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ما هي الجائزة؟
 ت ــجتئ ج ــائزة الهيئ ــة االتحادي ــة للم ــوارد البش ــرية اللكومي ــة فض ــأ بحـ ـ علم ـ ف ــي
ً
مجـال املـوارد البشـرية اامــجاما مـع رقيـة القيـادة اللكيمــةا ممثلـة بصـا ب الســمو
الشــيخ يليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئــيس الدولــة " فظــلا ه" وأييــلا حــا ب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوس نائــب رئــيس الدولــة رئــيس مجلــس الــوزراء ــاكم
دبئ "رعاه ه"ا وتحظى الجائزة برعاية كريمة مـن سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرشؤون الرئاسة.
 وهي جائزة سنوية تعنى بطرح مسابقة في اعداد دراسات وبحوث ومشاريع متعلقة
بمســتقبأ رأمل امل ــال البش ــر ف ــي دول ــة االم ــارات العربي ــة املتح ــدة واللص ــول ع ـ
مبادرات مبتكرة يمكن تبنيها وتطبيقها.
 موجهة للطالب وأعضاء الهيئة التدريسـية فـي الجامعـات املعتمـدة فـي دولـة اإلمـارات
العربية املتحدة وضمن التخصصات ذات العالقة بمواضيع الجائزة

 ف ـ ــي ـ ــأ دورة م ـ ــن دورات الج ـ ــائزة ي ـ ــتم تحدي ـ ــد ع ـ ــدد م ـ ــن املواض ـ ــيع ذات العالق ـ ــة
ً
بمستقبأ رأمل املال البشر ويكون تقديم البحوث العلمية وفقا لها
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«تحظى جائزة الهيئة االتحادية للموارد البشرية اللكومية فضأ بح علم مجال
املوارد البشرية برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيانا
نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرشؤون الرئاسة
سبتمبر 2018

What is the Award?

 FAHR Award for the Best Academic Research in Human Resources is entitled
to the vision of our wise leaders represented by His Highness Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of
the UAE, The Ruler of Dubai, and it is under the patronage of His Highness
Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister
of Presidential Affairs.

 Annual Award that sets a competition in preparing studies and academic
research papers related to Human Resources Capital in the UAE, and to
come up with innovative suggestions and initiatives that can be adopted and
applied.
 An Award that addresses Students from UAE Higher Education Universities
with interests of research in the Award Subject Matter.
 In each round of the Award, certain topics that are related to the future of
Human Capital and researches are submitted accordingly.
2018 سبتمبر

The Award of the Federal Authority for Human Resources for the Best
Scientific Research is awarded to the Human Resources Sector under the
patronage of His Highness Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan
Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs
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أهداف الجائزة
 إثراء استراتيجية املوارد البشرية في اللكومة االتحادية من يالل دراسة و اقع املوارد البشرية واستشراف مستقبلها.

 تعزيــزدور الشــباب فــي تطــويرالعمــأ اللكــومئا وترســيخ ثقافــة االبتكــارفــي عمــأ املــوارد البشــريةا باســتخداس أســاليب البح ـ
العلم والتكنولوجيا.

 تشجيع البح العلم املتخصصا ورفع مستوى مخرجاتلا في سبيأ تمكين الكفاءات الوطنية وتطويررأمل املال البشر .
 تحفيزالشباب ملواحلة مبادراتهم البحثيةا ودراسة و اقع العمأ وتحدياتلا ومستقبأ املوارد البشرية.
 تعزيزالعمأ املجتمعي ع مستوى اللكومية االتحادية.
 إشراك الجامعات (أعضاء هيئة تدريسية وطلبة)؛ للنهوض بمستوى املوارد البشريةا وربطهم بالو اقع املنه والعم ي.
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Award Objectives
 Contribute to the enrichment of the HR strategy in the federal government, enhance the authority

initiatives through HR studies and future insights.
 Emphasizing the role of youth in the development of governmental services and innovation culture in
HR using research methodologies and technology.
 Encourage specialized academic researches, and raise their outcomes effectiveness levels in term to
empower national competencies and develop the HR capital.

 Motivate youth to continue their research initiatives to gain the proper knowledge on work life, its
associated challenges and the future of HR.
 Reflect the dynamic role of HR in the Excellence, Productivity and Social Role of the Authorities in the

Federal Government.
 Engage universities “Academic Faculty & Students” to raise the HR level and link it with their career
and potential jobs.
2018 سبتمبر
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مجاالت ومواضيع املوارد البشرية املقتر ة للدورة الثانية
Suggested Topics and HR Subjects for the 2nd cycle
(1) Organizations of the future and the role of human resource
departments therein

(2) Skills, competencies and jobs required for the future
(3) Changing role of Government, From Service provider to
Governance

(4) Digital HR

) مؤسسات املستقبل ودور إدارات املوارد البشرية فيها1(

) املهارات والكفاءات والوظائف املطلوبة للمستقبل2(
) دور حكومة املستقبل من مقدم خدمة الى دور تشريعي ورقابي3(
) املوارد البشرية الرقمية4(

(5) Two-way mentoring

) التوجيه والرشاد الوظيفي5(

(6) Talent management

) إدارة املواهب6(

(7) Productivity & Efficiency
(8) Employee Wellbeing & Happy Work Environment
2018 سبتمبر

) النتاجية والكفاءة7(
) رفاه املوظفين وبيئة العمل السعيدة8(
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املعـ ـ ــايير الرئيسية لتقــيي ـ ـ ـ ـ ــم للبحوث و املشاريع املشاركة
Main evaluation criteria of the participating researches and projects

Weight - الوزن
10%

:First Criterion - املعيارا ول

استخداس أسس وأساليب البح العلم أو املشروع البحث
Using the bases and methods of scientific research or research project

:Second Criterion - املعيارالثاائ
20%

 املشروع باتباع املقارنات املعيارية واستشراف/ املنهجية املتبعة في تطويرالبح
املستقبأ
Methodology for research / project development – following
benchmarking and future insights

:Third Criterion - املعيارالثال
25%

 املشروع/ أحالة و داثة ا فكار واالبتكارلفريق البح
Modernity & Innovativeness of thoughts and suggestions in the
research/project

:Fourth Criterion - املعيارالرابع

45%
2018 سبتمبر

 املشروعا ملموسة ا و اقعية/ مخرجات قابلة للقيامل وللتنفيذ من البح
Executable outputs of the research / project that can be implemented
quickly - measurable, tangible, and realistic
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املعـ ـ ــايير الفرعية لتقــيي ـ ـ ـ ـ ــم للبحوث و املشاريع املشاركة
Sub evaluation criteria of the participating researches and projects
Criteria 1: Using the bases and methods of scientific research or
research project

10%

(4-1) Proper writing, language and presentation of the research/project

2%

) أسلوب وسالمة اللغة والعرض1-4(

(4-2) Use of citation and referencing to prevent plagiarism
(4-3) The relevance of the Research/project to the Award topics
(4-4) The presentation of the report and sequence of thoughts

2%
4%
2%

)) االمانة العلمية والتوثيق (اللياديةا االشارة للمراجع2-4(
) مدى حلة البح أو املشروع بمواضيع املوارد البشرية3-4(
) مدى تنسيق عرض البح أو املشروع والترتيب املنطقئ للفصول4-4(

%20

 املشروع – باتباع املقارنات/  املنهجية املتبعة في تطويرالبح:املعيارالثاائ
املعيارية واستشراف املستقبأ

%5

) اسلوب واضح لآللية املستخدمة في البح أواملشروع (فرضيات البح أو املشروع1-1(
)الخ...  املقابالت واملقارنات املعيارية/االستبيان/

%10

) عينة الدراسة مناسبة ملوضوع البح أو املشروع وتغطئ الشرائح ذات العالقة2-1(

%5

) وضوح التحد الذ سيتم دراستلا ضمن البح أو املشروع والية دراستلا والتعليق3-1(
ع امكانية تطبيقلا

Criteria 2: Methodology for research / project development –
following benchmarking and future insights
(1-1) Clear research/project methodology is used in the paper (surveys,
interviews, theories , benchmarking...etc.)
(1-2) The sample size of the research/project topic is reasonable and covers
the majority of related audience
(1-3) The challenge that will be understudied is clear in the context of the
research/project

2018 سبتمبر

 استخداس أسس وأساليب البح العلم أو املشروع البحث:املعيارا ول
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املعـ ـ ــايير الفرعية لتقــيي ـ ـ ـ ـ ــم للبحوث و املشاريع املشاركة
Sub evaluation criteria of the participating researches and projects
Criteria 3: Modernity & Innovativeness of thoughts and
suggestions in the research/project

%25

 املشروع/  أحالة و داثة ا فكارواالبتكارلفريق البح: املعيارالثال

(2-1) The suggested ideas in the research/project are logical and new in
the field of Human Resources

%20

) ا فكاراملقتر ة في البح منطقية وجديدة ضمن مجال املوارد البشرية1-2(

(2-2) The variety, originality and recent date of resources used in the
research/project

5%

) داثة املصادرواملراجع وتنوعها2-2(

%45

 املشروعا ملموسةا/  مخرجات قابلة للقيامل وللتنفيذ من البح:املعيار الرابع
و اقعية

(3-1) Clear analysis and description of data

5%

) اسلوب واضح وصليح في تحليأ البيانات وتفسيرها1-3(

(3-2) Clarity of results and their relation to the research topic/project

%15

) وضوح النتائج وعالقتها بموضوع البح أو املشروع2-3(

(3-3) Clarity of recommendations and ability of implementation in reality

%20

) وضوح التوحيات وو اقعيتها وامكانية تطبيقها ع مستوى اللكومة3-3(

(3-4) Reflecting the point of view and opinion of the researcher, and the
way of facing challenges associated with the research

5%

Criteria 4: Executable outputs of the research / project that can
be implemented quickly - measurable, tangible, and realistic

2018 سبتمبر

ول التحد واسلوب مواجهتلا و امكانية تطبيقلا

) توفير وجهة نظرالبا4-3(
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Research Methodologies - أساليب البح العلم
1) Choose the research topic
2) Research introduction

3) Research problem

( كتابة مقدمة البح2
( تعريف مشكلة البح3

4) Research Questions

( طرح أسئلة البح4

5) Research Objectives

( تحديد أهداف البح5

6) Focus on the research importance
7) Research Hypothesis
8) Research Sample and plan

9) Data collection
10) Data analysis
11) Research results discussion

12) Recommendations and suggestions
13) Resources and references
2018 سبتمبر

( ايتياراسم البح1

( التركيزع أهمية البح6
( فرضيات البح7
( ايتيارعينة البح و وضع يطة البح8
( جمع املعلومات الالزمة9
( تحليأ البيانات10
( مناقشة نتائج البح11
( التوحيات واالقترا ات12
( املراجع واملصادر13
16

شروط املشاركة في الجائزة والفئات املستهدفة
 (1أن يكون موضوع البحث مرتبط بأحد املجاالت املتفق عليها ضمن دورة الجائزة

 (2لم يسبق نشر البحث املقدم ،بأي شكل من األشكال ،وأال يكون قد سبق الفوز به في أي مسابقة أخرى.
 (3أال يقل البحث عن  3500كلمة ( 10صفحات) وال يزيد عن  6500كلمة ( 20صفحة) .

الفئات املستهدفة للمشاركة:

 (4امكانية املشاركة بمشروع أو بحث

 الطلبة من كل الجامعات املعتمدة في الدولة:
 طالب البكالوريوس (السنة الثالثة وما فوق)
 طالب املاجستير
 طلبة الدكتوراة
 الهيئة التدريسية من كل الجامعات املعتمدة في الدولة

 (5أن يقدم البحث بنسخ إلكترونية على شكل  wordو PDF
 (6يتم تقديم البحث وامللخص بإحدى اللغتين (العربية أو النجليزية).
 (7يمكن تقديم بحث واحد فقط لكل مشارك ،أو بحث مشترك ل ـ 3مشاركين بحد أقص ى.

 (8يمكن مساهمة الهيئة التدريسية (بالشراف) على بحوث الطلبة.
 (9أن يتم تسليم البحث و أي معلومات يتم طلبها خالل املدة املحددة في العالن الخاص بالجائزة
 (10يحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة إذا ثبت الخالل بأي من شروط الجائزة.

 (11يحق للهيئة االستفادة من البحوث في التطبيق العملي
 (12ال مانع من نشر البحوث املقدمة في املجالت العلمية بعد إعالن الفائزين
17
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شروط املشاركة في الجائزة والفئات املستهدفة
Terms of Participation in the Award and its targetted Audience
1. The research topic should be related to the listed topics of the Award Round
2. The participating research should not be published or won any previous
competitions
3. The research should be 3500 words Min.(10 pages) and Max.6500 words (20
pages)
4. Possibility to participate with a research or a project
5. The research should be submitted in a soft copy (Word & PDF)
6. The research and summary should be submitted in one language only (Arabic
or English)
7. One research can be submitted for each participant or a group research for a
group of participants (Max. 3)
8. Academic Faculty can (supervise) the participating researchers
9. To submit the research and any required information required during the
Award Announced Duration
10. The Award committee may withdraw the Award if there was any breach in
the terms and conditions of the award
11. The authority can make use of the researches in practical application
12. There is no objection on publishing the participating research papers in
scientific magazines after the announcement of winners
2018 سبتمبر

The targeted audience to participate:
 All accredited (Private & Government) University Students
in UAE:
 Bachelors Students (year 3 & above)
 Masters Students
 PhD Students
 * Academic Faculty from All accredited (Private &
Government) Universities in UAE
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آلـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إدارة الج ـ ـ ــائ ــزة مع منسقئ الجامعات
 (1تحديد املنسقين ليكونوا كحلقة وحأ للتواحأ بين مقدمئ البحوث  /املشاريع وفريق الجائزة في الهيئة
 (2التنسيق مع الهيئة التدريسية واملشرفين ع الطلبة لتوفيرالدعم الالزس للطلبة عند ايتيار عنوان البح  /املشروع

 (3التنسيق مع الهيئة للترويج والتسويق وتشجيع طالب الجامعات والكليات للمشاركة في الجائزة
 (4االتفاق مع الهيئة ع اإلطارالزمن املناسب للجائزة بما يساهم في رفع مستوى مشاركة الطالب وعدس التجثير ع اداء الطالب اال اديم
 (5تزويد فريق عمأ الجائزة في الهيئة بقائمة املشار ات (الطلبة والهيئات التدريسية)
 (6تشكيأ لجنة تقييم أولية من أعضاء الهيئة التدريسية في أ جامعة مشاركة وذلك ملا ي ي:
 دراسة الطلبات ومالئمتها من ي تطابقها مع الشروط واال كاس

 تنفيذ التقييم ا ولي للمشار ات
 تحديد البحوث  /املشاريع الت سيتم املشاركة بها وإرسالها إل فريق التقييم من الهيئة (بحد أقص ى  3بحوث  /مشاريع عن أ فئة)
 (7ضمان عدس اشرالبحوث املشاركة في الجائزة قبأ اعالن نتائج الجائزة بشكأ رسم من قبأ الهيئة

19
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Award Management Process with University coordinators
1) Choosing the coordinators to become the communication channel between participants in the award and FAHR award team
2) To Coordinate with the Academic Faculty and Students supervisors to provide the support required when choosing the research / project topic
3) Coordinate with FAHR to promote and market the award to encourage students participation
4) Agree with FAHR on the suitable timeframes of the award which will grant higher participations from students without affecting their academic
progress
5) Providing the Authority with the Student and Academic Faculty participations in the award

6) Form an internal evaluation committee from the University Academic Faculty in every participating university to perform the below:
 Study the participations and check their application to the award terms and conditions
 Perform the initial evaluation for all participations

 Identify the researches / projects which are eligible for participation and proceed sending them to FAHR final evaluation (Max. 3 researches
/ projects for each category)
7) Ensure not to publish any research participated in the award until the official announcement of the award winners by FAHR
2018 سبتمبر
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 املشاريع/آلـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تقييم البحوث
Research/Projects Evaluation Methodology
تشكيأ لجنة لللتقييم من بيوت الخبرة باشراف الهيئة االتحادية للموارد البشرية اللكومية
Form an evaluation committee using HR Expertise under the supervision of FAHR Award team
االطالع ع ا بحاث واملشاريع وتقييمها وفق املعاييروالنماذج املعتمدة وترشيح الفائزين باملراتب الثالثة ا ول

(1

تقديم الدعم عن طريق اشرالبحوث العلمية بعد إعالن الفائزين في املجالت العلمية

(2

قياس الفريق املختص في الهيئة بتبن الدراسات الفائزة وتفعيأ النتائج بما يتالءس مع استراتيجية وتطلعات الهيئة الت تخدس

(3

االجندة الوطنية لللكومة لبيان العائد ع االستثمارمن الجائزة

1)

Evaluate the participating awards and projects based on the evaluation criteria, and nominate the top 3 winners

2)

Provide the support in publishing the academic researched in scientific magazines after the announcement of winners

3)

FAHR team to adopt the winning researches and apply the results based on its suitability to the strategy and directions of

the authority that in favors the National Agenda of the government, and reveal the return on investment of the award.
2018 سبتمبر
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جدول املكافآت املالية للفائ ــزين

املركزاالول
مكافجة مالية  35,000 :درهم
عن فئة عضو هيئة التدريس
مكافجة مالية  35,000 :درهم
عن فئة الطلبة

درع الجائزة الذهب
اشرملخص البح في
مجلة حدى املوارد
البشرية

70,000درهم
22

املركز الثاائ
مكافجة مالية  25,000 :درهم
عن فئة عضو هيئة التدريس
مكافجة مالية  25,000 :درهم
عن فئة الطلبة

درع الجائزة الفض
اشرملخص البح في مجلة
حدى املوارد البشرية

 50,000درهم

املركز الثال
مكافجة مالية  15,000 :درهم
عن فئة عضو هيئة التدريس
مكافجة مالية  15,000 :درهم
عن فئة الطلبة

درع الجائزة البرونز
اشرملخص البح في
مجلة حدى املوارد البشرية

 30,000درهم
سبتمبر 2018

Monetary Rewards of the winners

First Place
Monetary Reward of AED 35,000
Academic Faculty Category

Second Place

Monetary Reward of AED 35,000
Students Category

Monetary Reward of AED 25,000
Academic Faculty Category

Golden Award Trophy

Monetary Reward of AED 25,000
Students Category

Publish the Research
Summary in the HR Echo
Magazine

Silver Award Trophy

AED 70,000
2018 سبتمبر

Publish the Research Summary
in the HR Echo Magazine

AED 50,000

Third Place
Monetary Reward of AED 15,000
Academic Faculty Category
Monetary Reward of AED 15,000
Students Category

Bronze Award Trophy
Publish the Research Summary in
the HR Echo Magazine

AED 30,000
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الخطة الدورة الثانية
2018
مايو
May

يونيو
Jun

يوليو
July

أغسطس
Aug

2019
سبتمبر
Sep

أكتوبر
Oct

نوفمبر
Nov

ديسمبر
Dec

يناير
Jan

فبراير
Feb

مارمل
Mar

االستعداد الجائزة
Award Preparation
ورش التوعية واالطالق الرسم
للجائزة
Awareness Session & Official
announcement of the Award
إعداد البحوث واملشاريع من قبأ
املشاركين في الجائزة
Conducting Research and
projects by award participants
استالس املشار ات
Receive Participations
تقييم البحوث
Research Evaluation
تكريم الفائزين
Rewarding winners
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Important Dates related to the Award -أهم املواعيد املتعلقة بالجائزة
Responsibility - املسؤوليات

Date - التاريخ

Subject - املوضوع

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
Federal Authority for Government Human Resources

27 September 2018

الطالق الرسمي للجائزة
Official Announcement of the Award

منسقي الجامعات
University Coordinators

7 October 2018

العالن الداخلي في الجامعات املشاركة
Internal announcement in participating Universities

30 October 2018

)تزويد فريق عمل الجائزة في الهيئة بقائمة املشاركات (الطلبة والهيئات التدريسية
Provide FAHR award team with the list of participants (students and academic
faculty)

منسقي الجامعات
University Coordinators

10-20 January 2019

استالم البحوث من املشاركين والتقييم الداخلي من قبل اللجنة املشكلة في كل جامعة
Receive the researches from participants and conduct the internal evaluation by the
committee formed in each university

منسقي الجامعات
University Coordinators

21 January 2019

تزويد فريق عمل الجائزة في الهيئة بالبحوث النهائية من الجامعات املشاركة
Provide FAHR award team with the final researches from participating Universities

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
Federal Authority for Government Human Resources

3-28 February 2019

تقييم فريق عمل الجائزة في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية للبحوث املستلمة
Evaluation of the received researches by the FAHR award team

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
Federal Authority for Government Human Resources

March 2019

العالن عن الفائزين وتكريمهم
Announcement & rewarding of winners

منسقي الجامعات
University Coordinators

2018 سبتمبر
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الصفحة االلكترونية للجائزة ع موقع الهيئة
Award Webpage
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To contact the Award team from FAHR:
The Award email address: ahraward@fahr.gov.ae
 Meitha A. Kolthoum / Head of corporate excellence Section
Direct Tel: 04- 2319019
MKolthoum@fahr.gov.ae
 Sara Al Houli / Corporate Excellence Executive
Direct Tel: 04-2319127
SALHouli@fahr.gov.ae
2018 سبتمبر

شكرا
Thank You

:للتواحأ مع فريق الجائزة في الهيئة االتحادية للموارد البشرية اللكومية
ahraward@fahr.gov.ae :البريد اإللكتروائ للجائزة
 رئيس قسم التميز املؤسس ي/ األخت ميثاء كلثوم
+971 4 2319019 :هاتف
MKolthoum@fahr.gov.ae
 تنفيذي تميز مؤسس ي/ األخت سارة الهولي
+971 4 231 9127 :هاتف
SALHouli@fahr.gov.ae
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