جائزة باراسورامان ألفضل بحث في الخدمة المتميزة
تحتفي ىذه الجائزة بالبحوث النظرية والتجريبية المرتكزة عمى أبعاد الخدمة المتميزة.

وقد تم اختيار باراسورامان باعتباره واحداً من "أكبر أعالمم الجالودة العةالرة" مالن قبالل ىيئالة تحريالر "مراجعالة الجالودة"
وقالالد حالالاز عمالالى ج الوائز عديالالدة فالالي التعمالاليم المتمي الالز والبحالالوثذ ومنيالالا عالالدة ج الوائز ألفضالالل أسالالتاذ ق الالدمتيا

الالفو

الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية وجائزة وكيل الجامعة لمبحوث العمميالة فالي جامعالة ميالامي وفالي عالام 1221
نال جائزة "اإلسيام الميني لنظام الخدمات" من جمعية التسويق األمريكيةذ وىي جالائزة سالنوية تنمالنش لةالخص واحالد
كان لو تأثير مستمر وبعيد المدى في ىالذا المجالال كمالا منحتالو أكاديميالة عمالوم التسالويق جالائزة "المعميالم المتميالز فالي

متمي ال اًز" ليكاديميالالة فالالي العالالام 200كمالالا نالالال مكانالالة فالالي "مسالالرد
وتمالالت تس الميتو "زمالاليمً ي
التسالالويق" فالالي العالالام 2001ذ ي
العممالالا " لمعيالالد تةالالارترد لمتسالالويق المممكالالة المتحالالدةنذ وىالالو يضال يالم نبالالذة عالالن أىالالم  50مفكالالر ارئالالد فالالي التسالالويق عمالالى
المسالتوى العالالمي وفالاز فالي العالام  2005بجالائزة "الخالريا المتميالز" مالن  IIT-Madrasذ وىالي الجامعالة التالي نالال

منيا ةيادة الباكالوريوس.

مقدمة
جالالائزة با ارسالالورامان ألفضالالل بحالالث فالالي الخدمالالة المتمي الزة ىالالي عبالالارة عالالن

الالندوق مخ الالص ل الالدعم بحالالوث تتنالالاول

احتياجات الةرق األوسط لمبحوثذ ومسائل التطوير في مجال الخدمالة المتميالزة واليالد

منالو ىالو تةالجيو البحالوث

في ىذه المنطقة وحثييا نحو المزيد من التركيز والنجاح في قطاع التميز في الخدمات الالذي يعتبالر البعالد األساسالي
لمنمو والتطوير لمعديد من دول الةرق األوسط.

تقت ر ىذه الجائزة عمى أنواع الطمبات التالية
اقتراح البحوث التي لم تنفذ
يجب أن تنح ر مواضيو البحوث ضمن مجاالت االمتياز في الخدمة بحسب التف يل التالي :يجب أن تنجرى

البحوث ضمن إطار دول الةرق األوسط

منحة ماسي لمبحث في التعميم االلكتروني
ترتكز منحة ماسي لمبحث في التعميم اإللكتروني عمى التنافس بين العمما والممارسين في مجال

التعميم اإللكترونيذ وقد تم تأسيسيا بيد

العربي.

تعزيز البحوث في مجال التعميم اإللكتروني في العالم

ليوت ماسي ىو خبير معتر بو دولياًذ وباحث مرموق في الموضوع الرئيسي المختص بتدريب القوى العاممةذ
والتعاون التجاري والتكنولوجيات الناةئة وىو رئيس تحرير "ترندز" التوجياتنذ وىي مجمة عمى اإلنترنت

يطالعيا ما يزيد عمى  52000من رجال األعمال في جميو أنحا العالمذ وكاتب عمود منتظم في المنةورات
المينيةذ ألي

 12كتاباًذ وتم تكريمو خمل العام .2002

يرأس إليوت مركز ماسيذ وىو معقل لمفكر والبحوث في نيويورك يركز عمى كيفية دعم المنظمات لنةر التعمم
والمعرفة بين القوى العاممة كما يرأس اتحاد التعممذ وىو تحال

من  240منظمة عالمية تتعاون لتطوير

استراتيجيات التعممذ وتضم ةركة "يو بي إس"ذ "ألستايت"ذ و"سيرز"ذ و"بنك او

امريكا"ذ و"طيران االمارات"

وو ازرتي الدفاع والعمل األمريكية.
طور
يتمحور تركيز إليوت الميني حول مجاالت التدريب المؤسسيذ واألدا المؤسسي والتكنولوجيا الناةئة وقد ي
ويعر إليوت كأول خبير استخدم م طمش
نماذج لتفعيل نةر المعرفة والتعمم والتعاون بين جميو المنظمات ن
َ
التعميم اإللكتروني ودعا إلى نةر التعمم وتكنولوجيا التعاون كوسيمة لدعم فعالية وربحية الةركات.

يقدم إليوت خدمات استةارية لمعديد من المنظمات الحكومية والتربوية والمنظمات غير الربحية وىو عضو في
مجمس أمنا جامعة سكيدمور وعضو مجمس "فيرست روبوتيكس" و"نوليدج ووركس" وقد قدم خدمات استةارية

مجانية في موضوع توسيو فرص التعمم لو ازرة الدفاعذ كما كان عضواً في المجمس االستةاري لمبيت األبيض.
قل المواىبذ ويستكة

كي

يمكن

نيطمق إليوت مةروعاً عالمياً جديداً يركز عمى مخططات إعادة
لممؤسسات والحكومات مقاربة احتمال إعادة قل مواىب المميين من العمال في ظل اقت اد متغير ومتقمب.
المطبقة ويمقى مستويات عالية من مةاركة
ومدرب منفتش حول أفضل الممارسات
ي
نيعر إليوت كمتحدث ي
قدم براما ودورات تدريبية ومحاضرات ألكثر من 100000000ميني و احب
الجميور وعمى مدى  30عاماً ي
اخت اص في مختم

أنحا العالم ويعيش إليوت في ساراتوجا سبرينغزذ ويمتمك خيوالً أ يمةذ ويسافر عل

نطاق واسو في كل عام.
جائزة المنحة البحثية

تتراوح جائزة المنحة بين  3000دوالر أمريكي و 10000دوالر أمريكي سنوي ًا.

ةروط المةاركة
فحة تف يمية تتضمن اسم الباحثذ ومن بوذ والمؤسسة التي يعمل فيياذ وكيفية االت ال بوذ وةرح تف يمي
يبين أىمية النظر في االقتراح الذي يقدمو لمح ول عمى منحة البحوث.
ي
مقترح البحثذ عمى أال تتجاوز العةر

فحاتذ ذات أسطر متباعدة لدرجة واحدةذ وحجم  12ليحر ذ مو

ىامش بمسافة 1ذ ويستثنى ىامش المرجون كما يجب أن يمتثل االقتراح لمنقاط الموضحة في قسم الةكل
المحدد القتراحات البحوث ويجب تقديم االقتراح بةكلMS Word Format
الميزانية المقترحة والفترة الزمنية التي يستغرقيا المةروعذ مو تف يل لمفعاليات في مقابل جداول زمنية عممية
ومؤةرات تنفيذ يمكن التحقق منيا بةكل موضوعي
سيرة ذاتية محدثة
رسالة عدم ممانعة من المؤسسة التي ينتمي الباحث إلييا.

تقت ر ىذه الجائزة عمى أنواع الطمبات التالية
مةاريو البحوث التي ستنجرى في العالم العربي والتي تعالا القضايا ذات ال مة في المنطقة.
مةاريو األبحاث الفريدة التي لم يتم البد بيا في وقت سابقذ والتي نيتوقَّو إتماميا في غضون عامين كحد
أق ى.
يمكن أن تعالا المواضيو يأيأً من أبعاد التعميم اإللكترونيذ وأن تكون في ةكل بحوث نوعية/كمية أو دراسة حالة
ألفضل الممارسات

.

جائزة يوةيو كوندو لمبحوث – منظور ثقافة األفراد والمؤسسات
أنةئت ىذه الجائزة لتكريم ومكافأة الدراسات البحثية التي تقدم مساىمات كبيرة في عممية التغيير في

المؤسسية.
الثقافة
ي

جائزة يوةيو كوندو لمبحوث ىي عبارة عن

ندوق لدعم البحوث التي تتناول احتياجات الةرق األوسط

ومجاالت االىتمام لمبحوث ومسائل التطوير في مجال ثقافة األفراد والمؤسسات والسموكيات وتيد

الجائزة إلى

المؤسسي ومجاالت التميز
تةجيو البحوث في ىذا المجال في العالم نحو المزيد من التركيز والنجاح في التطوير
ي
في األعمال.
وقد أنةئت ىذه الجائزة من قبل الجامعة تكريما لمدكتور يوةيو كوندو العضو الفخري الثالث والعةرين في
الجمعية األمريكية لمجودةذ ومبعوث الجودة العالمية التحاد العمما والميندسين اليابانيين) (JUSEذ وىو من ب
ةغمو سابقاً خبير الجودة كارو إيةيكاوا وىو أستاذ فخري في جامعة كيوتوذ اليابانذ وكان أستاذا وعميدا لكمية

درس في معيد ماساتةوستس لمتكنولوجيا خمل
اليندسة في جامعة كيوتو قبل تقاعده في العام  1210كما ي
تفرغو لمدة عامين.
ي

تقت ر ىذه الجائزة عمى أنواع الطمبات التالية
اقتراح البحوث التي لم تنفَّذ
يجب أن تنح ر مواضيو البحوث ضمن مجاالت ثقافة األفراد والمؤسسات والسموكيات بحسب التف يل التالي:

يجب أن تنجرى البحوث ضمن إطار دول الةرق األوسط

جائزة الباز لمتميز في االستدامة المؤسسية
المؤسسات عمى موا مة تبني براما المسؤولية االجتماعية عمى نطاق واسو بما يتناسب مو
تةجيو
ي
متطمبات القرن الحادي والعةرين.
تم تطوير جائزة الباز لمتميز في االستدامة المؤسسية بغرض تةجيو المسؤولية االجتماعية في المؤسساتذ ومن
أجل التحفيز عمى التميز في مختم

أنحا العالم وفي مختم

المجاالت وترتكز رؤية ىذه الجائزة عمى خمق

ومساندة التميز من خمل غرس اإليمان باألثر اإليجابي الذي تحدثو المسؤولية االجتماعية لمةركات في جميو
المستويات عمى روح المنافسة المستمرة.
وتم إطمق ىذه الجائزة تقدي ار لممسيرة المينية المضيئة لمدكتور فاروق الباز واحتفا بعممو المضني والجاد عمى
مر السنوات وتكريما إلنجازاتو المةرفة ومساىماتو الجميمة .وكان البروفيسور الباز قد ةارك في برناما "أبولو"
كمةر عمى التخطيط لمستكةافات العممية لمقمر ضمن وحدة تابعة لةركة "إيو تي أند تي "والتي قامت بإج ار
تحميمت األنظمة في وكالة الفضا األمريكية "ناسا".

