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 مبادرة ، هً البحثٌة « أسرة»منحة

مشتركة بٌن معهد الدوحة الدولً 

لألسرة والصندوق القطري لرعاٌة 

 .البحث العلمً

 

 

 

 البحثٌة الضوء « أسرة»منحة تسلط

على القضاٌا المتعلقة باألسرة العربٌة 
 .والسٌاسات األسرٌة

 

 ?What is the Osra grant ماهً منحة أسرة البحثٌة؟

 Osra, which means family in 
Arabic, is the jointly funded 
Research grant between the 
Doha International Family 
Institute (DIFI) and the 
Qatar National Research 
Fund (QNRF). 

 

 Osra is distinct because it 
focuses solely on research 
on the Arab family and 
family policy related issues. 

 

 



  أهداف ومجاالت البحث

The aims and research areas  



 البحثٌة« أسرة»أهداف منحة 

تطوٌر المجاالت البحثٌة بما ٌدعم استراتٌجٌة  -
 .   (QNRS)قطر الوطنٌة للبحوث 

دعم المبادرات البحثٌة المبتكرة وعالٌة الجودة  -
 التً تعزز المعرفة فً مجاالت القضاٌا األسرٌة 

تزوٌد واضعً السٌاسات بالبحوث والتحلٌالت  -
المبنٌة على األدلة والتً تدعم تصمٌم وتنفٌذ 
 .برامج وسٌاسات أسرٌة جدٌدة وأكثر فاعلٌة

تطوٌر شبكة من الخبرات البحثٌة فً المجاالت  -
التً تدعم جدول أعمال البحوث الخاص بمعهد 

 .الدوحة الدولً لألسرة

تطوٌر القدرات البحثٌة بشأن القضاٌا المتصلة  -
 .باألسرة لعربٌة فً قطر والمنطقة العربٌة 

 النتائج

نشر مقاالت فً المجالت المتخصصة التً تخضع 
نظراء، وفً األوراق البحثٌة حول الللمراجعة من قبل 

السٌاسات، واألدوات المنهجٌة، وقواعد البٌانات، 
 .والدراسات العلمٌة واألدبٌة

The aims of Osra 

- To develop research areas in support of 
the Qatar National Research Strategy 
(QNRS) in support with QNRF mission. 

- To support innovative and high quality 
research initiatives that advance 
knowledge in the areas of family issues 

- To provide policy-makers with evidence-
based research and analysis that supports 
the design and implementation of new or 
more effective family related policies and 
programs. 

-To develop a network of research 
expertise 

- To develop research capacity on issues 
related to the Arab family in Qatar and the 
Arab region.- 

Outputs 

Publications in peer-reviewed journals, 
policy papers, methodological tools, 
databases and/or literature reviews. 



البحوثمواضٌع   

  

Marriage in the Arab 
world 

 الزواج فً العالم العربً

Parenting in the Arab 
world 

األبوة واالمومة فً العالم 
 العربً

Family/work balance 
in the Arab world 

التوازن بٌن العمل واألسرة فً 
 العالم العربً

Family laws and 
practices in the Arab 

world 

فً تطبٌقاتها و قوانٌن األسرة
 العالم العربً

Research Areas 



 (1)مواضٌع البحوث 

 العربًفً العالم الزواج 1.

البحوث حول الزواج تألٌف •

الصحً والمستقّر فً العالم 

العربً، من خالل تحلٌل العوامل 

االجتماعٌة والثقافٌة وغٌرها من 

العوامل المؤثرة على الزٌجات 
 .المعاصرة

والسٌاسات االسترتٌجٌات تحدٌد •

والبرامج التً ٌمكن أن تحسن 
 .جودة الزواج وتقوي بنٌة األسرة

 

 

Research Areas (1) 

1. Marriage in the Arab world  

• To generate research on the 
health and stability of 
marriage in the Arab world 
by analyzing societal, 
cultural and other factors 
that shape contemporary 
marriages. 

 

•  To identify strategies, 
policies and programs that 
could increase marital 
quality and well-being.  

 



(2)مواضٌع البحوث   

 العربًواألمومة فً العالم األبوة 2.

الضوء على أنماط األبوة تسلٌط •

والسعً واألمومة فً األسر العربٌة 

إلى فهم دٌنامٌكٌات العالقة بٌن الوالدٌن 

ورصد السٌاسات والبرامج . والطفل

المتصلة بقضاٌا االبوة واألمومة 

والبرامج التً األدلة، والمستندة إلى 

تدعم جهود اآلباء فً تربٌة أطفالهم فً 
 .المجتمعات العربٌة المعاصرة

Research Areas (2) 

2. Parenting in the Arab world 

•  To provide insight into 
parenting styles in Arab 
families and endeavor to 
understand the dynamics of 
the parent/child relationship, 
highlighting the development 
of evidence-based parenting 
policies and the programs that 
support parents raising 
children in contemporary 
Arab societies.  

 



(3) البحوثمواضٌع   

بٌن العمل و أالسرة فً العالم التوازن 3.

 :العربً 

فً واألسرة هل ٌوجد توازن بٌن العمل •

هذا الموضوع من خالل العربً؟ تقٌٌم العالم 

دراسة مدى فعالٌة السٌاسات الوطنٌة الحالٌة 

الوالدٌن دعم ذات الصلة والتً أقرت 

 .العاملٌن 

والتً والمعوقات السٌاسات هذه تأثٌر تقٌٌم •

قد تحد من إمكانٌة تقدٌم الرعاٌة للمسنٌن أو 

مع األخذ بعٌن االعتبار التقدم االطفال، 

الحاصل فً موضوع المساواة بٌن الجنسٌن 

 .فً األسر والمجتمعات العربٌة 

تقدٌم األدلة والتوصٌات المتصلة بالسٌاسات •

والتً تهدف إلى المساعدة على وضع 

سٌاسات أسرٌة وطنٌة توفق بٌن العمل 

والحٌاة األسرٌة وتدعم الوالدٌن فً مكان 

العمل ، مثل إٌجاد أمكنة عمل صدٌقة 

 .لألسرة

  

 

Research Areas (3) 
3. Family/work balance in the Arab world: 

• To investigate the status of family/work 
balance in the Arab world by assessing 
the effectiveness and extent of existing 
national policies in support of working 
parents.  

• To evaluate the impact and constraints of 
these policies in caring for the elderly or 
children, and with respect to the 
advancement of gender equity in Arab 
families and societies.  

• Ultimately to present evidence and 
policy-recommendations for the 
development of national family policies 
that seek to reconcile family life and work 
to provide parents with support in the 
workplace, e.g. family friendly 
workplaces.  

  

 



(4) مواضٌع البحوث  

العالم قوانٌن األسرة وتطبٌقاتها فً 4.
 :العربً

القوانٌن والممارسات مراجعة تأثٌر •

األسرٌة الحالٌة وتقٌٌم مدى مالئمتها 

المعاصرة، الحتٌاجات المجتمعات 

ومدى مساهمتها فً تعزٌز االستقرار 
  .الجنسٌنبٌن والمساواة األسري 

 

ممارسات المحاكم األسرٌة تقٌٌم •

والمعوقات التً تحد من فعالٌة هذه 

المحاكم فً البلدان العربٌة، وفً نهاٌة 

المطاف تقدٌم األدلة حول إصالح 

القوانٌن و الممارسات األسرٌة فً 
 .البلدان العربٌة

 

Research Areas (4) 

4. Family laws and practices 
in the Arab world: 

• To review the impact of existing 
family laws and practices and 
assess if they meet the needs of 
contemporary societies, strengthen 
family stability and promote 
gender equity.  

 

• The review should also evaluate the 
constraints and practices of family 
courts in Arab countries, and 
ultimately provide evidence for the 
reform of family laws and practices 
in Arab countries.  

 



 نطاق المنحة

Scope of the grant 



قٌود المنحة/ نطاق   

دوالر أمرٌكً  50.000تبلغ قٌمة الجائزة حوالً •

 كحد أقصى

سنة واحدة مع إمكانٌة إلى بحث المهلة تصل •

ر ٌغتمدٌدها لستة أشهر كحد أقصى تكون 

  .مدفوعة األجر

هناك أربعة أنواع من الفرق البحثٌة التً ٌمكنها •

 :وهًالمشاركة 

Collaborative Team Composition  
 تركٌبة الفرق التعاونٌة

Arab countries-based team 

 الفرق التً تتخذ من البلدان العربٌة مقراً لها

 

Qatar-based team 

 الفرق التً تتخذ من قطر مقراً لها

 

Qatar and/or Arab countries-based 
with non-Arab countries team  

أو فً أحد البلدان /الفرق التً لها مقرات فً قطرو

العربٌة بالتعاون مع فرق عمل مقٌمة خارج الوطن 

 العربً

Qatar and Arab countries-based team 

 الفرق التً لها مقرات فً قطر وفً أحد البلدان العربٌة

Scope/Constraints of Grant 

• Awards of up to US $50, 000  

• Up to one year, with the 
possibility of up to a six month 
no-cost extension, with proper 
justification.  

• Four types of research teams are 
permitted: 



 األهلٌة للمشاركة

Eligibility 



(1) والمؤسساتالبلدان أهلٌة    

البحثٌة المقترحات لمقدمً فقط ٌحق 

 التقدٌم العربٌة والدول قطر فً المقٌمٌن

 .المنحة لهذه

تقدٌم ترٌد التً للمؤسسات تكون أن ٌجب 

  مكاتب قطر فً مقر لدٌها والتً مقترحات
 الصندوق قبل من معتمدة (RO) أبحاث

 .العلمً البحث لرعاٌة القطري

البلدان من تتخذ التً للمؤسسات بالنسبة 

 فقط ٌحق ، لها مقرا   قطر، خارج ، العربٌة

 البلدان هذه فً األكادٌمً البحث لمؤسسات

 .بحثٌة مقترحات تقدٌم

 

 

 

Eligibility: Countries and 
Institutions (1) 

 Only applicants residing in 
Qatar and the Arab countries 
are allowed to apply.  

 For Qatar-based institutions, 
only institutions with QNRF 
approved Research Offices 
(RO)s are eligible to submit 
proposals.  

 For Arab countries-based 
institutions, only academic 
research institutions are 
eligible to submit proposals.  

 



األول الرئٌسً الباحث مؤسسة تعتبر (LPI)  

 بٌنما للمشروع المقدمة المؤسسة بمثابة قطر من

 الباحث لها ٌتبع التً المؤسسة على ٌطلق

 ، العربٌة البلدان من (LPI) األول الرئٌسً

 .قترحللم المقدمة الدولٌة المؤسسة

 

الجهة بدور لألسرة الدولً الدوحة معهد سٌقوم 

 البحثٌة المنح مقترحات إدارة عن المسؤولة

 تتخذ التً األكادٌمً البحث لمؤسسات بالنسبة

 لها مقرا   قطر خارج العربٌة، البلدان من

 إلى باإلضافة التقٌٌم عملٌة المعهد وسٌتولى

 مكتب بها ٌضطلع التً المسؤوٌات من غٌرها

 .األبحاث

 

 The institution of the Lead 
Principal Investigator (LPI) from 
Qatar will be considered the 
submitting institution while 
institutions for LPIs from Arab 
countries will be called 
international submitting 
institutions.  

 For Arab countries-based 
academic research institutions, 
DIFI will act as the Grant Proposal 
Administrator and will handle the 
vetting and the other RO 
responsibilities.  

(2) أهلٌة البلدان والمؤسسات   Eligibility: Countries and 
Institutions (2) 



(1) المشاركٌنأهلٌة   

أول رئٌسً باحث بقٌادة فرقة كل تكون أن ٌجب  

(LPI) عن بالنٌابة البحثً المقترح بتقدٌم ٌقوم 

 .ككل الفرٌق

 

األول الرئٌسً الباحث ٌكون أن ٌجب (LPI) 

 الشهادات من أوأي الدكتوراه شهادة على حائزا  

 ثالثة األقل على ولدٌه المعتمدة العلٌا األكادٌمٌة

 تمت التً العلمٌة المنشورات من سنوات

 البحثٌة المجاالت فً له نظراء قبل من مراجعتها

 .البحثً بالمقترح الصلة ذات

 

األول الرئٌسً الباحث ٌنتمً أن ٌجب (LPI)  

 مقرا   قطر دولة من تتخذ مؤسسة إلى قطر من

 لرعاٌة القطري الصندوق قبل من ومعتمدة لها

 قطر فً مقٌما   ٌكون أن ٌجب كما العلمً، البحث

 .المشروع مدة طوال

 

Eligibility: Participants (1) 

 The project must be led by an 
LPI who submits the research 
proposal on behalf of the 
collaborating team. 

  

 A LPI must hold a PhD or any of 
the approved terminal degrees 
and have at least three peer-
reviewed scientific publications 
in relevant research areas. 

 

 LPIs from Qatar must be 
employed by a QNRF approved 
Qatar-based institution and 
residing in Qatar for the 
duration of the project award 
period.  



(2) المشاركٌنأهلٌة   

األوائل الرئٌسٌٌن للباحثٌن ٌمكن (LPI)  

 تقدٌم فً المشاركة قطر خارج من

 إلى ٌنتمون كانوا إذا البحثٌة ترحاتقالم

 ومقٌمٌن عربٌة أكادٌمٌة بحثٌة مؤسسات

 .العربٌة البلدان من أي فً

 

ًمن باحثٌن مع تعاون هناك كان حال ف 

 ٌجب ، العربٌة والبلدان قطر خارج

 الفترة من %50 عن الٌقل ما تمضٌة

 الممولة األبحاث إلجراء المقررة

 .العربٌة البلدان فً أو قطر فً المقترحة

 من %65 عن الٌقل ما إنفاق ٌجب كما

 فً أو قطر فً المشروع مٌزانٌة إجمالً

 .العربٌة البلدان

 

Eligibility: Participants (2) 

 
 LPIs from Arab countries-outside 

Qatar- are eligible to apply if they 
are affiliated to academic research 
institutions in the Arab world and 
residing in any of the Arab 
countries. 

 
 For collaboration with researchers 

outside Qatar and the Arab 
countries, at least 50% of the 
proposed funded research days 
and 65 % budget must be 
conducted inside Qatar and /or 
the Arab countries. 



(3) المشاركٌنأهلٌة   

األول الرئٌسً للباحث ٌمكن (LPI) 

 علٌهم ٌطلق والذٌن باحثٌن عدة مع التعاون

   "رئٌسٌٌن باحثٌن" تسمٌة الحال هذه فً

(PIs). الرئٌسً الباحث ٌكون أن وٌجب 

(PI)   أي أو الدكتوراه شهادة على حائزا 

 .المعتمدة العلٌا األكادٌمٌة الشهادات من

أول رئٌسً باحث لكل ٌمكن (LPI)  وكل 

 بمقترح المشاركة (PI) رئٌسً باحث

 . (CEP) الدعوة هذه فً فقط واحد بحثً

وطالب الدكتوراه بعد ما باحثو ٌعتبر 

 الباحثون والمساعدون العلٌا الدراسات

 المرحلة وطالب البحوث شؤون ومساعدي

 البحوث فرق فً أعضاء بمثابة الجامعٌة

 واحد بحثً بمقترح المشاركة لهم وٌحق
 .الدعوة هذه فً فقط

 

 

 

Eligibility: Participants (3) 

  An LPI may collaborate with 
multiple investigators and they 
will be designated as Principal 
Investigators (PIs). A PI should 
hold a PhD or any of the 
approved terminal degrees. 

 Each LPI and PI are eligible to 
submit and participate in only 
one research proposal in this 
CFP. 

 Post-doctoral scholars, graduate 
students, research associates, 
research assistants and 
undergraduate students are 
considered Research Team 
members and are eligible to 
participate in only one research 
proposal in this call for proposal.  
 



(4) المشاركٌنأهلٌة   

 

فً "استشاري" بصفة المشاركة ٌمكن ال 

 .الدعوة هذه

 

المفوضٌن األبحاث مكتب لممثلً ٌمكن ال  
(AROR) مكاتب فً اآلخرٌن أولألعضاء 

 فرٌق فً أعضاء بصفة المشاركة األبحاث
 .االقتراح ٌقدم الذي العمل

 

Eligibility: Participants (4) 

 

 Consultants are not allowed. 
 

 
 Authorized Research Office 

Representatives (ARORs) and 
other members of the Research 
Offices are NOT eligible to 
participate as team members 
in the proposed project. 



 عملٌة التقدٌم

How to apply 



 متطلبات تقدٌم المقترحات البحثٌة

  oss.qnrfsubmission.org/Register at  

   oss.qnrfsubmission.org/: التسجٌل عبر الموقع االلكترونً التالً

Those who have previously registered do not need to re-register, 
but will need to update their profile and CV as applicable. 

 مقدمً الطلبات الذٌن قاموا بالنسجٌل فً وقت سابق التسجٌل مرة أخرى،ال ٌتعٌن على 

 .وإنما ٌكفٌهم تحدٌث ملفاتهم وسٌرهم الذاتٌة بحسب الضرورة 

 

Each LPI is required to upload a minimum three of his/her peer-
reviewed scientific publications.  

بتحمٌل ما ال ٌقل عن ثالثة من منشوراته العلمٌة التً خضعت  (LPI)ٌلتزم كل باحث رئٌسً أول 
 .للمراجعة بواسطة النظراء أثناء التسجٌل

LPI and PI are required to upload their IDs. 

المقٌمون فً قطر بتحمٌل  (PI)والباحثون الرئٌسٌون   (LPI)ٌلتزم الباحثون الرئٌسٌون األوائل 
 نسخة من بطاقاتهم الشخصٌة القطرٌة

Application Procedure 

https://oss.qnrfsubmission.org/
https://oss.qnrfsubmission.org/
https://oss.qnrfsubmission.org/


 المكونات الرئٌسٌة للمقترحات البحثٌة

 المقترحملخص 

العاملون بالمشروع 

 البحث وٌمكن استخدام النماذج خطة
 الرسمٌة المتاحة عبر الموقع االلكترونً

المخطط الزمنً والمهام 

المٌزانٌة 

ًاالمتثال األخالقً البحث 

 

Key Components of Research 
Proposal 

 Proposal Summary 

 Personnel 

 Research Plan; template 
available online 

 Timeline and Tasks 

 Budget 

 Ethical Compliance 

 



 فرزالمقترحات البحثٌة ومعاٌٌر تقٌٌمها

Screening and Evaluation Criteria 



فرز المقترحات 
 البحثٌة

عملٌة المراجعة 
 العلمٌة للمقترح

البرامجٌة المراجعة  

ت للتموٌلمرحلة التوصٌا  

Screening 

Scientific 
Review 

Programmatic 
Review 

Funding 
Recommendation 



 :المقترحاتفرز متطلبات 

 أسباب عدم تأهل المقترح البحثً

عدم استٌفاء أي من معاٌر األهلٌة 

 الصحٌح إلعداد وذج مالنعدم استخدام

 خطة البحث

 تجاوز الصفحات المطلوبة للخطة

 البحثٌة

تحمٌل مستندات غٌر صحٌحة 

 عدم االلتزام بمواضٌع البحث فً هذه

 الدعوة للمقترحات

 السرقة األدبٌة أو التكرار أو النسخ من

 أي عمل آخر

 

 

 

Screening requirements- 
reasons for disqualification 

 Not meeting any one of the eligibility 
criteria 

 Deviating from the research plan 
template section outline  

 Exceeding the number of pages 
required for the research plan 

 Uploading incorrect documents 

 Non-compliance with research 
areas 

 Originality requirements, i.e., 
plagiarized, copied or duplicated 
research.  

 

 

 



 عملٌة المراجعة العلمٌة

 
استعراض أدبٌات البحث 

األصالة ومنهجٌة البحث 

 النتائج المتوقعة واآلثار المترتبة  على

 العامةالبحث وانعكاساته على السٌاسات 

الموارد 

 

Scientific review process 
 
 Literature review 

 Originality and 
methodology 

 Anticipated results, policy 
implications and impact   

 Resources 

 



صممت عملٌة المراجعة البرامجٌة بهدف 

توفٌر إطار لتقٌٌم المقترحات البحثٌة على 

وذلك من حٌث تحدٌد األثر . نطاق أوسع

 العربٌةالمحتمل للدراسة على األسر 

تماشً أهداف األبحاث مع غاٌات ومدى 

والصندوق  لألسرةمعهد الدوحة الدولً 

واألداء  العلمًالقطري لرعاٌة البحث 

السابق لمقدمً طلبات المنح البحثٌة 

ووجود استثمارات بحثٌة أخرى فً نفس 
 .آخرهإلى مجال البحث 

 المراجعة البرامجٌة

The programmatic review is 
designed to have a wider 
scope of assessment in terms 
of the potential impact on 
Arab families, alignment with 
research area objectives and 
DIFI and/or QNRF goals, past 
performance of applicants, 
other research investments in 
this area, etc. 

Programmatic review  

 



 تموٌلللمرحلة التوصٌات 

 

بعد المراجعة البرامجٌة ستمر المقترحات 

بمرحلة ترتٌب حٌث ٌتم تصنٌف 

المقترحات المقدمة على أساس قدراتها 

التنافسٌة وٌتم اختٌار األبحاث المتأهلة 

إلى المراحل النهائٌة باالتفاق بٌن 

الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً 
 .لألسرةومعهد الدوحة الدولً 

Funding recommendation 
process 
 Proposals will go through a 
ranking process, and are 
categorized in terms of their 
competitiveness based on 
scientific and programmatic 
review. QNRF will jointly agree 
with DIFI on the selection of 
finalists.  



 مخرجات المشروع

Project deliverables 



 مخرجات المشروع

 التقدمتقارٌر 

 التقرٌر النهائ1ً.

 المالًالتقرٌر 2.

التقرٌر العام 

 

 

 

Project Deliverables 

Progress Report 

Final Reports 

1. Final report 

2. Financial report 

Public Report 

 



 الجدول الزمنً

Key dates 



Description 

فالوص  

Dates 

 المواعٌد

LPI and PI Online Registration 

(LPI)التسجٌل اإللكترونً للباحث الرئٌسً األول  والباحث الرئٌسً   (PI) 

Ongoing 

 مستمر

Open proposal submission 

 فتح باب تقدٌم المقترحات

12:00 noon  Doha Time, 

 March, 16 2015 

2105مارس  16ظهراً بتوقٌت الدوحة ،  12  

Close proposal submission 

 إغالق باب تقدٌم المقترحات 

12:00 noon Doha Time ,  

May, 25 2015 

2015ماٌو  25ظهراً بتوقٌت الدوحة ،  12  

Close RO vetting 

 إغالق باب التقٌٌم بواسطة مكاتب البحوث

12:00 noon Doha Time , 

 June, 8 2015 

2015ٌونٌو  8ظهراً بتوقٌت الدوحة ،  12  

Ineligible proposals notification 

 إعالن المقترحات غٌر المؤهلة

July 2015 

 

2015ٌولٌو   

Successful proposals notification, awards announced 

 إعالن المقترحات الناجحة واإلعالن عن المنح 

September 2015 

2015سبتمبر   



 الجدول الزمنً

Key dates 

  Thank you! 
 

For further information, please visit our website: 
http://www.qnrf.org/en-us/Funding/Research-Programs/Joint-Funding-

Research-Program-JFRP/Osra 
 

or submit a ticket:  
http://support.qnrf.org/ 

 
DIFI Administrator Contact:: 

difigrants@qf.org.qa 
 

www.qnrf.org/  

www.difi.org.qa 
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 !شكراً 

 
 :لمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة موقعنا اإللكترونً التالً

http://www.qnrf.org/en-us/Funding/Research-
Programs/Joint-Funding-Research-Program-JFRP/Osra 

 :عبر الرابط التالًتقدٌم تذكرة ب تفضل أو

/://support.qnrf.orghttp 
 :مع إدارة مقترحات المنح البحثٌةللتواصل 

difigrants@qf.org.qa 
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