
 العالمى للمستقبالتو المصرى ندوة اليوم

 وإدارة المخاطر   إعداد مجلس دراسات المستقبالت

 والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمى

 19/3/2019تقرير الوقائع والتوصيات 

العامة والخاصة فى لمدارس الثانوية يمثلون قطاع الطالب من ا ،شابا نفى حضور أكثر من خمسي

بعض مقررى المجالس النوعية  باإلضافة إلى. ذلك (الليسيه ... – يرمدارس اللغات )الفر

ندوة ال قدعتم  ،وبعض المعلمين ورجال اإلعالم ،وباحثين من المركز القومى للبحوث ،باألكاديمية

الفتتاحية من كلمة االب . ذلك2019مارس  19تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثالثاء فى 

 موقعأهمية الندوة و حول ،المجالس النوعية لشئونائب رئيس األكاديمية ن ،منى الطوبجىأ.د 

وجوب االنفتاح على هذه العلوم مشيرة إلى ة واإلنسانيالطبية العلوم من مجلس دراسات المستقبل 

 .والعالمىعلى المستوى القومى  األهميتهالفعلى دراك اإلو الفعلية مشاركةبالاالستشرافية والفنون 

أعضاء المجلس فى الموضوعات المتحدثين من بين السادة  محاضراتالرسمى  حفتتااال اعقبثم 

علومها و وبحوث المستقبالت دراساتبالتعريف القيام بأها السيد مقرر المجلس بوبد ،المدرجة

 .فى تصميم السيناريوهات والتعرف على المخاطر العملية اوتطبيقاته ،ستقبليةموفنونها الفكرية ال

ادة األعضاء كل فى موضوعه مختلف الجوانب الخاصة بالفكر واآلداء والعمل ثم عرض الس

 . المستقبلى

من المداخالت والتعليقات والتوصيات التى صدرت  فى عددلمدة ساعة كاملة  الجمهورشارك ثم 

 على النحو التالى:

 التوصيات

الجوانب  كافة ماثلة الستكمالبضروة عقد ندوات متتالية ومطالب الشباب من الطالب   -1

  .دراسات المستقبل اتلموضوعالعلمية والفنية 

 ىستشراف المستقبلاال لتقنياتقبال على العلم والتعلم والممارسة أوصى الطالب بضرورة اإل -2

 .التحديات القائمةالتعرف على مستقبل المجتمع وفهم التغيرات وو ،الشخصى والقومى

المعنية يانات المتاحة لدى الجهات والمؤسسات على منظومة الب عمقاألالمطالبة باالنفتاح  -3

  ت.استخدامها فى حسابات المستقبال وكيفيةتقنيات علوم الحاسب  وكذلك ،فى الدولة

العام العمل  فى لمستقبلاإعداد سيناريوهات  على كيفيةالمطالبة بتوفير برامج تدريبية  -4

د اتجاهات إحالل اآللة بمواجهة صعو ،وسوق األعمال فى جمهورية مصر العربية والمهنى

  .والحاسبات الذكية محل الجهد اإلنسانى



فى  والعامة الرسمية إلى مواقع العمل الميدانيةالمطالبة بوضع جدول زمنى للزيارات  -5

فضل باالنتقال األنتفاع االالجامعات والمعاهد لضمان  المختلفة، وكذلك بمستوياتها المدارس

 المراحل العمرية. كافةإلى مواقع منتديات الشباب فى 

توجيه الشكر إلى إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والسادة العاملين فى مجلس  -6

مانة الفنية دراسات المستقبالت والسادة المنظمين للندوة السيدة/ مها محمود كامل، األ

  للمجلس والسيدة/ أمل، أمانة مجلس الدراسات الصحية والطبية.

 مقرر المجلس

 ال شعيرأ.د كم

 2/4/2019تحريرا فى 

 


