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 نعمــل فــي مركــز األميــر محمــد بــن فهــد للدراســات االستشــرافية                 علــى وضع تصور لمســتقبل مســتدام وآمن
للبشرية لتحقيق ذلك، نكرس جهودنا للبحث والمعرفة ونشر أفضل السياسات والحلول المستدامة للعالم من خالل

إعطاء الفرصة لعدد من الباحثين المميزين إلنتاج مشاريع قابلة للتطبيق في مجال خبرتهم العملية والبحثية
التحقق من محاذاة رسالة المركز مع رؤية ورسالة الجامعة واستراتيجيتها البحثية

 خلــق فــرص للتعــاون والشــراكة مــع مؤسســات قياديــة فــي المجــال األكاديمــي والبحثــي لعمــل دراســات بحثيــة 
 تــؤدي إلــى تحســين ملمــوس ال يقتصــر فقــط علــى الصعيــد األكاديمــي للدراســات المســتقبلية فحســب، بــل يمتــد إلــى

الدول المتقدمة والنامية
 تدريــب وتشــجيع الباحثيــن، وأعضــاء هيئــة التدريــس، والطــالب، والخريجيــن بهــدف بنــاء مــوارد وبنيــة تحتيــة

لألنشطة البحثية في مجال الدراسات المستقبلية
اتخاذ اإلجراءات المناسبة، وتطبيق أنشطة متعددة، والتركيز على مختلف المجاالت

الرؤية والرسالة
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  عن المركز
:
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األهداف
تأسيس المركز بهدف صنع مشروع مستدام، علمي، وممتلئ باألنشطة البحثية المبتكرة المتعلقة بالتفكير المستقبلي

ــة بهــدف مواجهــة المســائل وحــل ــات مختلف  االســتثمار بالمركــز لضمــان العمــل الجماعــي بيــن علمــاء مــن خلفي
 المشــاكل عــن طريــق تبــادل المعلومــات مــن مختلــف المجــاالت. كمــا اّن انشــطة المركــز تســتهدف تبــادل ونشــر

األفكار والبيانات من خالل التعاون العالمي
تطوير ودعم اعضاء هيئة التدريس والباحثين

ــث ــال البح ــي مج ــة ف ــات مرموق ــع مؤسس ــدة م ــة موح ــات بحثي ــراكات، وتعاوني ــات، وش ــر اتفاقي ــاء وتطوي  انش
للدراسات المستقبلية على مشاريع مقررة ومصالح مشتركة

اشتراك كبار األكاديميين والعلماء في المؤتمرات، والندوات، وورش العمل
دعم مركز البحث في جامعة األمير محمد بن فهد ومساهمة اعضاء هيئة التدريس المستجدين

 تشــجيع طــالب وطالبــات جامعــة األميــر محمــد بــن فهــد إلجــراء البحــوث واكتســاب الخبــرة مــن كبــار اعضــاء
هيئة التدريس

.
.

.
.

.

.
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المؤتمرات، الندوات، وورش العمل

:

مستقبل التعليم 
تمكين الشباب 

الفرص الوظيفية المستقبلية 
التنمية المستدامة 

(PMFCFS)

.

ــم المؤتمــرات، والنــدوات،  يقــوم مركــز األميــر محمــد بــن فهــد للدراســات االستشــرافية                     بتنظي
ــط ــوم الفــرق بتخطي ــة بالدراســات المســتقبلية وتق ــع المتعلق ــي وعالمــي للمواضي ــى إطــار وطن  وورش العمــل عل
 األنشــطة المناســبة لضمــان نجــاح هــذه الفعاليــات. ولذلــك، ال تقتصــر الخدمــات المتوفــرة علــى التخطيــط
ــر الجــودة ــة معايي ــن اجــل تلبي ــة للمســاهمين م ــات التدريبي ــن الخدم ــي م ــم مســتوى عال ــم تقدي ــل يت  لألنشــطة، ب

لجامعــة األمير محمد بن فهد
 مــن خــالل المناقشــات، تــم تعريــف مواضيــع متعــددة تتماشــى مــع الرؤيــة الســعودية ل 2030 وتوصلــت النتيجــة

لتلخيص الجوانب التالية



سلسلة محاضرات الطاولة المستديرة

      أعلن مركز األمير محمد بن فهد للدراسات االستشرافية                      واالتحاد العالمي للدراسات المستقبلية
         عن أول اقتراح لمنحة األبحاث المستقبلية في 12 فبراير 2020. كان الهدف من هذه المنحة هو تشجيع
 المزيــد مــن الباحثيــن علــى االستكشــاف والبحــث فــي التخصصــات المتعلقــة بالطاقــة واالســتدامة، التعليــم، تمكيــن 

الشباب، البيئة وتغير المناخ، والذكاء االصطناعي

 عقــد مركــز األميــر محمــد بــن فهــد للدراســات االستشــرافية                      سلســلة موائدهــا المســتديرة األولــى
 بعنــوان "الطاولــة المســتديرة فــي البحــوث متعــددة التخصصــات المتعلقــة بالدراســات المســتقبلية" التــي عقــدت فــي

7 نوفمبر 2019 في جامعة األمير محمد بن فهد

For inquiries, contact us at 
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�ع����اري��� المش
أول اقتراح لمنحة األبحاث المستقبلية

.

.

.

.

.
.

.

طرح مادة في الدراسات المستقبلية

 معرض في الدراسات المستقبلية
في التعلم عبر األجيال

                    طور مركز األمير محمد بن فهد للدراسات االستشرافية

ــة  ــي قم ــا ف ــا افتراضيً ــد للدراســات االستشــرافية                    معرًض ــن فه ــد ب ــر محم ــز األمي  يســتضيف مرك
 اليونســكو رفيعــة المســتوى للدراســات المســتقبلية بعنــوان "الدراســات المســتقبلية فــي التعلــم عبــر األجيــال" ســيتمكن
ــن أنشــطة ــة م ــة متنوع ــن خــالل مجموع ــتقبل م ــع المس ــز م ــل المرك ــة تفاع ــن استكشــاف كيفي ــرض م  زوار المع
 التوقــع. ســتكون تجربــة المختبــر االفتراضــي حاضــرة، ممــا يســمح للــزوار بالتعلــم والتفاعــل بمكونــات دورة
هــذا مــن  خبــراء  مــع  المســتقبلية  الدراســات  موضوعــات  لمراجعــة  باإلضافــة  المســتقبلية   الدراســات 

المجال

 (PMFCFS) مادة دراسية جديدة بالتعاون معWFSF
 والتــي تعــد بمثابــة مقدمــة لمجــال الدراســات المســتقبلية الناشــئ، ممــا يســمح للطــالب بالمشــاركة فــي األنشــطة مــع

WFSFاليونسكو و
على دمج عالقة واقعية بتطبيق آلية التفكير المستقبلي  

 واالستماع إلى المتحدثين الضيوف من جميع أنحاء العالم على منصة افتراضية للمساعدة

(PMFCFS)

 (PMFCFS)
(WFSF)

(PMFCFS)
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ــة ــاون دولي ــات تع ــد للدراســات االستشــرافية                     بتأســيس عالق ــن فه ــد ب ــر محم ــز األمي ــوم مرك  يق
 وبرامــج مشــتركة مــن خــالل العديــد مــن االتفاقيــات مــع الجامعــات الكبــرى ومراكــز األبحــاث ذات الشــهرة العالميــة

للدراسات المستقبلية

ــة تعــاون بيــن االتحــاد العالمــي ــى اتفاقي ــم التوقيــع عل  ت
 للدراســات المســتقبلية                وجامعة األمير محمد
 بن فهد             لمدة 5 سنوات ابتداًء من عام 2019
حســب بحثــي  وتمويــل  فصــل  إنشــاء  تتضمــن   م، 
 االتفاقيــة، كمــا قامــت وحــدة إدارة المشــروع التابعــة
ــط ــرق األوس ــرع الش ــغيل ف ــر وتش ــل بتطوي ــذا الفص  له
وشمال إفريقيا من االتحاد العالمي للدراسات المستقبلية

 االتفاقيات الدولية

اتفاقية تعاون بين جامعة األمير محمد بن فهد
واالتحاد العالمي للدراسات المستقبلية 

.

(PMFCFS)

.

(WFSF)
(PMU) 

.



 تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة تعليــم المســتقبل الكائنــة فــي هيوســتن, واليــة تكســاس
األمريكية في يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019
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 تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة المســتقبليين المحترفيــن               ومقرهــا ســياتل، واليــة
واشنطن األمريكية في يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019
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ــتخدام ــن "اس ــاس م ــن الن ــي تمك ــرين والت ــادي والعش ــرن الح ــة للق ــاءات المهم ــن الكف ــتقبلية م ــات المس  الدراس
ــت ــد وقع ــق، فق ــذا المنطل ــن ه ــة". م ــي ســياقات مختلف ــة، ف ــة، باســتخدام طــرق مختلف  المســتقبل ألســباب مختلف
 جامعــة األميــر محمــد بــن فهــد واليونســكو اتفاقيــة شــراكة مبتكــرة فــي الدراســات المســتقبلية، وذلــك لتطويرهــا فــي

ــر ــة لتطوي ــود مشــتركة وطموح ــة إنطــالق لجه ــة نقط ــذه االتفاقي ــل ه ــي. وتمث ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــد وف ــن فه ــد ب ــر محم ــة األمي  جامع
الدراسات المستقبلية         على مختلف األصعدة محلية كانت أو إقليمية وصوًال للعالمية

جامعة األمير محمد بن فهد واليونسكو توقعان
اتفاقية شراكة لتطوير الدراسات المستقبلية 

 (APF) 

.
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.


