسيد النائب ث أ.د. جمال عصمتللدراسات العليا والبحو

 وكلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة أ.د. كمال شعير.أ.د. عبد المجيد قاسم، 

 

 تقديم المتحدث األول السيد أ.د. جيروم س. جلنإنعقاد الجلسة العلمية األولى وكلمات اإلفتتاح أعقب خامسا: 

(Millennium Project Founder and Executive Director, Jerome C. Glenn) 

 .. مواضع التفرق واإلجتماعالمستقبليات واالستراتيجيات وعنوان محاضرته: 
Futures and Strategies..Divergence and Convergence Locations  

من الحكومية التعاقد عليه مع الجهات ما تم ناقش فيها الحاضرون  مناقشات عامة لمدة نصف ساعة أعقب المحاضرة

بمشاركة مشروع ( التي أطلقتها الجمعية  E-ISISإيزيس مصر )في مصر بشأن مشروع العلمية الهيئات والوزارات 

، واإلجتماعات التي دارت في 2012نوفمبر  20حث العلمي بتاريخ أكاديمية البمؤتمرها المشترك مع األلفية من خالل 

ات والهيئات العلمية المعنية خالل زيارة السيد جيروم زاروالووالسيد جيروم جلن من ناحية هذا الشأن بين الجمعية 
  .جلن لمصر

 
 بإعالن إستراحة الشاي وحتى الساعة الثانية عشر ظهراالجلسة األولى أنتهت 

 
رئيس مجلس  -إنعقدت الجلسة العلمية الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا والمتحدث أ.د. كمال شعيرسادسا: 

 اإلدارة، تحت عنوان: 

 إيمانية في المستقبليات الوضعية، أخالقية دراسات المستقبل! نحو مناهج 

 ؟يُْستَوَجب لها لماذا وماذا، وكيف
Future Studies! Toward Global Values and Faith Oriented Disciplines  



in Positivist Futures, Why, What, and How Ought To Be?  

 
الرأي العلمي العام وإخراجها إلى المستحقة لمزيد من الدراسة والبحث المحاور األساسية مناقشة عامة تناولت أعقبها 

الدراسات المستقبلية الوضعية. كما آليات وإتجاهات األسس العلمية ومناهج البحث في نظرا ألهميتها العلمية المتعلقة ب
للسادة هتمام اإل. والجدير بالذكر أن هذا البحث العلمي أثار الطالبة لهاتم توزيع نص المحاضرة لبعض الجهات 

 5-3د في مدينة الخرطوم بتاريخ الحاضرين والمنظمين للمؤتمر الثاني للرابطة العربية للدراسات المستقبلية المنعق
 ، تحت رعاية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية واإلستراتيجية.2013فبراير

 
في تمام الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية حيث تناولت الحوارات سابعا: تم إنعقاد حوارات المائدة المستديرة 

 عل النحو التالي:المطروحة  موضوعات ال

  دراسات آليات ومفاهيم المستقبلياتمقترح منهج 

Curriculum for teaching courses on futures concepts and methods, 

 كيف تصمم نظام الذكاء الجمعي 

Create your own collective intelligence system, 

 إنشاء دليل حالة المستقبل العربي وحالة المستقبل المصري 

The Arab State of the Future Index and/or Egyptian State of the Future Index 

 شراكة تصميم سيناريوهات متبادلة لحالة اليقظة العربية 

Collaboration on creating alternative scenarios of the Arab Awakening. 

في ضوء في جمهورية مصر العربية والبحث العلمي التربية والتعليم بوجوب النظر في مناهج وقد أوصى الحاضرون 
السابقتين. كما أكد الحاضرون على أهمية نشر الوعي والثقافة ومحاور المحاضرتين حوارات المائدة ما عرض خالل 

أشد وضوحا. كما أكد اإلعالم واإلعالن عن ذلك في صورة والتعليم المستقبلي في المجتمع المصري ومخاطبة وسائل 
وبصفة الخبراء وبصفة محكمين من خالل تقدمهم بصفة ركة مشروع إيزيس مصر الحاضرون الرغبة في مشا

 مصريين. مواطنين 
 

 الجديدة.والترحيب بالعضويات السابقة بإعالن التوصيات في تمام الساعة الثالثة ثامنا: اختتمت جلسات المؤتمر 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 أ.د. كمال زكي محمود شعير

 10/2/2013تحريرا في 

 


