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 : الملخص

( لتحقيق األهداف التنظيمية من خالل فهم احتياجات الموظفين والتخطيط لها HRPيمكن استخدام مصطلح تخطيط الموارد البشرية )
والطويل توفر األدبيات التي تم الرجوع إليها نظرة عامة على أن خطة االستجابة اإلنسانية تحل المشكالت على المدى القصير والمتوسط  

سبين في المكان المناسب في الوقت المناسب. يتم تحقيق ذلك من التنظيمية الحالية والمستقبلية من خالل ضمان وجود األشخاص المنا
خالل تحليل الملف الشخصي الحالي للقوى العاملة ومقارنتها باالحتياجات المستقبلية بحيث يمكن تحديد الفجوات التي يجب سدها. 

 راكز البلدية للمجتمع.تهدف الورقة إلى التحقيق في مدى تزويد الموظفين بالموارد الجيدة ألداء واجباتهم في م

  :المقدمة

تعد إدارة شؤون الموظفين ركيزه أساسية في تنظيم إدارة القوى العاملة في البلديات والتي تسهم في تطوير وتدريب وتمكين الموظفين 
د البشري من أهم الموارد   وإبقاوهم على إطالع دائم بوظائفهم، وإشراكهم في دورات تدريبية تساعد في تطوير مهاراتهم الوظيفية ويعد المور 

 التي تساهم في في تحقيق وإنجاز المهام وتقديم الخدمات التي تقع على عاتق البلدية. 

ي  وتبرز أهمية إدارة الموارد البشرية من خالل تعزيز التطوير التنظيمي باعتباره منهجية قائمة على الهدف ُتستخدم لبدء تغيير األنظمة ف
الوظيفي ويتم   الداعم، بحيث تمكن دراسة سلوك الهيكل  أو هيكلها  االتصال  التنظيمي من خالل تحول في عمليات  التطوير  تحقيق 

 الموظفين المهنيين من فحص ومراقبة بيئة العمل وتوقع التغيير، والذي يتم تنفيذه بعد ذلك لتحقيق التطوير التنظيمي واإلرتقاء بمخرجات
 بلدية. على مستوى يحقق االهداف المطلوبة من ال

 الدراسات السابقة

إدارة الموارد البشرية البلدية: التحديات والممارسات المبتكرة في األوقات المضطربة: واجهت الحكومات   (،2016دراسة جاكوبسون، )
البيانات من   البلدية العديد من التحديات الناجمة عن الركود الكبير في أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرين. باالعتماد على

مديري الموارد البشرية في بلديات كولورادو ونورث كارولينا ، تبحث هذه المقالة في اآلثار الواقعية للركود االقتصادي على ممارسات 
صعب ( ، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالقوى العاملة التي تواجهها الحكومات البلدية في مناخ اقتصادي  HRMإدارة الموارد البشرية )

لى  و ما هي ابتكارات إدارة الموارد البشرية التي تم تطويرها لالستجابة لها. بالنسبة للتحديات ، كان التمويل دائًما هو االستجابة األو 
ة باإلضافة إلى توظيف القوى العاملة المتحمسة والحفاظ عليها. كان الجزء األكبر من االبتكارات مركزة داخلًيا ورجعية من حيث االستجاب

 للظروف الفورية أو الحالية. يتم توفير اآلثار المترتبة على الممارسة. 

تحسين نظام إدارة الموارد البشرية في بلدية منطقة موسكو: الغرض من هذه المقالة هو الكشف عن    Gromova( ،2021،)دراسة  
( باستخدام نهج مبتكر واستخدام  MOمنطقة موسكو )التدابير التي تم تطويرها لتحسين فعالية نظام إدارة الموارد البشرية في بلديات  

نماذج الكفاءة. يعرض المقال نتائج البحث الذي تم إجراؤه حول تحليل حالة إدارة شؤون الموظفين في مؤسسات منطقة موسكو باستخدام  
لموارد البشرية في البلديات ، وال سيما: نهج مبتكر وتطوير عدد من نماذج الكفاءة. تم اقتراح عدد من التدابير لتحسين فعالية نظام إدارة ا
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ية، إدخال مؤشرات األداء الرئيسية لمؤشرات األداء الرئيسية، أي نظام اإلبالغ عن األهداف وميزانية المنظمة )تقديم مؤشرات األداء الرئيس 
الرئيسية لإلدارة أو القسم. في إدارة   (؛ هذه المؤشرات هي معايير كمية تم تحديدها مسبًقا ، واالتفاق عليها وتعكس عوامل النجاح2008

شؤون الموظفين ، تشمل هذه المؤشرات أداء الوكاالت الحكومية وأقسامها، وفعالية موظفي الخدمة المدنية ، ورضا الموظفين عن عملهم. 
ًضا لسكان المنطقة.  يتم تحديد جدوى تطبيق هذا النظام من خالل الحاجة إلى إنشاء نظام واضح وشفاف ليس فقط للموظفين ولكن أي

. تم اقتراح نظام للحوافز غير المادية  KPIتم اقتراح نظام لتطبيق نهج الكفاءة ، جنًبا إلى جنب مع نظام لتقييم الموظفين في شكل تطبيق  
ز تدريب  في مثل هذا التقسيم ؛ تمت صياغة التوصيات إلنشاء وتنمية احتياطي الموظفين ؛ نظام لتدريب وتطوير الكوادر وانشاء مرك

 داخلي. 

 اإلطار النظري 

 :تعريف اإلدارة

  :لغة

   ADMINISTRASTRAITE كلمة إدارة مشتقة من الفعل" دار " ويعين قاد و وجه وأشرف أو راقب ، ومصدرها الكلمة الالتينية  
 . (1وتعني تدوير وتولي شؤون العمل ، وتقديم الخدمة للغير)

 اصطالحا: 

بأنها المعرفة الصحيحة لما يراد من ": تعددت تعريفات اإلدارة من قبل المفكرين واإلداريين ومن أهم التعريفات تعريف فريدريك تيلور 
 ." ( 2األفراد أن يؤدوه )

 وتعرف أيضا بأنها ذلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق نوع من التنسيق والتعاون بين جهود عدد من األفراد من أجل تحقيق هدف عام. 
(2)    

  :تعريف إدارة الموارد البشرية

 وى العاملة  تستخدم في اإلدارة مصطلحات إلشارة إلى المورد البشري ومنها العاملون، المستخدمون، العمال، قوة العمل، الق 

 - أما مصطلح إدارة الموارد البشرية فيستخدم بعدة طرق منها:

 إدارة الموارد البشرية بمعنى: "االنشطة" أو ما تتطلبه إدارة الموارد البشرية 
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 إدارة الموارد البشرية بمعنى: "الدائرة" أي الوحدة التي تمارس إدارة الموارد البشرية  

 ( 4)  .إدارة الموارد البشرية بمعنى: "التخصص" أي تعدد أنشطة إدارة الموارد البشرية احاللية يتطلب تعدد التخصصات

 أثر إدارة الموارد البشرية على تطوير أداء البلديات:

البلديات بما تقوم به من مهام تختلف عن غيرها من القطاعات االخرى تتطلب أن يلم الشخص المسؤول عن إدارة   إن من الموكد أن
الموارد البشرية بالعديد من الصفات التي تمكنه من إتقان عملة والوصول الى الهدف المطلوب لإلرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين  مع 

 ين والموظفين بحيث يصل بالموظف الى درجه جيدة من الرضى الوظيفي .االخذ بعين اإلعتبار حقوق العامل

 فيمايلي أهم الوظائف التي يقوم بها الشخص المسؤول عن إدارة الموارد البشرية: 

 تخطيط الموارد البشريــة: .1

 ق تلك االهداف التي تم تحديدهاتحديد الوظائف و األهداف ثم تحديد احتياجات البلدية من الكوادر البشرية المختلفة وذلك من أجل تحقي
  سابقًا.

 استقطاب الموارد البشرية:  .2

تعني إستقطاب المؤهلين ذوي الكفاءة من خالل تحديد االفراد المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة من خالل توفير أساس عملي لإلختيار 
 والتعيين والذي يتم عادة بمشاركة مندوب من ديوان الخدمة المدنية.

 توظيف الموارد البشريــة:   .3

يتم توظيف األشخاص المناسبين لشغل المناصب بعد القيام بعدة إجراءات ودراسة الوظائف من جميع جوانبها المكونة حتى نتمكن من 
 التعرف على المهام المرتبطة بها.

 تحليل وتوصيف الوظائف:  .4

يقوم بمزاولة وشغل المنصب أو الوظائف بإإلضافة إلى إعطاء تحليل وتوصيف الوظيفة تحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق من  
تصميم للوظيفة بالشكل المناسب وتحديد مواصفات من يشملها  وذلك يتطلب جمع المعلومات المتعلقة بجوانب الوظيفة المختلفة ثم 

 تحليلها ثم إعداد توصيف للوظائف.

 التدريب: .5

المهم الفنية وقدراته من األمور  الوزارة  تنمية مهاراته  قبل  الغاية من  لهذه  المخصص  الدعم  الضوء على ضعف  تسليط  لهذا أود   ، ة 
 . والبلديات مع العلم أن اإلنسان يعتبر المورد األكثر قدرة لتحقيق إنتاجية وفعالية عالي
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 :تقييم األداء .6

العاملين بأعمالهم ومدى تحقيقهم لألهداف المطلوبة تقوم العديد من القطاعات الحكومية والخاصة حاليًا بتقييم أداء وقياس مدى قيام  
منهم وبناًء على ذلك حصولهم على الترقيات والمكافأت ولكن بشكل عام في البلديات ضعف في تفعيل هذه اإلجراءات كون طبيعة عمل  

عزيمة الموظفين ويشعرهم البلدية تختلف عن طبيعة المؤسسات والوزارات االخرى وضعف المردود المادي من رواتب ومكافأت يحبط  
 بعدم الرضى لذلك من المفروض إعادة النظر في هذه النقطة كوننا نعاني من تحديات إقتصادية عديدة في األردن. 
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 وظائف إدارة شؤون الموظفين: 
الموظفين والتي إدارة شؤون  أهم وظائف  الموظف والتدريب  اختيار  العاملة والتوظيف عملية  القوة  يمكن   تشكل عملية تخطيط 

 توضيحها كما يلي : 
: تخطيط القوة العاملة : يتكون تخطيط القوى العاملة الذي ُيطلق عليه أيًضا باسم تخطيط الموارد البشرية من وضع العدد المناسب اوال

التي تناسبهم من األشخاص ، والنوع المناسب من األشخاص في المكان المناسب ، والوقت المناسب ، والقيام باألشياء الصحيحة  
لتحقيق أهداف المنظمة. يحتل تخطيط الموارد البشرية مكانة مهمة في مجال التصنيع. يجب أن يكون تخطيط الموارد البشرية نهًجا 

 نظمًيا ويتم تنفيذه في إجراء محدد. اإلجراء كالتالي:
 تحليل مخزون القوى العاملة الحالي •
 عمل توقعات القوى العاملة المستقبلية •
 برامج التشغيلتطوير  •
 تصميم البرامج التدريبية •
 تخطيط القوى العاملة  •
 خطوات تخطيط القوى العاملة  •
 يتم التأكيد على أهمية تخطيط القوى العاملة كوظيفة إدارية رئيسية ، وتعتمد أربع وظائف إدارية على القوى العاملة: التخطيط والتنظيم 

جميع هذه األنشطة اإلدارية. لذلك فإن التوظيف هو مفتاح لجميع الوظائف اإلدارية من    والتوجيه واإلدارة. الموارد البشرية تدعم تنفيذ
خالل االستخدام الفعال للبرامج التحفيزية ووجود عالقات شخصية أفضل. هذا عندما تتطور العالقات بين األشخاص وتكون قوية.  

اإلنسانية أقوى. زيادة اإلنتاجية لتقليل الوقت الضائع والمال    يؤدي إلى التعاون وتحسين العالقات اإلنسانية، بحيث تصبح العالقات
 والجهد والطاقة. 

التوظيف داخل قسم أو منظمة. يمكن للمنظمات بسهولة استخدام مصادر التوظيف الداخلية. المصادر الداخلية    التوظيف:ثانيا:   
ى العمل. يمكن أن تؤدي إعالنات الوظائف الداخلية إلى زيادة الرئيسية الثالثة هي النقل والترقيات والموظفين السابقين العائدين إل

إنتاجية الموظف مع زيادة تحفيز الموظفين. كما أنه يوفر الوقت والمال والجهد. ومع ذلك ، فإن عيب التجنيد الداخلي هو أن األنسجة  
ف الداخلي. يجب أن يكون التوظيف من  تمتنع عن حقن النسل. أيًضا ، ال يمكن تغطية جميع متطلبات المواهب من خالل التوظي

 الخارج.
: عملية اختيار الموظف: ان عملية اختيار الموظف هي إجراء لمطابقة المتطلبات التنظيمية مع مهارات ومؤهالت األشخاص. ثالثا 

للوظيفة المطلوبة ، ستحصل  ويمكن أن يتم االختيار الفعال فقط عندما يكون هناك مطابقة فعالة. من خالل اختيار أفضل مرشح  
المنظمة على أداء جيد للموظفين. عالوة على ذلك ، ستواجه المنظمة مشاكل أقل في التغيب عن العمل ودوران الموظفين. من خالل  

جراءات اختيار المرشح المناسب للوظيفة المطلوبة ، ستوفر المنظمة أيًضا الوقت والمال. يتم إجراء الفرز المناسب للمرشحين أثناء إ
 االختيار. يتم اختبار جميع المرشحين المحتملين الذين يتقدمون لوظيفة معينة.

لكن يجب التمييز بين االختيار والتعيين ، على الرغم من أن هاتين مرحلتين من عملية التوظيف. يعتبر التوظيف عملية إيجابية ألنه 
المتقدمين. إنها مجرد مصادر للبيانات. في حين أن االختيار هو عملية يحفز المزيد من المرشحين للتقدم للوظيفة. يخلق مجموعة من  

سلبية حيث يتم رفض المرشحين غير المناسبين هنا. التوظيف يسبق االختيار في عملية التوظيف. يتضمن االختيار اختيار أفضل  
 ر الموظف كما يلي : مرشح يتمتع بأفضل القدرات والمهارات والمعرفة للوظيفة المطلوبة. وتتم عملية اختيا

http://www.ajsp.net/


   
    

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

960 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 بالمقابالت األولية وذلك إلزالة هؤالء المرشحين الذين ال يستوفون الحد األدنى من معايير األهلية التي وضعتها المؤسسة. •
 تعبئة سجل بيانات للمرشحين مثل تفاصيل حول العمر والمؤهالت وسبب ترك الوظيفة السابقة والخبرة وما إلى ذلك.  •
االختبارات الكتابية المختلفة التي يتم إجراؤها أثناء إجراء االختيار هي اختبار القدرات، واختبار الذكاء،    –االختبارات الكتابية   •

 واختبار االستدالل.
 مقابالت التوظيف ويتم استخدامها لمعرفة ما إذا كان المرشح هو األنسب للوظيفة المطلوبة أم ال. •
 ان اللياقة البدنية للموظف المحتمل. سيقلل من فرص تغيب الموظف. يتم إجراء الفحوصات الطبية لضم –الفحص الطبي  •
 يتم إجراء فحص مرجعي حول المرشح المختار ثم يتم تعيينه أخيًرا من خالل تقديم خطاب موعد رسمي.  –خطاب تعيين  •
 تعليم وتدريب وتطوير الموظفين  

تطوير مهارتهم وتقديم الكثير من المهارات اإلضافية لهم، فعملية  التدريب هو عبارة عن عملية تفاعلية تساعد كافة الموظفين في  
التدريب والتطوير أساسية من أجل زيادة كفاءة ومهارات كافة الموظفين وهناك الكثير من البرامج المصممة بصورة دقيقة من أجل  

عليه الكثير من الفوائد التي من بينها زيادة نسبة  إدارة الشركة وإدارة كافة المواد البشرية الخاصة بالموظفين، فتدريب الموظفين يترتب
 إنتاج المؤسسة وبالتالي مضاعفة األرباح.
 أهمية التدريب في تطوير أداء الموظفين 

يعتبر تدريب وتطوير الموظفين أمر أساسي وضروري لنجاح أي مؤسسة وهناك الكثير من األسباب التي تدفع إلى تدريب وتطوير  
 السطور اآلتية أبرز تلك األسباب:الموظفين وإليكم في 

المحافظة على الموظفين، فالتدريب والتوظيف يعتبر أمر مهم للغاية بالنسبة للموظف كما أن التدريب للموظف يشكل شعور  •
 مميز للموظف. 

 تدريب وتطوير العاملين والموظفين أمر هام للغاية من أجل مواكبة تطور وتقدم سوق العمل.  •
 ب وتطوير أداء الموظفين يعتبر أمر أساسي ومهم للغاية من أجل تحسين مقدرة وكفاءة الموظفين.كما أن عملية التدري •
تدريب الموظفين في مكان عملهم يساعد الشركة على االستثمار في موظفيها ففي حالة تدريب الموظفين في المكان الذي يعملون  •

أن ذلك األمر سيعمل على رفع وتحسين الموظفين من الجانب  فيه فذلك األمر سيجعلهم ينتمون إلى المؤسسة بشكل أكبر كما  
 المعنوي. 

تحسين الهيكل التنظيمي، تدريب الموظفين يعتبر أمر مهم للغاية فيساعدهم على التعلم بصورة منسقة ومرتبة كما أنها يحمي  •
 الموظفين من التعلم من خالل الخطأ والتجربة. 

 أنواع برامج تدريب وتطوير الموظفين 
 تقسيم برامج التدريب بناء على الكثير من المعايير التي من بينها كاًل من التالي: يتم  
 يصنف البرنامج بناء على الغرض منه سواء كان الغرض إعداد أو حل المشاكل أو تطبيق الكثير من اإلجراءات الخارجية.  •
خارجها، فالتدريب الداخلي هو الذي يتم داخل  كما يصنف البرنامج على بناء مكان تنفيذه سواء كان داخل مؤسسة العمل أو   •

المؤسسة بهدف تنمية مهارات الموظفين في جانب ما بينما التدريب الخارجي يكون يتم خارج المؤسسة ألنه يكون متخصص في 
 مجال معين.

ي ويمكم أن يكون  يتم تصنيف البرنامج أيًضا بناء على نوع الوظيفة فيمكن أن يكون تدريب فني أو تخصصي أو إداري أو تقن •
 التدريب فردي أو جماعي. 
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 بلدية عين الباشا الجديدة  
 : حيث سيتم إلقاء الضوء عليها في هذا البحث فيما يلي ملخص عام يخص بلدية عين الباشا الجديدة 

 .   1965في عام  -• تأسس أول مجلس قروي لعين الباشا :
 تقريبًا . 2كم8 - : 1974• مساحة مجلس قروي عين الباشا في عام 

 ( ثالثة آالف نسمة تقريبًا . 3000)  -:  1974• تعداد السكان في عام  
 .   1974 -• تأسس أول مجلس بلدي :

 ( .   1974علي فاضل الفاعوري ) سنة  -• أول رئيس بلدية :
 ( ثمانية أعضاء مع الرئيس .  8حيث كان عدد األعضاء )  1977• أول مجلس بلدي منتخب كان في عام  

ّم دمج المجالس القروية سابقًا وهي ) موبص ، سلحوب ، الرمان ، أم انجاصه ، السليحي ( الى بلدية أم الدنانير سابقًا في عام  • ت
1999  . 

• تّم دمج المجالس القروية ) موبص ، سلحوب ، الرمان ، أم انجاصه ، السليحي ( الى مجلس الخدمات المشتركة للواء عين الباشا 
 .   1999في عام 

 فئة ثانية .  7/2001/ 17  -• دمج البلديات :
• تّم دمج المجالس البلدية )أم الدنانير، صافوط، أبو نصير( ومجلس الخدمات المشتركة والمجالس القروية )موبص، سلحوب،  

 الرمان، أم انجاصه، السليحي ( الى بلدية عين الباشا الجديدة. 
 الرؤية

 النواحي التعليمية والصحية والصناعية والبيئية والثقافية. النهوض في لواء عين الباشا من 
 الرسالة

لالستثمار. جاذبة  تكون  حرفية  مدينة  انشاء  خالل  من  اللواء  في  البيئي  التلوث  ومعالجة  امنة  صحية  بيئة  خلق  على   العمل 
 رأة في كافة المجاالت. وكذلك العمل على احياء الحركة الرياضية و الثقافية البناء اللواء وتفعيل دور الم

 مناطق البلدية
  

الدنانيــــر،منطقة موبص ،سلحوب ،الرمــــــان ، منطقة أم انجاصه و  الباشا،منطقة صافوط،منطقة أبو نصير،منطقة أم  منطقة عين 
 السليحي. 

  
 موقع البلدية

الكبرى وتعتبر المدخل الشمالي لمحافظة العاصمة ، وتبلغ مساحة  تقع بلدية عين الباشا الجديدة على الحدود الشمالية ألمانة عمان  
 تقريبًا . 2كم90لواء عين الباشا  

  
  

 الطبيعة الجغرافية للواء 
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 تعتبر معظم أراضي اللواء أراضي زراعية خصبة وتمتاز بتنوع التضاريس من سهول ومرتفعات وغابات وأودية . 
  

 اللواءالمعالم الرئيسية في 
 • جامعة فيالدلفيا.

 • جامعة عمان العربية.
 • شارع االردن . 

 • المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.
 • مرتفعات تل الرمان ورالي األردن . 

 • الغابات األسكندنافية.
 • سد الملك طالل. 

 • مستشفى الرشيد للطب النفسي.
 • مستشفى االمير حسين. 

 البقعة .• مخيم 
 • مجموعة من المطاعم السياحية.

 المشاريع التنموية المستقبلية 
 • منطقة صناعية حرفية.

 • قاعة متعددة األغراض وصاالت.
 • مجمع رياضي. 

 • عمل مسلخ نموذجي وسوق حالل.
 • مكتبة نموذجية عامة ومختبرات علمية. 

 • حدائق عامة ، أطفال ، األلعاب ، ترفيه.
  
 
 
 
 
 
 
 

 مهام البلدية والهيكل التنظيمي
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 مهام البلدية
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 مديرية الخدمات الهندسية: 

 طرح العطاءات واالشراف على تنفيذها.

 مديرية التخطيط والتنظيم: 

 تحتص بدراسة ومطابقة أحكام وشؤون التنظيم على األراضي التي تكون ضمن حدود البلدية. 

 مديرية الشؤون البيئية والصحية:

 االشراف والمراقبة على الشؤون الصحية والمكاره الصحية ضمن حدود البلدية وتنظيم اخطارات بحق المخالفين. 

 مديرية الشؤون الثقافية: 

 تنظيم االحتفاالت الرسمية وابراز الدور الثقافي في خدمة المجتمع المحلي. 

 مديرية الشؤون المالية:

 والنفقات المالية للبلدية ضمن القوانين المعمول بها.تختص باألشراف على حسن سير صرف االيرادات 

 مديرية الشؤون االدارية والقانونية:

 ( 1تختص بتنظيم حسن سير العمل داخل البلدية والدفاع عن البلدية في الخصومات في المحاكم الرسمية.)

 الموقع الرسمي لبلدية عين الباشا الجديدة   -1

 ن األداء البشري في بلدية عين الباشا: دور إدارة الموارد البشرية في الرفع م

 :  اإلهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه وتوفير بيئة عمل مناسبة -1

تلعب دورًا كبير في تحقيق اإلنجاز المطلوب للوصول الى األهداف المطلوب تحقيقها من البلدية لما لها من دور كبير في تقديم خدمات 
 للمواطنين وتنمية المجتمع المحلي.

 عن طريق تحسين األجر الذي يتقاضاه العاملون أو عن طريق اإلمتيازات الخدماتية التي يمكن اإلستفادة منها.إما ماديًا  ويكون التحفيز  

 من خالل تقديم الحوافز  تقديرًا للجهود المبذولة أو من خالل منح الحوافز تقديرًا للجهود المبذولة أو من خالل الترقية من درجة  أو معنوياً 
 الى درجة أو من خالل تقدير جهودهم عن طريق منح شهادات تقدير أو كتب شكر للعاملين الذين يبذلون جهود إستثنائية. 

 

 :المصادر والمراجع
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رضوان بوشفريات ، علي بوعبد هللا، " دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل خدمات اإلدارة المحلية: مذكرة ماستر ، جامعة جيجل ، كلية 
 . 13، ص 2018ق و العلوم السياسية ،  الحلقو 

حنان شكري شاكر،"واقع إدارة الوقت لدى العاملني يف القنوات الفضائية يف غزة "، مذكرة ماجستري ، جامعة غزة ، كلية التجارة ، 
 . 10، ص  2010

 ،دار وائل للنشر، عمان.  1(. إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، ط 2008عبدالباري , دره ،واخرون. )

(. تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية،  2004نور الدين شنوفي)  
 جامعة الجزائر.

 . 2010(. تسيير الموارد البشرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010نوري منير) 

(. أثر ممارسة أخالقيات عمل إدارات الموارد البشرية على تحقيق رضا العاملين دراسة ميدانية في  2014طياني، م. )أبوسلمى، ع. وع
 ،الجامعة األردنية، عمان.  41شركات االتصاالت الخلوية في األردن”، مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، العدد 

 . 20، ص 2004دار وائل للطباعة والنشر ، سعاد نائف برنوطي ، إدارة الموارد البشرية. أألردن : 

Jacobson, W. S., & Sowa, J. E. (2016). Municipal human resource management: Challenges and innovative practices in 

turbulent times. State and Local Government Review, 48(2), 121-131. 

Gromova, O. N., Latfullin, G. R., Rustamov, K. N., & Sundukova, G. M. (2021, February). Improving the Human Resource 

Management System in the Moscow Region Municipality. In Conference on current problems of our time: the relationship 

of man and society (CPT 2020) (pp. 233-236). Atlantis Press. 

 

Abstract: 

The term Human Resource Planning (HRP) can be used to achieve organizational goals by understanding and planning for 

personnel needs in the short, medium and long term the referenced literature provides an overview that a HRP solves current 

and future organizational problems by ensuring that the right people are in place right at the right time. This is achieved by 

analyzing the current workforce profile and comparing it with future needs so that the gaps that need to be filled can be 

identified. The paper aims to investigate the extent to which employees are provided with good resources to perform their 

duties in municipal centers of the community. 
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