
 ..دراسات وبحوث المستقبالت

 علوم وفنون التجديدات واالبتكارات

 :حوارات ورؤى عامة ومجتمعية 

 2019بطاقات التعارف والتعريف والمعرفة مارس  
 

 ..  والمعاهد نحو المدارس والجامعات

 واألطفال، مع المعلمين والمربين والوالدينالشباب إلى منتديات 

Futures Studies and Research.. 

The Sciences and Arts of Innovation     
 

 Public Community Visions and Dialogues: 

Introduction, Recognition, and Information Cards, March 2019     

Towards Schools, Universities and Institutes..  

To Youth and Children Forums, For Teachers, Educators and Parents. 



 !ورؤيتك المستقبليةشارك معنا برأيك .. إلى الشباب 

 !تعرف على عقلك وعلمك وآفاق قدرتك االبتكارية -1

 فى العقل والعلم، فى االستبصار واالستشراف المستقبلى 

 فالعقل هو منبت الفكر ومستودع العلم، منبع االستشراف المستقبلى واالستبصار النفسى، والحكمة الروحية، فى دوائر ثالث 

 

 !حدود عقلك وعلمك وحدود آفاق ابتكاراتكتعرف على  -2

 تك فى صناعة المعرفة ومجتمع المعرفة-وتطبيقات الهاىاإلنسان والمجتمع، فى تنمية واألخالق، عناصر القيم 

 

 !تفكيرك وآليات استشرافاتكتعرف على وسائل  -3

 كيف تصنع مستقبلك بوسائلك العلمية واالستبصارية الخاصة من بين الوسائل الدلفية إلى العجلة المستقبلية

 وغيرها من الوسائل الوصفية والكمية المعيارية منها واالبتكارية 
 

 ! شارك فى اختيار أفضل سيناريوهاتك فى مواجهة تحدياتك المستقبلية -4
 

 

 



!تعرف على عقلك وعلمك وآفاق قدرتك االبتكارية -1  

فى العقل والعلم، فى االستبصار واالستشراف المستقبلى    
Know Your Mind 



Improving Integration 

and Synergies 

Components in 

Decisionmaking 

 and Developmental    

Roadmaps 

Designations 

دائرة الخبراء 

 وجمهورالمنتفعين

دائرة البيانات والمعلومات 

 والمعرفة          

دائرة برامج الحاسوب 

 الصلبة والرخوه

 (2016-2015مشروع األلفية )البحثية والدراسية والتعليمية في  دعم القرار وتصميم خرائط الطريقآليات العمل من نظم الذكاء الجمعى  
  Millennium Project State Of The Future (GFIS ) 

project.org/-http://millennium  

 

دوائر التكامل والدعم 

الثالثية التبادلية في  دعم 

وتصميم خرائط   القرار

 الطريق التنموية



 اآلثار األولية والثانوية لالتجاه

 

Primary and Secondary Impacts of a Trend 
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 نقاشية مع الجمهورحلقة 

 Public Panel Discussion 

 

 Future Challenges     المستقبلتحديات  
Climate Change  Peak Oil  Peak Water  Food Shortages  Resource Depletion  

 Viral Pandemics  Antibiotic Resistance  Population Ageing  Religious Tensions 

 

 Future Trends     اتجاهات المستقبل     
More Local Living  Low Energy Lifestyles  Crowdsourcing  Dematerialization  Design for Repair 

Vertical Farming  Resources from Space  Life Extension   

More Women in Authority  The Death of Economics 

 

 Future Technologies تقنيات المستقبل          
3D Printing  AI  Augmented Reality  Big Data  Bioprinting  Cloud Computing  Genetic Engineering 

Helium-3 Power  Nanotechnology  Quantum Computing  Synthetic Biology 

 

 Future Mindsets مناهج الفكر والعقل المستقبلى     
Transhumanism  The Singularity  Thirtysomething Civilization  The Second Digital Revolution 

The Five Facets of Reality  Crossing the Fourth Discontinuity  The Global Hardware Platform  

 



 !ورؤيتك المستقبليةشارك معنا برأيك .. إلى الشباب 

 

 

 

 

 !  فى مواجهة تحدياتك المستقبلية كشارك فى اختيار أفضل سيناريوهات -4

 
 

 

 

 المستقبلية تغيرات وتحديات المناخ 
Future Climate Changes and Challenges 

 منير لبيب وهبة د.أ

 المخاطر والكوارث القوميةتقنيات التنبؤ فى إدارة 
Predicting Risk Management and National Disasters 

 د على عبداللطيف عبدالسميع.أ

 المغزى المستقبلى للتنمية المستدامة
Significance of Future Sustainable Development 

د أيمن فتحى .أ  

 مستقبل استخدامات وسائل التواصل االجتماعى
 

Future Uses of Social Media Networks 

 غزمى خليفة السفير

 الفكر فى التخطيط المستقبلى وبناء السيناريوهات دور مستودعات
Role of Think Tanks in Future Planning and Scenario  Building  

 د هبة جمال الدين.أ

 Public Panel Discussion –حلقة نقاشية مع الجمهور 



شكًرا حاضًرا 

 ومستقبالً 
Futuristically 

Thankful 
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