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«  «  االستشراف واليقظة المعلوماتية

  
   
Objectifs de formation : 
 

  االستشراف بالمؤسسات العمومية،فهم وإدراك 

 ،اهمية اليقظة المعلوماتية بالمؤسسات العمومية 

 ،ما العالقة ببن االسشتراف واليقظة المعلوماتية 

  : فهم وادراك والتحكم في المراحل االنتقالية بين 

 اليقظة  .1

 اليقظة المعوماتية .2

 االستشراف .3

 INTELLIGENCIAالذكاء االقتصادي  .4

 

Objectifs pédagogiques : 

 

- 15 %  théorie – 85% Pratique, 

- Utilisation de méthodes actives d’animation 

avec exercice d’application, 

- Vidéo projecteur, 

- Tableau blanc, 

 

 
Jours 

Contenus/ Concepts  
clés à aborder 

Méthodes et Moyens 
Pédagogiques 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

 

J1 

 ماهية االستشراف: 
  ،تعريف االستشراف : حسب المراجع الداخلية والدولية 

 االستشراف بالوسط المهني،  أهمية 

« le futur féconde le présent  »  

  اإلستراتيجي  تعريف االستشراف، 

 ستراتيجياال االستشرافهمية  أ، 

 ،الفرق بين االستشراف والتخطيط 

   اإلستراتيجيواالستشراف  من يقوم بالتخطيط. 
   اإلستراتيجيالتخطيط  و االستشراف  معوق ات. 
 الفرق بين التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط التق ليدي 

 متطلبات أساسية للقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي 

  االستشراف واليقظة  إستراتيجيةمحددات وضع   -1
 اإلستراتيجي  واالستشراف  إطار التخطيط -2

 االستشراف االستراتيجيخطة  المخطط العام لعملية إعداد  
 محاور بطاقة قياس األداء المتوازن 
 جانب المستفيدين 

 
 مقاربة المشاركة، -
 دراسة حاالت تطبيقية -
 اعتماد التمارين -
اعتماد األشغال  -

 التطبيقية
استخدام وسائل  -

 السمعية والبصرية
استخدام العمليات  -

 الصورية
 لعب األدوار -
إعداد االختبارات  -

الضرورية لقياس مدى 
استيعاب المشاركين 
 للمهارات المكتسبة 

التركيز على  -
بمركز ت العمل خصوصيا

البحث في الرقميات 
ومقتضياته  بصفاقس

باالستناد إلى متطلبات 
مواقع العمل وتفادي 

 .التنظير
 

: Méthodes 

- Diaporamas 

- Table ronde 

- Ateliers de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 heures 
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 جانب الموارد البشرية 
 جانب النمو والتطور 
 خطط االنتق ال من الرؤيا إلى المق اييس 

 اإلستراتيجي االستشرافتطلبات عملية  م، 
    االستشرافية  مراحل عمل الخطة 
  للهيكل  تحليل البيئة الداخلية   -إجابة السؤال األول: من نحن؟

 العمومي  
   للهيكل العمومي  متطلبات تحليل البيئة الداخلية 
   للهيكل    الركائز التي تقوم عليها تحليل البيئة الداخلية ل

 العمومي  
    النظم والقواعد - يمهيكل التنظ -للهيكل العموميهوية - 

-اليقظة-  التخطيط -الموارد  - األنشطة والمشروعات
 االستشراف

 أين نريد أن نذهب؟  إلى 

   اإلستراتيجيةاالستشرافية و تحديد البدائل  

 الطرق التطبيقية إلعداد وصياغة السيناريوهات:

تحليل السيناريوهات والفرضيات ومدى تالؤمها مع مستقبل الهيكل  
 العمومي،

 سة حاالت تطبيقية،درا

: Moyens 

- Data show 

- Document riche et 

complet 

 

J2 
  
 
 

                  ةاليقظ  ماهية

 (تعريف ات –) مف اهيم  اليقظة المعلوماتية   ماهية... 

   الفرق بين اليقظة المعلوماتية و االستشراف 

 ،اليقظة المعلوماتية: مرتكزاتها التطبيقية والخصوصية 

   اليقظة المعلوماتية باإلدارة العمومية وعالقتها  أهمية
 ،اإلستراتيجيباالستشراف  

للهيكل العمومي وعالقتها  الداخلية    متطلبات تحليل البيئة
 بالمحددات اليقظة االستراتيجية:

     للهيكل  الركائز التي تقوم عليها تحليل البيئة الداخلية
 العمومي وحصر المعلومات االستراتيجية،

    النظم والقواعد - هيكل التنظيم -للهيكل العموميهوية - 

  اليقظة– التخطيط -الموارد  - األنشطة والمشروعات
 veil -eاالستراتجية  

 أين نريد أن نذهب؟  إلى 

 ،تقنيات جمع المعلومات 

 
Méthodes :  
 
- Diaporamas 

- études de cas 
issus de 
l’expérience du 
formateur, 

- analyser les 
difficultés pratique 
rencontrées par 
les participants 

- proposer des 
solutions 
immédiate Ateliers 
de discussion 

 

 

 

 

 
 

 

2heures 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
4 heures  
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  ،تقنيات تحليل المعلومة اإلستراتيجية 

 ، تقنيات واليات معالجة المعلومة اإلستراتيجية 

  ،إجراءات نشر المعلومات اإلستراتيجية 

 ،ةدراسة حاالت تطبيقيّ  

J3 

  SWOT :التحليل الرباعي

 خطوات SWOT شراف  واالستوالتخطيط    واليقظة  في التحليل
 االستراتيجي

 تحديد استراتيجيات المنظمة • .الهدف من التحليل الرباعي 
 تحديد األهداف والبدائل • .رسم التوجه االستراتيجي  

 اإلستراتيجية
   وضع وصياغة ومراجعة االستراتيجيات 

 شروط تالزم اليقظة المعلوماتية واالستشراف:

 ،منهجية بناء التالزم بالهيكل العمومي 

 ،المعوق ات 

 الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات 
 اليقظة المعلوماتيةعلى مستوى  اإلستراتيجيةتحديد البدائل 

 االستراتيجي في البداية ثم على مستوى االستشراف

    أالستشرافي  االختيار 

   الناجحةاالستشرافية  مواصف ات الخطة 
   االستشرافيةإرشادات لقيادة عملية التنفيذ للخطة 
 والعملية التي تم خاللها التخطيط    تقييم االستراتيجيات

 االستراتيجي  
 االستشراف  اليقظة المعلوماتية نحو    إرشادات لقيادة عملية 
 للمركز.استشرافية    مثال عملي لوضع خطة  

   نق اش 

 مقاربة المشاركة، -
 دراسة حاالت تطبيقية -
 اعتماد التمارين -
اعتماد األشغال  -

 التطبيقية
استخدام وسائل  -

 السمعية والبصرية
تخدام العمليات اس -

 الصورية
 لعب األدوار -
إعداد االختبارات  -

الضرورية لقياس مدى 
استيعاب المشاركين 
 للمهارات المكتسبة 

التركيز على  -
بمركز خصوصيات العمل 

البحث في الرقميات 
ومقتضياته  بصفاقس

باالستناد إلى متطلبات 
مواقع العمل وتفادي 

 .التنظير
 

: Méthodes 

- Diaporamas 

- Table ronde 

- Ateliers de travail 
: Moyens 

- Data show 

- Document riche et 

complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 heures 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 heures 

Total = 18 h à l’ordre de 6h/jour 06 heures 12 heures 

 


