جائزة الشيخ منصوربن زايد ألفضل بحث في مجال
املوارد البشرية
 -الدورة الثانية -

2020

تكرسها في
«إن أهم استثمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة هي التي ّ
خدمة رأس مالها البشريّ»

من أقوال سمو الشيخ منصوربن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزيرشؤون الرئاسة
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املرفقات

عن الجائزة:
 تمّاطالقّجائزةّسموّالشيخ منصورّ بن زايد آلّنهيانّ -نائبّرئيسّمجلسّالوزراءّوزيرّشؤونّالرئاسةّ -فيّسبتمبرّ 2018حيثّحظيتّالجائزة برعايةّكريمةّمنّسممو ّ ّوععتبمرّجـائزة الشـيخ
منصورألفضل بحث في مجال املوارد البشرية نقلةّمفصليهّفيّمسيرةّععزيزّالبحثّفيّمجالّاملواردّالبشريةّلفئتيّالهيئةّالتدريسيةّوالطلبة.
 عسممدهد الجممائزة أعضمماءّالهيئممات التدريسممية وطلبممة الجامعممات ومؤسسممات التعلمميم العمما ي املعتمممدة فممي دولممة اإلمممارات العربيممة املتحممدةّ (الحكوميممة و الخاصممة) فممي التخصصممات ذاتّالعالقممةّ
باملواردّالبشريةّحيثّأنهاّجائزةّسنويةّععنىّبطرحّمسابقةّفيّاعدادّالدراساتّوالبحوثّّ املتعلقةّبمستقبلّرأسّاملالّالبشريّفيّدولةّاالمارات العربيمةّاملتحمدةّدهمد ّالحصمولّعبمدّمبمادراتّ

مبتكرةّيمكنّتبنيهاّوتطبيقها.
 كما تتضمن احدىّفئاتّالجائزةّتقييمّاإلنتاجّالفكريّالصادرّضمنّمجلةّصدىّاملواردّالبشريةّالتميّععتبمرّاصمداراّعلميماّنصم ّسمنويّتقموهّبمهّالهيئمةّاالتحاديمة للممواردّالبشمريةّالحكوميمةّ
عبممدّمممدىّ 4أعممواهّباالسممتنادّا ممدّقاعممدةّالقمراءّالواسممعةّللمجلممة ّووجمممّاالقبممالّالنمموكيّللمشمماركةّفيهمماّمممنّكبممارّالبمماحثينّالممدوليينّاملتخصصممينّوالشممرّاء املرممموقينّفميّمجممالّاملممواردّالبشممريةّ
حولّالعالمّمنّالجامعاتّالعاملية ّوالجمعياتّاملتخصصةّفيّاملواردّالبشريةّوبيوتّالخبرةّذائعةّالصيتّ
ب
 علممماّبهنممهّتمممّإطممالقّاملرحلممةّالتجريبيممةّلتجممائزةّفمميّسممبتمبرّ 2017وذلمملّلتجريممبّاملعمماييرّالخاصممةّبتقيمميمّاربحمماثّاملشمماركةّوكممجللّزيممادةّوكمميّامجتمم ّالطال م ّواال ممادي يّحممولّقيمدهمماّالعلميممةّ
ب
دّالبشريةّالحقا.
ّ
وتهثيرّمخرجاتهاّعبدّتطويرّسياساتّوّإجراءاتّاملوار
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أهداف الجائزة:
.1

إثراءّاستراتيجيةّرأسّاملالّالبشريّفيّالحكومةّاالتحاديةّمنّخاللّدراسةّواق ّاملواردّالبشريةّواستشرا ّمستقبلها.

.2

عشجي ّالبحثّاملتخصصّفيّمجالّاملواردّالبشرية ّورف ّمستوىّمخرجاتهّفيّسبيلّتمكينّالكفاءات الوطنيةّوتطويرّ
ي.
الرأسمالّالبشر ّ
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.3

ععزيزّدورّالشبابّفيّتطويرّالعملّالحكوم ّوترسيخّثقافةّاالبتكارّفيّعملّاملواردّالبشرية ّباستخداهّأساليبّالبحثّ
ب
العل يّوالتكنولوجياّملعالجةّالتحدياتّالقائمةّحالياّواملستقبليةّفيّهجاّامجال.

.4

ععزيزّالعملّامجتمعيّعبدّمستوىّالحكومةّاالتحادية.

.5

دعمّمسارّالبحثّالعل يّفيّمجالّرأس املالّالبشريّفيّالجامعاتّوالكلياتّوّربطّمخرجاتهاّبالواق ّاملنهيّوالعمبي.

مجاالت البحث:
1
2

3

بمجاالت
ّ
قامت الهيئة بتحديد عدد من املوضوعات ذات العالقة
املوارد البشرية التي تتمحورّ حولها البحوث والدراسات ّواملقاالت
امحكمة ّواملشاركة ملواكبة التوجهات الحكومية وكجلل أبرزّ
االتجاهات العاملية في مجال املوارد البشرية وهي :
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توظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في تحسين خدمات املوارد البشرية (موضوع جديد)
االستثمارفي املوارد البشرية من خالل البيانات والحلول الرقمية (موضوع جديد)
Investing in people through data driven solutions
التناغم الوظيفي  :بين و اقع التطبيق املؤسس ي والقيمة املضافة الحقيقية للموظفين (موضوع جديد)
The realities of employees engagement and the employees experience

4

االبتكارفي مجال املوارد البشرية الرقمية

5

خلق بيئة عمل سعيدة الرفاه الوظيفي للموظفين تعزيز

6

تحسين اإلنتاجية والكفاءة في أماكن العمل

7

تحول دورحكومة املستقبل من تقديم الخدمات الى دورالتشريعي والرقابي

8

مؤسسات املستقبل ودورإدارات املوارد البشرية فيها

املعـ ـ ــاييرالرئيسية لتقــيي ـ ـ ـ ـ ــم للبحوث و املشاريع املشاركة :
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املعايير

الوزن

استخدام أسس وأساليب البحث العلمي أو املشروع البحثي

10%

املنهجية املتبعة في تطويرالبحث  /املشروع باتباع املقارنات املعيارية واستشراف املستقبل

20%

أصالة وحداثة األفكارواالبتكارلفريق البحث  /املشروع

25%

مخرجات قابلة للقياس وللتنفيذ من البحث  /املشروع ،ملموسة  ،و اقعية

45%

شروط املشاركة في الجائزة والفئات املستهدفة
(1

أن يكونّ موضوع البحث مرتبط بهحد امجاالت املتفق عليها ضمن دورة الجائزة

(2

لم يسبق نشر البحث املقده بهي شكل من ارشكال وأال يكونّ قد سبق الفوزّ به في أي مسابقة أخرىّ.

(3

أال يقل البحث عن  3500لمة ( 10صفحات) وال يزيد عن  6500لمة ( 20صفحة) .

(4

امكانية املشاركة بمشروع أو بحث

(5

أن يقده البحث بنسخ إلكترونية عبد شكل  wordو PDF

(6

يتم تقديم البحث واملتخص بإحدى اللغتين (العربية أو اإلنجليزية).

(7

يمكن تقديم بحث واحد فقط لكل مشارك أو بحث مشترك ل م 3مشاركين بحد أقص ى.

(8

يمكن مساهمة الهيئة التدريسية (باإلشرا ) عبد بحوث الطلبة.

(9

أن يتم عسليم البحث و أي معلومات يتم طلبها خالل املدة امحددة في اإلعالن الخاص بالجائزة

 (10يحق لهيئة الجائزة أن عسحب الجائزة إذا ثبت اإلخالل بهي من شروط الجائزة.
 (11يحق للهيئة االستفادة من البحوث في التطبيق العمل
 (12عبد املشتركين تقديم عرض مرئ عن بحوثهم اذا طلب منهم ذلل

 (13ال مان من نشر البحوث املقدمة في امجالت العلمية بعد إعالن الفائزين
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الفئات املستهدفة للمشاركة:
 الطلبةّمنّ لّالجامعاتّاملعتمدةّفيّالدولة:
 طالبّالبكالوريوسّ(السنةّالثالثةّوماّفوقّ)
 طالبّاملاجستير
 طلبةّالدكتوراة
 الهيئةّالتدريسيةّمنّ لّالجامعاتّاملعتمدةّفيّالدولة

جدول املكافآت املالية للفائ ــزين :

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

درع الجائزة الذهبي
نشرملخص البحث في
مجلة صدى املوارد
البشرية

70,000درهم
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املركز الثاني
مكافأة مالية  25,000 :درهم
عن فئة عضو هيئة التدريس
مكافأة مالية  25,000 :درهم
عن فئة الطلبة

درع الجائزة الفض ي

املركز الثالث
مكافأة مالية  15,000 :درهم
عن فئة عضو هيئة التدريس
مكافأة مالية  15,000 :درهم
عن فئة الطلبة

نشرملخص البحث في مجلة
صدى املوارد البشرية

درع الجائزة البرونزي

 50,000درهم

 30,000درهم

خطة العمل وفق االطارالزمني للمشروع في الدورة الثانية (:)2020
دعوة الجامعات للمشاركة وعقد
ورشة االطالق الرسمية لتجائزة و
ورش الدعم لتجامعات ومراجعة
املواضي البحثية املقترحة
)(Study Proposal
25-2
فبراير
2020

.1
.2

 15مارس -
 15ابريل
2020

استاله البحوث من الجامعات
املشاركة والبدء في عملية التقييم من
قبل املقيميين الخارجيين
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تم االنجاز

قيد االنجاز

الخطوات التالية

االندهاءّمنّاملقيميينّالخارجيينّمن
تقييمّالبحوثّاملشاركة
ب
حصرّوّمراجعةّالنتائجّالختاميةّتمهيداّ
لعرضهاّعبدّالتجنةّالداخليةّللمقيميين
17 -3
مايو
2020

30 -16
ابريل
2020

.1
.2

عرض النتائج عبد اللجنة
الداخلية للمقيميين للمراجعة و
اعتماد الفائزين لكل فئة
اعداد قائمة الفائزين في الدورة
الثانية ورفعها لالعتماد

ب
شكرّا
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