
 

 



 

 

 :الهدف 
يهدف معهد التنمية اإلدارية لإلسهام في تحقيق التنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا 

كومات الدول لحالتنمية الشاملة عن طريق توجيه جهود المعهد وتقديم خدماته التدريبية واالستشارية 
 العربية وكذلك منظمات األعمال والقطاع الخاص.

 

 :االستراتيجية 
يسعى معهد التنمية اإلدارية إلى تطوير المؤسسات العربية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خالل 

 تقديم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تتضمن:

  والهياكل واالستراتيجيات في المنظمات ما يؤدي إلى التوظيف واالستثمار الصحيح تطوير النظم
 .للموارد البشرية والمالية

  تنمية مهارات وقدرات رأس المال البشري للمنظمات وزيادة ثقافة المؤسسات واالنتماء المؤسسي
 .لديه من خالل تحسين مناخ العمل

  والمواصفات الدولية في أعمال المنظمات للوصول إلى السعي والعمل على إدخال وتطبيق المعايير
مستويات األداء العالمية مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة وبالتالي تحسين سمعة 

 .المنظمات وزيادة رضا عمالئها والمتعاونين معها
 العمل على زيادة اإلنتاجية واألرباح للقدرة على المنافسة وتحقيق الريادة. 
 داد وتأهيل المنظمات والمؤسسات العربية للتحول إلى منظومة العمل اإللكتروني لتطوير األداء إع

 .ومواكبة متطلبات عصر العولمة
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