
 مقترح خطاب الدعوة إلي:
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 رئيس مجلس اإلدارة           السيد األستاذ الدكتور / 

المؤتمر التمهيدي والذي ينظمة مجلس في نتطلع الي مشاركتكم  ،تحت مظلة مشروع شراكة المستقبليات المصرية

 . ذلكوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 ، شارع القصر العيني مدينة القاهرة.بمبني أكاديمية البحث العلمي 2016ابريل عام  20يوم األربعاء 

 األهداف:

مستقبلي فكرا ال مناهج االستشرافتجمع كل المشتغلين والمهتمين بعلمية فكرية وتقنية، يهدف المؤتمر إلي إقامة شراكة 

تصميم كما يهدف المؤتمر النظر في والمدني. في جمهورية مصر العربية من القطاعين الحكومي وممارسة. ذلك  ومنهاجا

 ستقبلية.من بناء مشروع الشراكة المالمحاور الرئيسية 

 المحاور الرئيسية:

تقدير والمشتغلة باإلستشراف المستقبلي لدي الجهات  المتاحةمكانات العلمية والتقنية واللوجستيه التعرف علي اإل وال:أ

 والنشر العلمي لديها. الفكريالناتج حجم 

، في جمهورية مصر العربية الدراسات والبحوث المستقبليةفي محيط  المعرفية للذكاء الجمعيشبكة ال إقامة ثانيا :

 واالوروبي واالمريكي.سيوي واألاالفريقي الي المدي عمق بالاالمتداد  وإمكانية

 وغيرها. ثقافيةاالقتصادية والجتماعية واال تخصصية وبحثية حصرية في المجاالترفية كيانات معاستحداث  ثالثا :

 المصرية والعربية والشرق أوسطية، جامعة للحصاد البحثي والدراسي حالة المستقبل السنوي عن كتاب الإصدار  رابعا :

 ومناقشة مخرجاتها خالل المؤتمر السنوي الجامع. ،الدراسات والبحوث المستقبلية العامة والتخصصيةفي حقل 

علي ه في موضوعات التحديات تطبيقاتو المعرفيللذكاء الجمعي  (CISIS-Eمصر ) -تفعيل منظومة إكيزيس  خامسا :

 رأي الخبيرالقياس الرأي العام وو دلفي الوقت الحقيقي استبياناتخارطة الطريق ومن خالل 

بشأن مخرجات الدراسات  ،ليات التخاطب والتواصل مع مؤسسات صناعة القرار المصرية العربيةآاستحداث  سادسا :

 والمتكامل. إتخاذ القرار السياسي المحكمجل أاالستبيانات من ووالبحوث 

 



 :الدعوة

وزارة التعليم العالي  –البحث العلمي والتكنولوجيا  كاديميةت المستقبلية وإدارة المخاطر بأمجلس الدراسا يسروعليه 

المشاركة الفاعلة في هذا المشروع  ، من أجلومن ترونه من العاملين معكم، أن يوجه الدعوه لسيادتكم والبحث العلمي،

 قي الدعوةوفي موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تل

 مقرر المشروع       مقرر المجلس    أمين عام المجلس         
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