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 الباب الثانى
 

 )مشروعات/ منح دراسية ( الفرص المتاحة للتمويل
 المقدمة من المنظمات و المؤسسات الدولية

 

 
 

 )الزراعة - الطب - الهندسة - العلوم( مجاالت العلوم التطبيقية: أوالً 
 

 مجاالت الدراسات اإلنسانية :ثانياً 
 

 مجاالت مختلفة ومتنوعة: ثالثاً 
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 )الزراعة-الطب-الهندسة-العلوم(العلوم التطبيقية مجاالت:أوال
 

 ؤسسة عبد الحميد شومانم المنظمة -1
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة 

 صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي برنامج التمويل

 Supports scientific research and encouraging researchers, in وصف
particular the young ones 

  البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 .المتحدةاإلمارات العربية 
 م و التقنيةالعلو المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 22000 يصل الى المبلغ
 UAHSF@shoman.org.joU اإللكترونيالبريد 

Uhttp://www.shoman.org/en/sci_research.aspx الموقع اإللكتروني U 

 للدراسات اليمنية األمريكيالمعهد  منظمةال -2
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 زماالت بحثية للمثقفين من المواطنين في اليمن برنامج التمويل

 وصف

In order to encourage original research by Yemeni scholars in all 
fields of the humanities, social sciences, and sciences, the American 
Institute for Yemeni Studies (AIYS) may support research 
projects proposed by qualified researchers. 

 اليمن  البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم االجتماعية والعلوم المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 2000 المبلغ
 Uaiysyem@y.net.yeU                                                       Uaiys@aiys.orgU اإللكترونيالبريد 

Uhttp://www.aiys.org/fellowships.html الموقع اإللكتروني U 

 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي المنظمة-3
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

 إدارة األبحاث الزراعية التطبيقية برنامج التمويل
 Offers funding for applied scientific research programs وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
 

مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 األبحاث الزراعية التطبيقية المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Uaaarabi@emirates.net.aeU                                          Uinfo@aaaid.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.aaaid.org/english/research_introduction.htmU الموقع اإللكتروني
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 المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنظمة -4
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

 األبحاث الزراعية التطبيقية برنامج التمويل

 وصف
Technical and Scientific Cooperation Program to improve 
cooperation between Arab, regional and international centers, 
authorities, and organizations 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 لمتحدة، اليمناإلمارات العربية ا
 األبحاث الزراعية التطبيقية المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Uinfo@aoad.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.aoad.org/AASYXX.htmU الموقع اإللكتروني
 لمؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجياا المنظمة -5

 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

ِمنح برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع لتمويل البحوث العلمية واالبتكار  برنامج التمويل
 التكنولوجي

 وصف
This program aims at enhancing civilian R&D activities inside the 
Arab world towards outputs that contribute to the sustained social 
and economic development. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 

ان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السود
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 العلوم الطبية والهندسية والتطبيقية، وغيرها من العلوم المجاالت المدعومة
 دوالر أمريكي 50000-3000 المبلغ

 Ugrants@astf.netU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogzid=10195 الموقع اإللكتروني U 

 المؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا المنظمة -6
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 مبادرة البحوث والتنمية العراقية برنامج التمويل

 وصف

The Iraq Research and Development Initiative is established by 
ASTF in collaboration with Sandia National Laboratories and the 
U.S. Civilian Research and Development Foundation, to engage 
Iraqi scientists and engineers in research activities. 

 العراق أهلة للتقدمالبلدان المت
 الطاقة، والبيئة، والمواد، والمياه، والصحة العامة، والزراعة، والوقاية من اإلشعاع المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 50000-25000 المبلغ
Uastf_baghdad@astf.net اإللكترونيالبريد  U 

Uhttp://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogzid=10206 الموقع اإللكتروني U 
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 المركز االسترالي للبحوث الزراعية الدولية المنظمة -7
 منظمة دولية نوع المنظمة

تراليين للعمل مع الباحثين الزراعيين في دعم الشراكات التي تخلق فرصاً للباحثين األس برنامج التمويل
 الخارج

 Funding to International Agricultural Research Centers and وصف
funding of individual projects 

 العراق، أفغانستان البلدان المتأهلة للتقدم
 اثة وضبط السماد والعشب الضارإدخال وتقييم التقنيات الزراعية الحديثة، بما فيها الحر المجاالت المدعومة

 ماليين دوالر أمريكي 4 - 150000 المبلغ

 اإللكترونيالبريد 
Uaciar@aciar.gov.auU 
Ufox@aciar.gov.auU 
Ubaxter@aciar.gov.au U 

Uhttp://www.aciar.gov.au/ACIARs-research-programs الموقع اإللكتروني U 

 مركز التنمية العالمية المنظمة -8
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Visiting Fellowship for Distinguished Developing Country برنامج التمويل
Candidates 

 وصف
The Center for Global Development  an independent Washington-
based think tank, invites applications from leading scholars in 
developing countries for a visiting fellows program 

 قدمالبلدان المتأهلة للت
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

المعونة، أو التجارة، أو تنمية القطاع البحوث المتعلقة بالسياسات في مجال فعالية  المجاالت المدعومة
 الخاص، أو األسواق المالية، أو الصحة العالمية، أو الهجرة

 Sabbatical One-year support المبلغ
 Uhrjobs@cgdev.orgU البريد اإللكترونى

_Uhttp://www.cgdev.org/section/about/employment/visiting_fellows الموقع اإللكتروني
developing_countriesU 

 مركز العلم والتكنولوجيا لبلدان عدم االنحياز والبلدان النامية األخرى المنظمة -9
 أبحاثشبكة /مركز نوع المنظمة

 Several fellowships برنامج التمويل

 وصف

Provides scientists and researchers of its member countries an 
opportunity to affiliate themselves with the scientific institutions 
located in another member country for upgrading their research 
skills, undertaking short-term joint projects, delivering lectures, 
developing linkages and establishing closer cooperation with the 
scientists/institutions in their fields of interest . 

 الجزائر، مصر، العراق، األردن، لبنان، سوريا البلدان المتأهلة للتقدم
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 العلوم والتقنية ومةالمجاالت المدع
 رسوم السفر الدولية المبلغ

   Unamstct@vsnl.comU                                    Uapknam@gmail.comU  البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.namstct.org/U الموقع اإللكتروني

الوكالة الكندية للتنمية ) / IDRC(مركز البحوث للتنمية الدولية  المنظمة -10
 )CIDA(الدولية 

 منظمة دولية نوع المنظمة
 Canadian Partnerships, Knowledge-related activities برنامج التمويل

 Receives unsolicited proposals for small research grants or وصف
knowledge-related activities. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 مارات العربية المتحدة، اليمناإل

العولمة، مثل التجارب االقتصادية ذات التوجه االجتماعي، المقاربات الجدي�دة ح�ول س�المة  المجاالت المدعومة
 األغذية، والدور المتغير للمجتمع المدني

 دوالر كندي 30000-20000 المبلغ
 Uskamel@idrc.org.egU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.idrc.ca/en/ev-54473-201-1-DO_TOPIC.html الموقع اإللكتروني U 

 University Partnerships in Cooperation and المنظمة -11
Development  (UPCD) 

 مة دوليةمنظ نوع المنظمة
 Canadian Partnerships برنامج التمويل

 وصف

The University Partnerships in Cooperation and Development 
(UPCD) program. Administered by the Association of Universities 
and Colleges of Canada, this Canadian International Development 
Agency program funds knowledge partnerships between Canadian 
universities and higher education organizations in developing 
countries in Africa, the Middle East, Eastern Europe, Asia and 
Latin America. 

 .Africa, the Middle East, Eastern Europe, Asia and Latin America البلدان المتأهلة للتقدم

 knowledge partnerships between Canadian universities and higher المجاالت المدعومة
education organizations in developing countries 

 يختلف المبلغ
Uhttp://www.aucc.ca/upcd-pucd/index_e.html الموقع اإللكتروني U 

 
 
 

 

 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب المنظمة -12
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 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة
 ِمنح لألبحاث برنامج التمويل

 وصف

Sponsors workshops/ seminars/ training programmes in its 
member countries, as well as provides research/ study grants and 
travel grants to scientists/professionals from member countries for 
participation in international conferences 

 مصر، األردن، السودان، سوريا، تونس البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Upab@comsats.net.pkU اإللكترونى البريد

Uwww.comsats.org/index.php?link=SponsoringScientificActivities الموقع اإللكتروني U 
 COMSTECH   لجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيال المنظمة -13

 منظمة دولية نوع المنظمة
 Visiting Scientists Program برنامج التمويل

 Facilitates regular visits of professors from OIC region to the وصف
Centers of research located in the member states. 

 للتقدم البلدان المتأهلة
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Ucomstech@comstech.orgU اإللكتروني البريد

Uhttp://www.comstech.org الموقع اإللكتروني U 

 CORDISخدمة المعلومات المجتمعية حول التنمية والبحوث   المنظمة -14
 دوليةوكالة حكومية  نوع المنظمة

 Several grants programs برنامج التمويل
 Funding opportunities for international research collaboration وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 

، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

Uhttp://cordis.europa.eu/news/calls_en.html الموقع اإللكتروني U 
 
 

 

 مؤسسة دوريس ديوك للعناية بدراسة الفن اإلسالمي منظمةال -15
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
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 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 وصف

The initiative seeks to foster mutual understanding and respect 
between the Islamic world and the United States by engaging 
artists, scholars and arts institutions in long-term interchange and 
collaboration, and engaging audiences in both regions in public 
dialogue. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 

مغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، ال
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الفنون، والبيئة، والبحوث الطبية، والوقاية من إساءة معاملة األطفال المجاالت المدعومة
 ألف إلى مليوني دوالر أمريكي 125 المبلغ

Uhttp://www.ddcf.org/page.asp?pageId=355 الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة اإلمارات المنظمة -16
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Applied Education Research Proposals; Science and Technology برنامج التمويل
Research 

 Supports applied education and science and technology research وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم

الجزائر، البحرين، جزر القم�ر، جيب�وتي، مص�ر، الع�راق، األردن، الكوي�ت، لبن�ان، ليبي�ا، . 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

يجب أن تكون كافة المشاريع المقترحة للمنح مقدمة م�ن . المتحدة، اليمناإلمارات العربية 
 قبل مواطنين إماراتيين أو أن تتضمن مشاركة لمواطنين إماراتيين

 العلوم البيئية، تقنية المعلومات والهندسة،التربية والعلوم  المجاالت المدعومة
 إماراتي ألف درهم200لتكنولوجياوا لومالع-ىألف درهم إمارات 90بحوث التعليم التطبيقية المبلغ
 Uinformation@emiratesfoundation.aeU اإللكترونيالبريد 

Uwww.emiratesfoundation.ae/english/GrantScholar/index.aspx?ef=g الموقع اإللكتروني
rt U 

 منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة المنظمة -17
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

 Resources for agricultural research scientists برنامج التمويل
 Funding resource database for agricultural research وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 بحاث الزراعيةاأل المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 UAgresearch-Funding@fao.orgU اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://www.fao.org/forestry/30485/en/U الموقع اإللكتروني

 ج فولبرايتبرنام المنظمة -18
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 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Fulbright Visiting Specialists Program: Direct Access to the برنامج التمويل
Muslim World 

 وصف

Fulbright Visiting Specialists Program: Direct Access to the 
Muslim World aims to promote understanding of Islamic 
civilization and the history, politics, and culture of today’s Muslim 
world.   

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 

، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

اختصاص��ات العل��وم والدراس��ات اإلنس��انية، بم��ا فيه��ا الفن��ون، م��ع التركي��ز عل��ى المجتم��ع  المجاالت المدعومة
 اإلسالمي أو الحضارة اإلسالمية

 ختلفي المبلغ
 Ucieswebmaster@cies.iie.orgU اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://www.cies.org/U الموقع اإللكتروني

 GEFمرفق البيئة العالمية  المنظمة -19
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Small Grants Programme برنامج التمويل

 وصف

Grants are made directly to community-based organizations and 
non-governmental organizations in recognition of the key role they 
play as a resource and constituency for environment and 
development concerns. 

 يمنمصر، األردن، لبنان، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، ال البلدان المتأهلة للتقدم
 تطوير استراتيجيات بيئية مخصصة للبلدان المجاالت المدعومة

 ألف دوالر أمريكي 20ألف دوالر أمريكي، إنما المتوسط يبلغ  50 المبلغ

Uhttp://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=ContactRegio اإللكترونيالبريد 
n&RegionID=RBASU 

Uhttp://sgp.undp.org/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPa الموقع اإللكتروني
ge&s=HowdoesSGPworkU 

 
 
 
 
 
 
 

 

 للبستنهالمبادرة العالمية  المنظمة -20
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

mailto:cieswebmaster@cies.iie.org�
http://www.cies.org/�
http://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=ContactRegion&RegionID=RBAS�
http://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=ContactRegion&RegionID=RBAS�
http://sgp.undp.org/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=HowdoesSGPwork�
http://sgp.undp.org/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=HowdoesSGPwork�
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 وصف

Encourages innovation, the development of new or the 
modification and adaptation of existing technologies and tools to 
local conditions, the promotion of scaling-up of successful 
innovations and/or best practices. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 ة المتحدة، اليمناإلمارات العربي
 البستنة المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 250000 يصل الى المبلغ
 Urkahane@globalhort.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.globalhort.org/activities/research-grants/U الموقع اإللكتروني
 GTZ المنظمة -21

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Project Funding, Small Grants for Research, Post doctoral برنامج التمويل
research funding 

 وصف

When selecting projects for Germany’s agricultural research for 
development, BEAF concentrates mainly on the needs of small and 
medium-scale farmers. In marginal locations, in particular, their 
crop yields are frequently vulnerable due to a lack of sufficient 
nutrients, drought or salinisation which inhibit plant growth, and 
diseases which destroy harvests. 

 البلدان المتأهلة للتقدم

الجزائ��ر، البح��رين، ج��زر القم��ر، جيب��وتي، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، لبن��ان، ليبي��ا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

ارية يج��ب أن تحص��ل بالتع��اون م��ع المجموع��ة االستش��. اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، ال��يمن
 .ومع معهد بحث ألماني) CGIAR(للبحوث الزراعية الدولية 

 المجاالت المدعومة

Conservation and characterization of underutilized plant genetic 
resources to increase the income of the poor , Tolerance to selected 
abiotic stresses , Increasing income from fruit and vegetables , 
Income increases from livestock ,Integrated land, water and forest 
management at landscape level, as well as Rural institutions and 
their governance. 

 مليون يورو يصل الى المبلغ
Uwolfgang.kasten@gtz.de البريد اإللكترونى U 

 Uhttp://www.gtz.de/en/themen/laendliche-entwicklung/2005.htmU الموقع اإللكتروني
 
 
 

 

 Hivosالمعهد اإلنساني للتعاون التنموي  المنظمة -22
 مؤسسة دولية/ظمة غير حكوميةمن نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

mailto:rkahane@globalhort.org�
http://www.globalhort.org/activities/research-grants/�
mailto:wolfgang.kasten@gtz.de�
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 وصف

Hivos funding is approved for specific activities, programmes or 
organizations as a whole. Organizational funding is a signal of 
confidence and trust in the partner, based on quality and fruitful 
cooperation. 

 سوريا، جيبوتي، جزر القمر البلدان المتأهلة للتقدم

 المجاالت المدعومة
المؤسس��ية؛ اإلنت��اج المس��تدام؛ حق��وق اإلنس��ان والدمقرط��ة؛  الخ��دمات المالي��ة والتنمي��ة

؛ الثقاف���ة )اإلي���دز(متالزم���ة نق���ص المناع���ة المكتس���ب /في���روس نق���ص المناع���ة البش���رية
 ؛ وتشارك تقنية المعلومات واالتصاالت والوسائط والمعرفةوالفنون؛ والمرأة والتنمية

 ختلفي المبلغ
 Uinfo@hivos.nlU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.hivos.nl/virtualoffice/virtual_office/applicationU الموقع اإللكتروني
 (ICGEB)  المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية المنظمة -23

 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة
 Collaborative Research Programme برنامج التمويل

 وصف
Financing projects addressing original scientific questions that 
show a potential contribution of particular relevance for the 
applicant's country. 

الجزائ��ر، مص��ر، الع��راق، األردن، الكوي��ت، ليبي��ا، المغ��رب، قط��ر، الس��عودية، الس��ودان،  البلدان المتأهلة للتقدم
 سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة

 الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية الهندسة المجاالت المدعومة
 ألف يورو 25 المبلغ

 Ubargenti@icgeb.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.icgeb.org/research-grants.html الموقع اإللكتروني U 

 المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة المنظمة -24
 منظمة دولية نوع المنظمة

 ِمنح لألبحاث                                                         COMSTECH-ISESCO برنامج التمويل

 وصف

The COMSTECH-ISESCO Research Grants programme has 
been established in response to the needs of promising young 
researchers in the OIC region, particularly those attached to 
institutions that lack appropriate research funding for engaging 
talented young scientists to worthwhile research activity. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
ائر، البح�رين، ج�زر القم�ر، جيب�وتي، مص�ر، الع�راق، األردن، الكوي�ت، لبن�ان، ليبي�ا، الجز

موريتاني��ا، المغ��رب، ُعم��ان، فلس��طين، قط��ر، الس��عودية، الص��ومال، الس��ودان، س��وريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

ولوجية الصحية، العلوم والتقنية، علوم التكنولوجيا البيولوجية الزراعية، التكنولوجيا البي المجاالت المدعومة
 الهندسة، المصانع الطبية، تقنية المعلومات، وعلوم المواد

 آالف دوالر أمريكي كحد أقصى 10 المبلغ

                        Ucomstech@comstech.orgU البريد اإللكترونى
Usciences@isesco.org.maU 

Uhttp://www.comstech.org الموقع اإللكتروني U  

mailto:info@hivos.nl�
http://www.hivos.nl/virtualoffice/virtual_office/application�
mailto:bargenti@icgeb.org�
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mailto:sciences@isesco.org.ma�
http://www.comstech.org/�
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Uhttp://www.isesco.org.ma U 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المنظمة -25
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية مةنوع المنظ

 Several research Grants برنامج التمويل

 وصف

Research grants to Kuwaiti institutions and organizations in 
furtherance of scientific purposes for the benefit of Kuwait and 
the region. Grants may also be awarded to non-Kuwaiti 
institutions provided the research project is undertaken in 
cooperation with a Kuwaiti institution. 

 الكويت البلدان المتأهلة للتقدم

العلوم البيولوجية، والعلوم والتقنيات الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية،  المجاالت المدعومة
 لعلوم اإلنسانيةوالعلوم االجتماعية وا

 ختلفي المبلغ
 Uresearch@kfas.org.kwU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.kfas.org/ga_researchgrants.html الموقع اإللكتروني U 
 الوطني للبحوث العلمية، لبنان المجلس المنظمة -26

 وكالة حكومية نوع المنظمة
 Various grant program برنامج التمويل

 وصف

Programs are carried out in partnership with universities, 
national research institutions or in  affiliated research centers 
(Lebanese Atomic Energy Commission, the National Center for 
Marine Sciences, the National Center for Remote Sensing and the 
Center for Geophysical Research) 

 لبنان البلدان المتأهلة للتقدم

 - العلوم اإلنسانية واالجتماعية - العلوم البيئية - العلوم األساسية - العلوم الزراعية المجاالت المدعومة
 العلوم والتقنية

 ختلفي المبلغ
 Ugrp@cnrs.edu.lbU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.cnrs.edu.lb/programmes/research.html الموقع اإللكتروني U 
 سة العلوم الوطنيةمؤس المنظمة -27

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 Several grants programs برنامج التمويل

 Funding opportunities for international research collaboration وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
ت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكوي

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

http://www.isesco.org.ma/�
mailto:research@kfas.org.kw�
http://www.kfas.org/ga_researchgrants.html�
mailto:grp@cnrs.edu.lb�
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 Uhttp://www.nsf.gov/funding/U الموقع اإللكتروني
 صندوق األوبك للتنمية الدولية المنظمة -28

 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة
 Grant Program برنامج التمويل

 وصف
Focuses on activities that increase South-South and North-South 
cooperation and enhance capacity-building, including human 
resource development, particularly in the LDCs. 

 الجزائر، العراق، الكويت، ليبيا، ُعمان، قطر، السعودية، اإلمارات العربية المتحدة البلدان المتأهلة للتقدم
 مواضيع ودراسات بحثية متعلقة بشكل خاص بالبلدان األكثر فقراً وبتقدم العلوم والتقنية المجاالت المدعومة

 ألف دوالر أمريكي 100 يصل الى المبلغ
 Uinfo@ofid.orgU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.opecfund.org/projects_operations/grant_operations.a الموقع اإللكتروني
spxU 

 صندوق االستكشاف الفلسطيني المنظمة -29
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 Research grant وصف

 فلسطين البلدان المتأهلة للتقدم

، والعلوم علم اآلثار والتاريخ، العادات والتقاليد والثقافة، الطبوغرافيا، الجيولوجيا المجاالت المدعومة
 الطبيعية

 ختلفي المبلغ
 UExecSec@PEF.org.ukU البريد اإللكترونى

/Uhttp://www.pef.org.uk الموقع اإللكتروني U 
 مؤسسة قطر المنظمة -30

 ليميةإقمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 Qatar National Research Fund برنامج التمويل

 Funds research in national priority areas وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

مال، السودان، سوريا، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصو
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 انظر الموقع اإللكتروني للتعّرف إلى الحقول ذات األولوية المجاالت المدعومة
 في السنة أمريكيألف دوالر  350ألف دوالر أمريكي إلى  20من  المبلغ

Uhttp://www.qnrf.org/fund_program/nprp الموقع اإللكتروني U 

 الصندوق الملكي األردني للبحوث العلمية المنظمة -31
 وزارة التعليم العالي 

 وكالة حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

http://www.nsf.gov/funding/�
mailto:info@ofid.org�
http://www.opecfund.org/projects_operations/grant_operations.aspx�
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 وصف
The Scientific Research Grant program aims at enhancing 
outputs that contribute to the sustained social and economic 
development of Jordan 

 األردن البلدان المتأهلة للتقدم

الطاقة، والمياه، والبيئة، والتطبيقات التقنية، واإلنسانيات، والدراسات االجتماعية  المجاالت المدعومة
 والتعليمية، وغيرها

 ختلفي المبلغ
Uhttp://www.srf.gov.jo/contactus/tabid/90/Default.aspx الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة ساويرس المنظمة -32
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 وصف

The Foundation supports and develops projects that are 
innovative, answer socio-economic needs, demonstrate potential 
for success, and can be promoted as a model to be replicated and 
adapted by other institutions. 

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم
 لتعليمالصحة، والتدريب المهني، وا المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Uhttp://www.sawirisfoundation.org/en/apply.htmU الموقع اإللكتروني

 صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنظمة -33
(STDF) 

 وكالة حكومية نوع المنظمة
 Egyptian German Research Fund برنامج التمويل

 وصف

Agreement  on  the  establishment  of  an  Egyptian-German 
research  fund  for  the  support  of  joint  application-oriented  
projects,  to which  each  side will  
contribute €300,000  (equivalent  to around 2.500.000 Egyptian 
Pound) per year. 

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم

  Biotechnology  and  agricultural  research,  in  particular  food المجاالت المدعومة
production, renewable energy, wind turbine technologies 

 ألف يورو 200 يصل الى المبلغ

 البريد اإللكترونى
Uabeer.shakweer@stdf.org.eg U  
Umona.ayoub@daadcairo.orgU   
Ususanne.ruppert-elias@dlr.deU 

 Uwww.stdf.org.egU الموقع اإللكتروني
Uhttp://www.ewa.internationales-buero.de/?project_cat=3U 

 صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنظمة -34
(STDF) 

 وكالة حكومية نوع المنظمة

http://www.srf.gov.jo/contactus/tabid/90/Default.aspx�
http://www.sawirisfoundation.org/en/apply.htm�
mailto:abeer.shakweer@stdf.org.eg�
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http://www.ewa.internationales-buero.de/?project_cat=3�
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 German Egyptian Scientific Projects برنامج التمويل

 Supports the exchange of scientific visits between Egyptian and وصف
German research teams. 

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم

 Biotechnology , Medicine, Water, Renewable Energy, Material المجاالت المدعومة
Sciences, Social Sciences, Humanities 

 آالف يورو 10 المبلغ
 Uazza.morsy@stdf.org.egU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.stdf.org.eg/index.php?option=com_content&view=art الموقع اإللكتروني
icle&id=25&Itemid=70U 

 المعهد السويدى باإلسكندرية المنظمة -35
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Swedish MENA Research Links برنامج التمويل

 وصف

The Swedish Research Council and the Swedish International 
Development Co-operation Agency (Sida) are sponsoring a 
programme for the promotion of inter-regional research co-
operation. 

الباحثون من الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا  البلدان المتأهلة للتقدم
 وتونس واليمن

لمجاالت العلمية، يما فيها العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، والبحوث األساسية كافة ا المجاالت المدعومة
 والتطبيقية

 ألف كورونا سويدي 750 يصل الى المبلغ

 Umr@vr.seU البريد اإللكترونى
Ulj@vr.seU 

 Uhttp://www.swedenabroad.com/Page____18269.aspxU الموقع اإللكتروني

 أكاديمية العلوم للعالم النامي المنظمة -36
 منظمة دولية نوع المنظمة

 ICGEB-TWAS-UNESCO/IBSP Joint Project on Capacity برنامج التمويل
Building in Basic Molecular Biol 

 وصف

Funding opportunity through the implementation of the "Joint 
Project on Capacity Building in Basic Molecular Biology" that 
aims at creating a network of laboratories involved in research on 
plant and animal pathogens 

 لتقدمالبلدان المتأهلة ل
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 البيولوجيا المجاالت المدعومة
 أمريكيألف دوالر  24الى يصل المبلغ

mailto:azza.morsy@stdf.org.eg�
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 Ubargenti@icgeb.orgU البريد اإللكترونى

-Uhttp://www.icgeb.org/news_English/items/icgeb-twas-unescoibsp الموقع اإللكتروني
joint-project.html U 

 أكاديمية العلوم للعالم النامي المنظمة -37
 منظمة دولية نوع المنظمة

 Research Grants Programme in Basic Sciences برنامج التمويل

 وصف
Under this scheme, grants are awarded to high-level promising 
research projects in biology, chemistry, mathematics and physics 
carried out by either individual scientists or research units 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

، السودان، سوريا، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي 30ألف إلى  15 المبلغ

 Umahdavi@twas.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://twas.ictp.it/prog/grants/research-grants/U الموقع اإللكتروني

 أكاديمية العلوم للعالم النامي المنظمة -38
 منظمة دولية نوع المنظمة

 Joint Research Grants برنامج التمويل

 وصف

Encourages the pursuit of scientific excellence in OIC countries 
by identifying and supporting the best young scientists in these 
countries; reinforcing and promoting scientific research and 
strengthening the endogenous capacity in science and technology; 
and counteracting the brain drain and reducing the exodus of 
scientific talent from the OIC countries. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 العلوم والتقنية المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي كحد أقصى 15 لغالمب

 Umahdavi@twas.orgU البريد اإللكترونى

-Uhttp://twas.ictp.it/prog/grants/twas-comstech-joint-research الموقع اإللكتروني
grants/U 

 الفريق المشترك بين األكاديميات المعني بالقضايا الدولية المنظمة -39
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة
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 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Broad regional support for academies/networks and activities وصف
shared across a number of different countries/regions 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 وم والتقنيةالعل المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ
 Uiap@twas.orgU اإللكترونيالبريد 

Uhttp://www.interacademies.net/CMS/Programmes/8644.aspx الموقع اإللكتروني U 
 معة بيرجينجا المنظمة -40

 جامعة  نوع المنظمة
 Nile Basin Research Programme برنامج التمويل

 وصف

Gives researchers from academic institutions in the ten Nile Basin 
countries an opportunity to work together in research groups in a 
multidisciplinary, fertile academic environment in collaboration 
with researchers from outside the Nile Basin. 

 مصر، السودان البلدان المتأهلة للتقدم
 الموارد المائية المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 UTore.satersdal@global.uib.noU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.nile.uib.no/vacancies.phpU الموقع اإللكتروني
 وزارة الخارجية األمريكية المنظمة -41

 منظمة دولية نوع المنظمة
 US-Egypt Joint Science and Technology Fund برنامج التمويل

 وصف
Approximately USD $ 4 million per year  equally distributed 
between Egyptian and American scientists working together on 
joint research activities. 

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم

 - لقياسالمعايير وعلم ا -تقنيات المعلومات - التقنيات البيئية - التكنولوجيا البيولوجية المجاالت المدعومة
 الطاقة والعلوم االجتماعية، إلخ - تقنيات التصنيع

 ألف دوالر أمريكي 200ألف إلى  100 المبلغ

 Ustfund@usaid.govU البريد اإللكترونى
Uabeer.shakweer@stdf.org.eg U 

 Uhttp://egypt.usembassy.gov/usegypt/grants.htmU وقع اإللكترونيالم

 Wellcome Trust المنظمة -42
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

mailto:iap@twas.org�
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 ,International Engagement Awards, Collaboration Grants برنامج التمويل
Equipment Grants 

 وصف
Stimulate dialogue about health research and its impact on the 
public in a range of community and public contexts in developing 
countries 

 سودان، تونسلجزائر، جزر القمر، جيبوتي، مصر ،ليبيا، موريتانيا،  الصومال، ال البلدان المتأهلة للتقدم
 البحوث حول الصحة العالمية المجاالت المدعومة

 باوند 30000 يصل الى المبلغ
 Uinternationalengagement@wellcome.ac.ukU اإللكترونيالبريد 

 الموقع اإللكتروني

Uhttp://www.wellcome.ac.uk/Funding/Public-
engagement/Grants/International-Engagement-
Awards/index.htmU  
Uhttp://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-
science/International-funding/index.htmU 

 منظمة الصحة العالمية المنظمة -43
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Research and Training in Tropical Diseases برنامج التمويل

 وصف

Funds specific research projects in diseases of poverty, which 
cover infectious diseases and the culture and environment that 
contribute to these problems. Also supports the development of 
individuals and institutions in the countries where these diseases 
are prevalent. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
 الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 األمراض المعدية المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ
 Utdgrant@who.intU اإللكترونيالبريد 

Uhttp://www.who.int/tdr/svc/grants/application-reporting-forms الموقع اإللكتروني U 
 
 
 
 

 

 National Research Foundation of Korea المنظمة -44
 مؤسسة حكومية نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل
 نح ابحاثم وصف

اإلمارات , تونس, تايالند, السودان, رومانيا, بولندا, ماليزيا, الهند, مصر, بنجالديش البلدان المتأهلة للتقدم
 فيتنام, أوزباكستان, العربية المتحدة

mailto:internationalengagement@wellcome.ac.uk�
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Public-engagement/Grants/International-Engagement-Awards/index.htm�
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Public-engagement/Grants/International-Engagement-Awards/index.htm�
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Public-engagement/Grants/International-Engagement-Awards/index.htm�
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/International-funding/index.htm�
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/International-funding/index.htm�
mailto:tdgrant@who.int�
http://www.who.int/tdr/svc/grants/application-reporting-forms�


 الفرص المتاحة للتمويل: الباب الثانى                     دليل الجهات الداعمة والمانحة للدراسات العليا و المشروعات والجوائز       

 58 

 العلوم الطبيعية والهندسة المجاالت المدعومة
 الشهرفي ) عملة كورية(وون  1700000يحصل الحاصلين علي المنحة  المبلغ
Usophie1207@nrf.go.kr  اإللكترونيالبريد  U 

 Uhttp://www.nrf.go.kr/html/en/U الموقع اإللكتروني
 African Union Commission المنظمة -45

 مؤسسة دولية نوع المنظمة

    African union research grants مج التمويلبرنا

 وصف

The African Union Commission is seeking proposals for research 
focusing on the following thematic priorities articulated in 
Africa’s Science and Technology Consolidated Plan of Action 
(CPA) and its Lighthouse Projects: (a) Post-harvest and 
Agriculture, (b) Renewable and Sustainable Energy, and (c) 
Water and Sanitation in Africa. The programme is financed 
through the Financing Agreement between the European 
Commission and the ACP Group of States under the ACP 
Research for Sustainable Development Program of the 10th EDF 
Intra-ACP Envelop.  

 دول االتحاد األفريقى البلدان المتأهلة للتقدم
 Science and Technology المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
Uhttp://www.africahrst.org/stict/rgp/call2011.aspx الموقع اإللكتروني U 

 مصر الخيرمؤسسة  المنظمة -46
 غير حكومية مؤسسة نوع المنظمة

والتكنزلوجيا لتمويل  اكاديمية البحث العلمىبالتعاون مع " حلولنا بعقولنا"برنامج  برنامج التمويل
 البرامج النصف صناعية

يهدف البرنامج الى اتخاذ الخطوات األولى فى تحويل براءة األختراع الى منتجات ذات  وصف
 المصرى عى لتوفير حلول لبعض التحديات التى تواجه المجتمعتأثيرأقتصادى ومجتم

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم
 صحة –زراعة  –مياه  –طاقة  المجاالت المدعومة

 جنية مصرى كحد اقصى للمشروع 250,000 المبلغ

Uhttp://www.misrelkheir.org/helolnabeokolna الموقع اإللكتروني U 
Uhttp://www.asrt.sci.eg/helolnabeokolna U 

 National Institute Of Health (NIH) المنظمة -47
 حكومية مؤسسة نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

The National Institutes of Health (NIH), part of the United States 
Department of Health & Human Services, is the primary U.S. 
Federal agency for conducting and supporting medical research. 
To realize its mission of extending healthy life and reducing the 
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burdens of illness and disability, NIH funds grants, cooperative 
agreements, and contracts that support the advancement of 
fundamental knowledge about the nature and behavior of living 
systems.  

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم الطبية المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
 Uhttp://grants.nih.gov/grants/grants_process.htmU الموقع اإللكتروني

 The Fogarty International Center at NIH المنظمة -48
 حكومية مؤسسة نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

Fogarty International Center at NIH offers a variety of funding 
opportunities to support the field of global health research. 
Fogarty also offers a variety of resources for those seeking global 
health research funding across NIH, and from other 
organizations. 

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم الطبية المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
 Uhttp://www.fic.nih.gov/FUNDING/Pages/default.aspxU الموقع اإللكتروني

 National Institute of Dental المنظمة -49
 حكومية مؤسسة نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

NIDCR is the Nation’s leading funder of oral, dental, and 
craniofacial research. Approximately 75% of NIDCR’s budget 
goes to the support of grantees at universities, dental schools, and 
medical schools across the country and around the world.  

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 طب الفم واألسنان و الجمجمة المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
 Uhttp://www.nidcr.nih.gov/grantsandfunding/U الموقع اإللكتروني

 Howard Hughes Medical Institute المنظمة -50
 مركز أبحاث نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

HHMI grants support promising biomedical research scientists 
who are foreign citizens or members of groups underrepresented 
in the sciences; medical, dental and veterinary students seeking 
research training; and leading research scientists who are 
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developing new approaches to undergraduate science education.  
 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم

 طرىالعلوم والطب وطب األسنان والطب البي المجاالت المدعومة
/Uhttp://www.hhmi.org/grants/individuals الموقع اإللكتروني U 

 Human Frontier Science المنظمة -51
 ركز أبحاثم نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

The HFSP supports novel, innovative and interdisciplinary basic 
research focused on the complex mechanisms of living organisms; 
topics range from molecular and cellular approaches to systems 
and cognitive neuroscience. A clear emphasis is placed on novel 
collaborations that bring biologists together with scientists from 
fields such as physics, mathematics, chemistry, computer science 
and engineering to focus on problems at the frontier of the life 
sciences.  

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 Neuroscience and molecular biology المجاالت المدعومة
 Uhttp://www.hfsp.org/fundingU الموقع اإللكتروني

 The James S. McDonnell Foundation المنظمة -52
 مؤسسة بحثية نوع المنظمة

 برنامج منح امج التمويلبرن

 وصف

JSMF believes that private philanthropic support for science is 
most effective when it invests in the acquisition of new knowledge 
and in the responsible application of knowledge for solving the 
real world problems. Applicants are encouraged to keep this in 
mind when preparing proposals. Projects supported through the 
21st Century Science Initiative are expected to meet highly 
selective intellectual standards.  

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم الطبية المجاالت المدعومة
 Uhttp://www.jsmf.org/grants/U الموقع اإللكتروني

 

 American Foundation for AIDS Research المنظمة -53
 مؤسسة بحثية نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 وصف

amfAR utilizes formal requests for proposals to solicit grant 
applications for both targeted and general HIV/AIDS research. 
Proposals are then peer reviewed by the Scientific Advisory 
Committee on the basis of their relevance, scientific merit, and 
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promise. To date, amfAR has funded more than 2,200 research 
teams worldwide. 

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 أبحاث عن مرض األيدز المجاالت المدعومة
/Uhttp://www.amfar.org/rfp الموقع اإللكتروني U 

 Heiser Program for Research in Leprosy and المنظمة -54
Tuberculosis 

 مؤسسة بحثية نوع المنظمة
  برنامج التمويل

 وصف

The Heiser Program for Research in Leprosy and Tuberculosis 
regards itself as supportive and complementary to major 
tuberculosis research programmes, such as those of the National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of 
Health and the Stop TB Partnership. It will continue to commit 
funds in the form of post-doctoral fellowships for research on 
tuberculosis, particularly in the areas of the molecular basis of 
disease pathogenesis, diagnostics, vaccine, and new drug 
development. 

 مرض الجذام و السل المجاالت المدعومة

Uhttp://rdfunding.org.uk/queries/ListCharityDetails.asp?CharityI الموقع اإللكتروني
D=1232U 

  NASA Astrobiology Institute المنظمة -55
 مؤسسة بحثية ع المنظمةنو

  برنامج التمويل

 وصف
In addition to periodic solicitations for new NAI teams, the 
Astrobiology Program offers various other funding opportunities 
through the NAI.  

 علوم الفضاء المجاالت المدعومة
 Edward.M.Goolish@nasa.gov اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://astrobiology.nasa.gov/nai/fundingU الموقع اإللكتروني
 
 

 National Institute of Standards and Technology المنظمة -56
 ج منحبرنام برنامج التمويل

 وصف

NIST funds industrial and academic research in a variety of 
ways. The Small Business Innovation Research Program funds 
R&D proposals from small businesses. We also offer other grants 
to encourage work in specific fields: precision measurement, fire 
research, and materials science. Grants/awards supporting 
research at industry, academic, and other institutions are 
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available on a competitive basis through several different 
Institute offices.  

 كل البلدان البلدان المتأهلة للتقدم
 لعلوم الحيوية الكيمياء و الرياضيات والفيزياء والصحة ا المجاالت المدعومة

 Uchristopher.hunton@nist.gov اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://www.nist.gov/director/ocfo/grants/grants.cfmU الموقع اإللكتروني
 Grant Assistance for Grassroot Project المنظمة -57

 مؤسسة حكومية نوع المنظمة
  برنامج التمويل

 وصف

As part of the Official Development Assistance (ODA) to 
developing countries, the Government of Japan offers a 
Programme to support non-governmental organizations (NGOs) 
and community based organizations (CBOs) that are working 
specifically in the social development sector. Known as the GGP 
(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects), it 
provides flexible and timely support to small-scale development 
projects, which aim to improve the social well-being of the people 
at the grassroots level.  

 البلدان النامية البلدان المتأهلة للتقدم

 المجاالت المدعومة

·Basic education (pre-school to class eight, and adult literacy)  
·Primary health (includes population welfare / reproductive 
health)  
·Vocational training/Skill development    
·Special education (education/training for Handicapped, 
Orphanages, etc.)   
·Agriculture (irrigation system, training, small-scale dam, etc.)  
·Public welfare/Basic Infrastructure (drinking water supply, 
sanitation, road, bridges, electricity, etc.)  
.Environment 

-Uhttp://www.pk.emb كترونيالموقع اإلل
japan.go.jp/ECONOMICS/Grassroots%20Projects/GGP.htmU 

 
 

 Swedish International Development Cooperation المنظمة -58
Agency 

 وصف

Sida is a government agency of the country of Sweden with over 
650 employees. Sida channels its resources through NGOs, 
multilateral cooperation, and the EU, among others and is 
interested in promoting the idea of “international development 
cooperation” to replace the one-sided giving indicated by the 
term “assistance.” Supporting over 2,000 projects in over 100 
countries (over 20 of them are specially designated as target 
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countries), Sida seeks to create partnerships with companies, 
popular movements, organizations, universities, and government 
agencies for its development projects. 

 countries in Africa, Asia, Latin America, and Central and البلدان المتأهلة للتقدم
Eastern Europe. 

 المجاالت المدعومة
 Economy - Infrastructure - Humanitarian assistance – Water -  
Urban development 

 
 Uinfo@sida.se اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://www.sida.orgU الموقع اإللكتروني
 U.S.-Egypt Science and Technology Agreement المنظمة -59

 وصف

The Joint Board is offering a new grants program to support 
Junior Scientist Development Visits. These grants will fund visits 
by American scientists to Egyptian institutions, and Egyptian 
scientists to American institutions, for periods up to 6 months. To 
be eligible, applicants must have received his/her PhD within the 
past 10 years. 

 مصر لبلدان المتأهلة للتقدما
 Science and Technology المجاالت المدعومة

 ماليين دوالر سنوياً  3تصل إلى  المبلغ
Uhttp://www.fas.usda.gov/icd/grants/egys-t.html الموقع اإللكتروني U 
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 دراسات اإلنسانيةمجاالت ال :ثانيا 
 

 المعهد األمريكي لألبحاث العلمية في العراق المنظمة -1
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 البعثات برنامج التمويل

 وصف
Proposals are invited from individual post-doctoral and advanced 
pre-doctoral researchers for fellowships to conduct research 
related to Iraq in any field of the humanities or social sciences. 

 العراق  البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم االجتماعية المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 4000 يصل الى المبلغ

 Utaminian@yahoo.comU البريد اإللكترونى
Uinfo@taarii.orgU 

 Uhttp://www.taarii.org/fellowships.php#1U الموقع اإللكتروني

 المركز االمريكي لألبحاث الشرقية المنظمة -2
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 امج التمويلبرن
Getty Research Exchange Fellowship Program for the 
Mediterranean Basin and Middle East and various other 
programs 

 وصف

Funded by the Getty Foundation, the fellowships require scholars 
to affiliate with one of the following overseas research centers: 
American Academy in Rome; American Center of Oriental 
Research (Amman); American Institute for Maghrib Studies 
(Morocco, Tunisia, and Algeria); American Institute for Yemeni 
Studies (Sana'a); American Research Center in Egypt (Cairo); 
American Research Institute in Turkey (Istanbul and Ankara); 
American School of Classical Studies at Athens; and the Cyprus 
American Archaeological Research Institute (Nicosia). 

 األردن البلدان المتأهلة للتقدم
 اإلرث الثقافي المجاالت المدعومة

دوالر أمريكي لمصاريف  1000دوالر أمريكي في الشهر لمصاريف المعيشة و  3000 المبلغ
 السفر

 Uresearchgrants@getty.eduU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.getty.edu/grants/research/U رونيالموقع اإللكت

 المعهد األمريكي للدراسات المغاربية المنظمة -3
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 الشماليين ِمنح بحثية من المعهد األمريكي للدراسات المغاربية للمثقفين األفارقة برنامج التمويل
 Open to Maghreb citizens who are conducting research for a وصف

mailto:taminian@yahoo.com�
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doctoral dissertation or are post doctoral or senior scholars. 
 الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس البلدان المتأهلة للتقدم

 اعيةاألعمال واإلنسانيات والعلوم االجتم المجاالت المدعومة
 2,500$ - 1,000$ المبلغ

 Uaimscmes@u.arizona.eduU البريد اإللكترونى

Uhttp://aimsnorthafrica.org/fellowships/summer_grants.cfm?menu الموقع اإللكتروني
=2U 

 للدراسات اليمنية األمريكيالمعهد  المنظمة -4
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 زماالت بحثية للمثقفين من المواطنين في اليمن برنامج التمويل

 وصف

In order to encourage original research by Yemeni scholars in all 
fields of the humanities, social sciences, and sciences, the American 
Institute for Yemeni Studies (AIYS) may support research 
projects proposed by qualified researchers. 

 اليمن  البلدان المتأهلة للتقدم
 العلوم االجتماعية والعلوم المجاالت المدعومة

 دوالر أمريكي 2000 المبلغ

                                                       Uaiysyem@y.net.yeU اإللكترونى البريد
Uaiys@aiys.orgU 

Uhttp://www.aiys.org/fellowships.html الموقع اإللكتروني U 

 الصندوق العربي للثقافة والفنون المنظمة -5
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 direct financial assistance to independent artists and cultural وصف
institutions across the Arab region. 

 دان المتأهلة للتقدمالبل
 

األفراد، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الثقافية والتعليمية، والهيئات الحكومية، 
والشركات الخاصة العاملة في الثقافة والفنون في الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، 

فلسطين، قطر، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ُعمان، 
 السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 UGrants@arabculturefund.orgU البريد اإللكترونى

Uhttp://arabculturefund.org/eng/index.php?option=com_content&v الموقع اإللكتروني
iew=article&id=58&Itemid=18U 

 الصندوق العربي لحقوق اإلنسان المنظمة -6
 حاثشبكة أب/مركز نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 Supports projects that respond to potential openings for the وصف

mailto:aimscmes@u.arizona.edu�
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advancement of human rights in the region. Opportunities of this 
sort may include the relaxation of government restrictions in a 
particular country; increased public engagement and demands for 
respect for a particular human right; the formation of a new 
network of organizations 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

ين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسط
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 حقوق اإلنسان المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Ufouad@ahrfund.orgU البريد اإللكتروني

Uhttp://www.ahrfund.org/index.php?option=com_content&view=ar الموقع اإللكتروني
ticle&id=56&Itemid=60U 

 الشبكة العـربية للمنظمات األهلية المنظمة -7
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 صندوق أبحاث برنامج التمويل
 Support for research about the Arab environment for NGOs وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 ية المتحدة، اليمناإلمارات العرب

التشريعات، السياسات الحكومية، توجهات وسائل اإلعالم، الوعي االجتماعي وفهم دور  المجاالت المدعومة
 .المجتمع المدني

 ختلفي المبلغ
 Uchabaka@link.com.egU البريد اإللكتروني

 Uhttp://www.shabakaegypt.orgU الموقع اإللكتروني

 المؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا المنظمة -8
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 تمويل المشاريع المقترحة حول التكنولوجيا للخبراء العراقيين برنامج التمويل

 وصف
In collaboration with Sandia National Laboratories, the program  
assists Iraqi experts who have products and/or technologies with  
commercialization potential. 

 العراق البلدان المتأهلة للتقدم

التي تركز على  أو التقنيات ذات اإلمكانيات التجارية،/أو المنتجات و/كافة المجاالت و المجاالت المدعومة
 المنتجات القابلة للتسويق في األسواق المحلية أو اإلقليمية أو الدولية

 دوالر أمريكي 50000-25000 المبلغ
Uastf_baghdad@astf.net البريد اإللكترونى U 

Uhttp://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogzid=10255 الموقع اإللكتروني U 

 صندوق بركات المنظمة -9
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 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Support for the study and research of the material and visual وصف
cultures of Islamic societies 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 باوند 18000 يصل إلى المبلغ

 Ubarakat.trust@orinst.ox.ac.ukU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.barakat.org/grants.phpU الموقع اإللكتروني

 األكاديمية البريطانية المنظمة -10
 وكالة حكومية نوع المنظمة

 UK-Middle East Capacity Sharing Partnerships برنامج التمويل

 وصف

In an initiative developed by the British Academy's Middle East 
Panel, two awards of up to £10,000 a year for up to three years are 
available to support the development of ongoing links between UK 
and Middle East research centres or institutions, within the 
humanities and social sciences. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
بيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، لي

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 اإلنسانيات والعلوم االجتماعية المجاالت المدعومة
 باوند 10000 يصل إلى المبلغ

 Uoverseas@britac.ac.ukU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.britac.ac.uk/funding/guide/intl/mideastap.cfmU الموقع اإللكتروني

 مركز التنمية العالمية المنظمة -11
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Visiting Fellowship for Distinguished Developing Country امج التمويلبرن
Candidates 

 وصف
The Center for Global Development  an independent Washington-
based think tank, invites applications from leading scholars in 
developing countries for a visiting fellows program 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

ة بالسياسات في مجال فعالية المعونة، أو التجارة، أو تنمية القطاع البحوث المتعلق المجاالت المدعومة
 الخاص، أو األسواق المالية، أو الصحة العالمية، أو الهجرة

 One-year sabbatical support المبلغ
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 Uhrjobs@cgdev.orgU البريد اإللكترونى

_Uhttp://www.cgdev.org/section/about/employment/visiting_fellows الموقع اإللكتروني
developing_countriesU 

 مركز المرأة العربية للتدريب والبحث المنظمة -12
 ثشبكة أبحا/مركز نوع المنظمة

 Various Programs برنامج التمويل

 وصف
CAWTAR considers competitions as instruments to spread 
awareness and advocacy on issues of concern to it and on its 
projects. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
لبنان، ليبيا،  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مسائل الجنسين المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uinfo@cawtar.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.cawtar.org/index/Lang/en-en/Topic/CompetitionsU اإللكتروني الموقع

الوكالة الكندية للتنمية ) / IDRC(مركز البحوث للتنمية الدولية  المنظمة -13
 )CIDA(الدولية 

 يةمنظمة دول نوع المنظمة
 Canadian Partnerships, Knowledge-related activities برنامج التمويل

 Receives unsolicited proposals for small research grants or وصف
knowledge-related activities. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
لبنان، ليبيا،  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

العولمة، مثل التجارب االقتصادية ذات التوجه االجتماعي، المقاربات الجديدة حول سالمة  المجاالت المدعومة
 تمع المدنياألغذية، والدور المتغير للمج

 دوالر كندي 30000-20000 المبلغ
 Uskamel@idrc.org.egU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.idrc.ca/en/ev-54473-201-1-DO_TOPIC.html الموقع اإللكتروني U 

 مجلس تنمية بحوث العلوم االجتماعية في أفريقيا المنظمة -14
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Small Grants Programme, Advanced Research Fellowships برنامج التمويل
Programme 

 وصف

Thesis writing in African Institutions aims to enable the continued 
development of social science research in Africa by providing 
graduate researchers with the basic requirements they need to 
carry out their field-work. 

mailto:hrjobs@cgdev.org�
http://www.cgdev.org/section/about/employment/visiting_fellows_developing_countries�
http://www.cgdev.org/section/about/employment/visiting_fellows_developing_countries�
mailto:info@cawtar.org�
http://www.cawtar.org/index/Lang/en-en/Topic/Competitions�
mailto:skamel@idrc.org.eg�
http://www.idrc.ca/en/ev-54473-201-1-DO_TOPIC.html�


 الفرص المتاحة للتمويل: الباب الثانى                     دليل الجهات الداعمة والمانحة للدراسات العليا و المشروعات والجوائز       

 69 

موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر  البلدان المتأهلة للتقدم
 القمر

 العلوم االجتماعية ت المدعومةالمجاال
 ختلفي المبلغ

 UExecutive.Secretary@codesria.snU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.codesria.org/index.htmU الموقع اإللكتروني

 منتدى البحث االقتصادي المنظمة -15
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Global Development Network Regional Research Competition and برنامج التمويل
FEMISE Research Competition 

 وصف

Has traditionally focused on five themes: macroeconomics/finance, 
international economics, labor and human development, 
microeconomics (including infrastructure and different sectors), 
and institutional economics.   

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 وفق المواضيع التي يتم اختيارها كأولوية سنوياً  المجاالت المدعومة
 غير مطبق المبلغ

 Uagalal@erf.org.egU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.erf.org.eg/cms.php?id=research_compititionU لموقع اإللكترونيا

 الشراكة األوروبية للديمقراطية المنظمة -16
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Flexible Funding Facility برنامج التمويل
 Small grants وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 دعم حقوق اإلنسان والديمقراطية ت المدعومةالمجاال
 .يتوفر التمويل للمشاريع األكبر. يورو 30000و 10000بين  المبلغ

 Uinfo@eupd.euU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.eupd.eu/fundingU الموقع اإللكتروني

 Friedrich Naumann Foundation المنظمة -17
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 تمويل البحوث برنامج التمويل

 وصف
The Friedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF) is the 
Foundation for liberal politics. Established in 1958 by Theodor 
Heuss, the first president of the Federal Republic of Germany, it 
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promotes individual freedom and liberalism. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

صومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، ال
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 التعليم المدني، والحوارات السياسية الدولية، واالستشارات السياسية المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uliberal@fnst-egypt.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.fnst-egypt.org/eindex.htmlU اإللكترونيالموقع 

 برنامج فولبرايت المنظمة -18
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Fulbright Visiting Specialists Program: Direct Access to the برنامج التمويل
Muslim World 

 وصف

Fulbright Visiting Specialists Program: Direct Access to the 
Muslim World aims to promote understanding of Islamic 
civilization and the history, politics, and culture of today’s Muslim 
world.   

 البلدان المتأهلة للتقدم
لقمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر ا

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

المجتمع  اختصاصات العلوم والدراسات اإلنسانية، بما فيها الفنون، مع التركيز على المجاالت المدعومة
 اإلسالمي أو الحضارة اإلسالمية

 ختلفي المبلغ
 Ucieswebmaster@cies.iie.orgU البريد اإللكترونى

/Uhttp://www.cies.org/Visiting_Specialists الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية المنظمة -19
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Gaddafi Foundation offers humanitarian and developmental وصف
support locally and internationally 

 تأهلة للتقدمالبلدان الم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 لثقافية واإلنسانيةالحقوق االجتماعية واالقتصادية وا المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uoursupport@gdf.org.lyU البريد اإللكترونى

Uhttp://gdf.org.ly/index.php?lang=en&CAT_NO=104&MAIN_CAT الموقع اإللكتروني
_NO=1&Page=106&CAT_NO=6U 

البحوث االقتصادية المراعية للنوع االجتماعي وتحليل السياسات  المنظمة -20
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GERPA 
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 GERPA Fellowship Program برنامج التمويل

 وصف
A fellowship/grant for promising PhD students originating from 
the MENA region and who are planning to conduct their research 
thesis on a topic related to gender and economics in MENA.   

 البلدان المتأهلة للتقدم
الضفة الغربية وغزة، لبنان، /المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، األردن، فلسطين

ق، تركيا، إيران، ُعمان، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت، سوريا، العرا
 السعودية، اليمن، جيبوتي

 مسائل الجنسين المجاالت المدعومة

مساعدة عالم اقتصاد متخصص في مسائل الجنسين في جامعة /فرصة لالستفادة من توجيه المبلغ
 )ف التعليمال تتضمن تغطية الرسوم وتكالي. (أمريكية رائدة

 Uinfo@cawtar.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.gerparesearch.org/middle.php?sid=22 الموقع اإللكتروني U 

 صرة بجامعة جورج تاونمركز الدراسات العربية المعا المنظمة -21
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Qatar Post-Doctoral Fellowship برنامج التمويل

 The fellowship will support a recent PhD working on the topic of وصف
US-Arab Relations, Arab or Islamic Studies. 

دكتوراه من جامعة في الواليات المتحدة؛ يتم تقييم المتقدمين في يجب أن تكون شهادة ال البلدان المتأهلة للتقدم
 الطلبات وفق منحتهم وجودة سجالتهم األكاديمية

 العالقات بين الواليات المتحدة والعرب أو الدراسات اإلسالمية المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي إضافة إلى إعانات مالية 40راتب بقيمة  المبلغ

Ujr468@georgetown.edu لكترونىالبريد اإل U 
 Uhttp://ccas.georgetown.edu/center-scholarships-qatar_f.cfmU الموقع اإللكتروني

 جنبية في جامعة جورج تاون في قطركلية الخدمات اال المنظمة -22
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 برنامج التمويل

Awards a number of research grants to scholars and researchers 
engaged in the study of the topic. The grants are designed to 
support fieldwork and original empirical research on topics 
related to migrant labor in the Gulf. 

 وصف
Research Grant in the Study of Migrant Labor in the Gulf Center 
for International and Regional Studies Georgetown University 
School of Foreign Service in Qatar 

 البلدان المتأهلة للتقدم
القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا،  الجزائر، البحرين، جزر

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 اليد العاملة المهاجرة في الخليج المجاالت المدعومة
 كيألف دوالر أمري 35 -آالف  5 المبلغ
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    Ucirsresearch@georgetown.eduU البريد اإللكترونى
/Uhttp://cirs.georgetown.edu/research/grants الموقع اإللكتروني U 

 GEFعالمية مرفق البيئة ال المنظمة -23
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Small Grants Programme برنامج التمويل

 وصف

Grants are made directly to community-based organizations and 
non-governmental organizations in recognition of the key role they 
play as a resource and constituency for environment and 
development concerns. 

 مصر، األردن، لبنان، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، اليمن البلدان المتأهلة للتقدم
 تطوير استراتيجيات بيئية مخصصة للبلدان المجاالت المدعومة

 ألف دوالر أمريكي 20ألف دوالر أمريكي، إنما المتوسط يبلغ  50 المبلغ

Uhttp://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=ContactRegio ريد اإللكترونىالب
n&RegionID=RBASU 

Uhttp://sgp.undp.org/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPa الموقع اإللكتروني
ge&s=HowdoesSGPworkU 

 المعهد اإلنساني للتعاون التنموي المنظمة -24
 Hivos 

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 وصف

Hivos funding is approved for specific activities, programmes or 
organisations as a whole. Organisational funding is a signal of 
confidence and trust in the partner, based on quality and fruitful 
co-operation. 

 سوريا، جيبوتي، جزر القمر البلدان المتأهلة للتقدم

 لمدعومةالمجاالت ا
الخدمات المالية والتنمية المؤسسية؛ اإلنتاج المستدام؛ حقوق اإلنسان والدمقرطة؛ 

؛ الثقافة والفنون؛ )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /فيروس نقص المناعة البشرية
 الجنس والمرأة والتنمية؛ وتشارك تقنية المعلومات واالتصاالت والوسائط والمعرفة

 ختلفي المبلغ
 Uinfo@hivos.nlU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.hivos.nl/virtualoffice/virtual_office/applicationU الموقع اإللكتروني

 ية لممولي حقوق اإلنسانالمجموعة الدول المنظمة -25
 Funding directory نوع المنظمة

 Contains information on several funders for research on human برنامج التمويل
rights in the Arab World 

 وصف

An association of grant makers devoted to supporting efforts to 
achieve the rights enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights and the treaties and laws it has generated so that 
all people may enjoy a truly and fully human existence. 
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 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 حقوق اإلنسان المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uhttp://www.hrfunders.org/funders/funder.phpU الموقع اإللكتروني

 مؤسسة موندريان المنظمة -26
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Collaboration Grants Program برنامج التمويل

 وصف
Support artists’ initiatives in non-Western countries and to 
promote international exchanges and the exchange of knowledge 
with visual arts organisations in the Netherlands. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 ت العربية المتحدة، اليمناإلمارا

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

Uc.reitsma@mondriaanfoundation.nl البريد اإللكترونى U 
Uhttp://www.mondriaanfoundation.nl/#/ap/arts_collaboratory الموقع اإللكتروني U 

 المجلس الوطني للبحوث العلمية، لبنان المنظمة -27
 وكالة حكومية نوع المنظمة

 Various grant program برنامج التمويل

 وصف

Programs are carried out in partnership with universities, national 
research institutions or in  affiliated research centers (Lebanese 
Atomic Energy Commission, the National Center for Marine 
Sciences, the National Center for Remote Sensing and the Center 
for Geophysical Research) 

 لبنان البلدان المتأهلة للتقدم

العلوم  - العلوم اإلنسانية واالجتماعية - العلوم البيئية - العلوم األساسية - العلوم الزراعية لمجاالت المدعومةا
 والتقنية

 ختلفي المبلغ
 Ugrp@cnrs.edu.lbU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.cnrs.edu.lb/programmes/research.html الموقع اإللكتروني U 
 

 الصندوق النرويجي لحقوق اإلنسان المنظمة -28
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Human rights fund برنامج التمويل
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 Financial support to projects in low- and middle income countries وصف
where the human rights situation is particularly difficult 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 حقوق اإلنسان المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي 25 يصل إلى المبلغ

 Utale.longva@nhrf.noU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.nhrf.no/#What_is_the_Norwegian_Human_Rights_Fu الموقع اإللكتروني
ndU 

 صندوق االستكشاف الفلسطيني المنظمة -29
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 Research grant وصف

 فلسطين البلدان المتأهلة للتقدم
 علم اآلثار والتاريخ، العادات والتقاليد والثقافة، الطبوغرافيا، الجيولوجيا، والعلوم الطبيعية الت المدعومةالمجا
 ختلفي المبلغ

 UExecSec@PEF.org.ukU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.pef.org.uk/Pages/Grants.htmU الموقع اإللكتروني

 األمريكي-مركز األبحاث الفلسطيني المنظمة -30
 )PARC( 

 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Getty Research Exchange Fellowship Program for the برنامج التمويل
Mediterranean Basin and Middle East 

 وصف
A fellowship program open for scholars who are Palestinian 
citizens  who wish to undertake a specific research project in 
cultural heritage. 

 فلسطين البلدان المتأهلة للتقدم
 اإلرث الثقافي المجاالت المدعومة

الحياتية ولغاية ألف دوالر آالف دوالر أمريكي في الشهر للمصاريف  3راتب يصل إلى  المبلغ
 أمريكي لتكاليف السف

 Uparcpal@palnet.comU البريد اإللكترونى
 Uhttp://parc-us-pal.org/getty.htmU الموقع اإللكتروني

 ول الفقر والسياسة االقتصاديةشبكة األبحاث ح المنظمة -31
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Joint Research Initiative برنامج التمويل
 A awards 20 to 25 grants o to teams of researchers originating وصف
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from and residing in a developing country. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
ر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جز

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الفقر والسياسة االقتصادية المجاالت المدعومة
 شهر 18ألف دوالر كندي كل  50 المبلغ

 Usbibi@ecn.ulaval.caU بريد اإللكترونىال
 Uwww.pep-net.orgU الموقع اإللكتروني

 Roberto Cimetta Fund المنظمة -32
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Mobility program برنامج التمويل

 وصف
Funds Contemporary theatre: new theatrical forms, new writing 
for theatre, dramaturgy, especially travel for authors’ meetings, 
writing workshops 

 البلدان المتأهلة للتقدم
ليبيا،  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Ugrant@cimettafund.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.cimettafund.org/EN/index.lasso الموقع اإللكتروني U 

 وزارة التعليم العالي/ الصندوق الملكي األردني للبحوث العلمية المنظمة -33
 وكالة حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 وصف
The Scientific Research Grant program aims at enhancing outputs 
that contribute to the sustained social and economic development 
of Jordan 

 األردن البلدان المتأهلة للتقدم

الجتماعية الطاقة، والمياه، والبيئة، والتطبيقات التقنية، واإلنسانيات، والدراسات ا المجاالت المدعومة
 والتعليمية، وغيرها

 ختلفي المبلغ
Uhttp://www.srf.gov.jo/contactus/tabid/90/Default.aspx الموقع اإللكتروني U 

 

 صندوق سفـر لتجوال الشباب العربي المبادر المنظمة -34
 إقليميةمؤسسة /ظمة غير حكوميةمن نوع المنظمة

 Safar travel grants برنامج التمويل

 Contributes to building a culture of learning, initiative and وصف
inspiration amongst youth in the Arab World 
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 البلدان المتأهلة للتقدم
ن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األرد

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 UMais@almoultaqa.comU                                Usuad@almoultaqa.comU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.safarfund.org/index_en.aspxU الموقع اإللكتروني

 مؤسسة سعيد المنظمة -35
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية مةنوع المنظ

 Project Grants برنامج التمويل

 وصف

Said Foundation helps disadvantaged children in the fields of 
education, health, disability and risk reduction. It also provides 
opportunities for children and young people to improve their 
knowledge and understanding of Arab Culture. 

 سورياـ العراق، األردن، لبنان، فلسطين البلدان المتأهلة للتقدم
 الثقافة والفنون؛ تنمية األطفال المجاالت المدعومة

 آالف باوند للمشروع 10ألف إلى  المبلغ
 Uprogrammes@saidfoundation.orgU البريد اإللكترونى

Uhttp://www.saidfoundation.org/whatwedo/apply_project_grant.shtml الموقع اإللكتروني U 
 مجلس بحوث العلوم االجتماعية المنظمة -36
 شبكة أبحاث/مركز المنظمةنوع 

 Abe Fellowship; Dissertation Proposal Development Fellowship برنامج التمويل

 Encourages international multidisciplinary research on topics of وصف
pressing global concern. 

 البلدان المتأهلة للتقدم

، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

متوفر للمواطنين من البلدان التي تظهر عالقات متينة  .اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 .الواليات المتحدةوجادة وطويلة األمد مع مجتمعات البحث في اليابان و

 المجاالت المدعومة
Human security, multilateralism, bilateralism, U.S.-Japan 
relations, transnational economic relations, the empowerment of 
peoples and communities, and sustainable development 

 ختلفي المبلغ
 Uabe@ssrc.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_app_criteria/U الموقع اإللكتروني

 جمعية دراسات الجزيرة العربية المنظمة -37
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 ِمنح لألبحاث برنامج التمويل
 ِمنح لألبحاث وصف
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 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 ، اليمناإلمارات العربية المتحدة

 علم اآلثار، والتاريخ، والثقافة، والبيئة المجاالت المدعومة
 باوند 500 يصل إلى المبلغ

 USSIMPSON@thebritishmuseum.ac.ukU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.societyforarabianstudies.org/grants.shtml الموقع اإللكتروني U 

 )معهد المجتمع المفتوح(مؤسسة سوروس  المنظمة -38
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 ,Varies programs including research grants, fellowships برنامج التمويل
institutional grants 

 وصف
OSI’s Middle East and North Africa Initiative promotes human 
rights, women’s empowerment, education, and arts and culture in 
the Arab region. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 حقوق اإلنسان، وتمكين المرأة، والتعليم، والفنون والثقافة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Ugmeiering@osimena.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.soros.org/initiatives/mena/focus_areasU الموقع اإللكتروني

 المعهد السويدى باإلسكندرية المنظمة -39
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Swedish MENA Research Links تمويلبرنامج ال

 وصف

The Swedish Research Council and the Swedish International 
Development Co-operation Agency (Sida) are sponsoring a 
programme for the promotion of inter-regional research co-
operation. 

من الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا  الباحثون البلدان المتأهلة للتقدم
 وتونس واليمن

كافة المجاالت العلمية، يما فيها العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، والبحوث األساسية  المجاالت المدعومة
 والتطبيقية

 ألف كورونا سويدي 750 يصل إلى المبلغ
 Umr@vr.seU                                                                                Ulj@vr.seU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.swedenabroad.com/Page____18269.aspxU الموقع اإللكتروني

 University of Oxford المنظمة -40
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Centre for Lebanese Studies Visiting Fellowship برنامج التمويل
 To promote knowledge, and scholarship on Lebanon through وصف
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individual research and public lectures. 
 لبنان البلدان المتأهلة للتقدم

 العلوم اإلنسانية أو العلوم االجتماعية، حول موضوع متعلّق بلبنان المعاصر المجاالت المدعومة
 ألف باوند 22راتب بقيمة  المبلغ

 Uinfo@lebanesestudies.comU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.lebanesestudies.com/contents.htmU الموقع اإللكتروني

 University of Pittsburgh المنظمة -41
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Humanities Center Fellowship برنامج التمويل

 وصف
The Humanities Center at the University of Pittsburgh seeks a 
colleague of outstanding promise at work on a major project in 
any area of the humanities or allied areas of inquiry. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الدراسات اإلنسانية المجاالت المدعومة

آالف  5ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى إعانات مالية، مع صندوق بقيمة  50راتب بقيمة  المبلغ
 .أمريكي متوفر لتكاليف البحوث واالنتقالدوالر 

 Uhumctr@pitt.eduU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.pitt.edu/U الموقع اإللكتروني

 صندوق شباب المسرح العربي المنظمة -42
 مؤسسة دولية/ميةمنظمة غير حكو نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Encourage the sustainability of the independent artistic scene in وصف
the Arab World and to nurture and sustain its development. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الكويت، لبنان، ليبيا،  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 الثقافة والفنون المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uinfo@yatfund.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.yatfund.org/yatftypo3/httpdocs/index.php?id=12 الموقع اإللكتروني U 

 World Learning And the Institute  of International المنظمة -43
Education  

 مؤسسة دولية نوع المنظمة
 برنامج منح برنامج التمويل
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 وصف
Democracy And Governance (D&G) intership program The 
overall objective of the U.S. intership program is to enhance 
Egyptian civil and media activists skills  

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم

الموارد  –الشبكات  –العالقات الخارجية  –المعلومات األدارية  –جية األدارة األستراتي المجاالت المدعومة
 البشرية 

 ختلفي المبلغ
 UDGinterships@iie-egypt.orgU البريد اإللكترونى

Uhttp://egypt.usaid.gov/en/News/Pages/dginternshipprogramcycle3.aspx الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المنظمة -44
 مؤسسة دولية نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل
 جنبيةو الجامعات األ منح لدراسة الماجستير في جامعات الوطن العربي وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
األردن، واإلمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، 

وسوريا، والصومال، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، 
 .وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن

 عمال، واإلدارة العامة، والسياسة العامة، والماليةإدارة األ المجاالت المدعومة
 يختلف المبلغ

                  Upioneers@mbrfoundation.aeU البريد اإللكترونى
Ufellows@mbrfoundation.aeU 

Uhttp://www.mbrfoundation.ae/Arabic/Knowledge/Pages/Fellows.aspx ع اإللكترونيالموق U 

 MEDA programme المنظمة -45

 وصف

The MEDA programme supports the economic transition of 
Mediterranean non-member countries (MNCs) and the 
establishment of a Euro-Mediterranean free trade area by 
promoting economic and social reforms for the modernisation of 
enterprises and the development of the private sector. 

 طدول البحر المتوس البلدان المتأهلة للتقدم

 المجاالت المدعومة

reinforcing political stability and democracy; 
creating a Euro-Mediterranean free trade area and the 
development of economic and social cooperation; 
taking due account of the human and cultural dimension. 

 الموقع اإللكتروني
Uhttp://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relation
s_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_
en.htmU 

 مجاالت مختلفة ومتنوعة:ثالثا 
 

 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية المنظمة -1
AGFUND 
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 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 NGO Project Funding وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
 

البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا،  الجزائر،
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
 UProjects@agfund.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.agfund.org/asp/forms.aspU الموقع اإللكتروني
 مؤسسة الكسندر فون هامبولدت المنظمة -2

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 مجاالت مختلفة لتمويلبرنامج ا

 ِمنح تدعم أنواعاً مختلفة من األبحاث وصف

  البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 العربية المتحدة، اليمن اإلمارات

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 يختلف المبلغ

 Uinfo@avh.deU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.humboldt-foundation.de/web/7806.htmlU الموقع اإللكتروني

 مؤسسة عبد المحسن القطان المنظمة -3
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 إقامة الضيوف برنامج التمويل

 ,Guests/Consultants of NGOs who will implement a cultural وصف
artistic, or educational mission/project of limited duration 

 المتأهلة للتقدمالبلدان 
 

الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 
موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ

  Ujulia@uk.qattanfoundation.orgU البريد اإللكترونى
Uziad@qattanfounation.orgU 

Uhttp://www.qattanfoundation.org/subpage/en/index.asp?SectionID=112 الموقع اإللكتروني U 

 بمصر لألبحاثالمركز االمريكى  المنظمة -4
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 زماالت في مجاالت مختلفة برنامج التمويل

 Offers various pre-doctoral and postdoctoral fellowships to وصف
Egyptian researchers 
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 مصر البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ

 Uinfo@arce.orgU البريد اإللكترونى
Ucairo@arce.orgU 

Uhttp://www.arce.org/grants/fellowships/overview الموقع اإللكتروني U 
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي المنظمة -5

 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة
 برنامج زماالت الصندوق العربي برنامج التمويل

 وصف
Provides Arab Ph.D. holders who have excellent academic track 
record  with opportunities to conduct research and/or lecture in 
the best universities of the world. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
ا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبي

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن  

 كافة المجاالت المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

Uzamalat@arabfund.org البريد اإللكترونى U 
 Uhttp://www.arabfund.org/ENINDEX.HTMU اإللكتروني الموقع

 صندوق المرأة العربية المنظمة -6
 مؤسسة إقليمية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج منح برنامج التمويل

 funding for women’s organizations that work toward women’s وصف
rights 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uinfo@arabwomensfund.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.arabwomensfund.org/aboutthefund.phpU الموقع اإللكتروني

 
 

 مهرجان برلين السينمائي الدولي لمنظمةا -7
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 Support filmmakers from transition countries in the Middle East وصف

ن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األرد البلدان المتأهلة للتقدم
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موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 صناعة األفالم المجاالت المدعومة
 مليون يورو يصل إلى المبلغ

Uheinen@berlinale.de البريد اإللكترونى U                                          Ubugno@berlinale.deU 

Uhttp://www.berlinale.de/en/das_festival/world_cinema_fund/wcf_p الموقع اإللكتروني
rofil/index.html U 

 Bill and Melinda Gates Foundation المنظمة -8
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 تحديات كبرى تواجه الصحة العالمية برنامج التمويل

 Funds for research on scientific problems that, if solved, could وصف
lead to advances against multiple diseases 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 لعربية المتحدة، اليمناإلمارات ا

 كافة المجاالت المجاالت المدعومة

تحظى المشاريع . ألف  دوالر أمريكي ُتمنح مرتين في السنة 100ِمنح أولية بقيمة  المبلغ
 .الناجحة بفرصة للحصول على منحة بقيمة مليون  دوالر أمريكي أو أكثر

 UGCExplorations@gatesfoundation.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/Introduction.aspx الموقع اإللكتروني U 

 ة الدوليةإدارة التنمي المنظمة -9
 منظمة دولية نوع المنظمة

 Development Partnerships in Higher Education Programme برنامج التمويل

 وصف
Funding to support partnerships between Higher Education 
Institutions working on collaborative activity linked to the UN 
Millennium Development Goals . 

 اليمن، السودان البلدان المتأهلة للتقدم

التمويل التأسيسي بشكل خاص للسفر واإلقامة، لتسهيل البحوث المشتركة، والدروس  المجاالت المدعومة
 الجديدة، وبناء شبكات التواصل والتبادل

أقصى  ألف باوند كحد 50 يصل إلىألف باوند في السنة لمشروع ثنائي األطراف  15من  المبلغ
 في السنة لمشاريع أكبر

 Udelphe@acu.ac.ukU البريد اإللكترونى

-Uhttp://www.britishcouncil.org/delphe-application-what-can-be الموقع اإللكتروني
funded.htmU 

 المفوضية األوروبية المنظمة -10
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

 رنامج ِمنحب برنامج التمويل
 Funding opportunities for international research collaboration وصف

العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر،  البلدان المتأهلة للتقدم

mailto:heinen@berlinale.de�
mailto:bugno@berlinale.de�
http://www.berlinale.de/en/das_festival/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html�
http://www.berlinale.de/en/das_festival/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html�
mailto:GCExplorations@gatesfoundation.org�
http://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/Introduction.aspx�
mailto:delphe@acu.ac.uk�
http://www.britishcouncil.org/delphe-application-what-can-be-funded.htm�
http://www.britishcouncil.org/delphe-application-what-can-be-funded.htm�
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موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 جاالت مختلفةم المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uhttp://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#researchU الموقع اإللكتروني
 المفوضية األوروبية المنظمة -11

 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة
 رنامج ِمنحب برنامج التمويل

 وصف

Erasmus Mundus 2009-2013 is a cooperation and mobility 
programme in the field of higher education that aims to enhance 
the quality of European higher education and to promote dialogue 
and understanding between people and cultures through 
cooperation with third countries.  

 البلدان المتأهلة للتقدم
العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 جاالت مختلفةم المجاالت المدعومة
 بين نصف مليون ومليون اليورو والنصف المبلغ

 UCALLS@ec.europa.eu-TEMPUS-EACEAU البريد اإللكترونى

 الموقع اإللكتروني
Uhttp://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc70_en.htmU 
Uhttp://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htmU 

 FP7   المنظمة -12
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

 رنامج ِمنحب برنامج التمويل

 وصف

FP7 is the European Union's main financial instrument for 
funding research during the years 2007-2013. It has four main 
programmes that support different kinds of projects for research 
and technological development. Each programme has a 
predetermined set of research priorities for funding.  

 مصر تقدمالبلدان المتأهلة لل
  Cooperation – Ideas - People -  Capacities المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ
 Udelegation-egypt@eeas.europa.eu البريد اإللكترونى

Uhttp://ec.europa.eu/delegations/egypt/eu_egypt/science_technologie الموقع اإللكتروني
_innovation/framework_research_tech/index_ar.htmU 

 )TEMPUS(برنامج اإلتحاد األوروبى لتطوير التعليم العالى المنظمة -13
 وكالة حكومية دولية نوع المنظمة

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#research�
mailto:EACEA-TEMPUS-CALLS@ec.europa.eu�
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm�
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm�
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm�
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html�
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html�
mailto:delegation-egypt@eeas.europa.eu�
http://ec.europa.eu/delegations/egypt/eu_egypt/science_technologie_innovation/framework_research_tech/index_ar.htm�
http://ec.europa.eu/delegations/egypt/eu_egypt/science_technologie_innovation/framework_research_tech/index_ar.htm�
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 رنامج ِمنحب برنامج التمويل

 وصف

The overall objective of the programme is to contribute towards 
facilitating cooperation in the field of higher education among 
Member States of the European Union (EU) and partner countries 
in the surrounding area. In particular, the programme will help 
promote voluntary convergence with EU developments in the field 
of higher education, deriving from the Europe 2020 Strategy, the 
Strategic Framework for European Cooperation in Education and 
Training (ET 2020) and the Bologna process. 

 الشرق األوسطبلدان غرب البلقان وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وشمال أفريقيا و البلدان المتأهلة للتقدم
 جاالت مختلفةم المجاالت المدعومة

 يختلف المبلغ

 Uegypt.com-http://www.tempusU الموقع اإللكتروني
Uhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusU 

 ردمؤسسة فو المنظمة -14
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

برنامج ِمنح                                                                    Higher Education برنامج التمويل  

 وصف

Academic quality at national universities, leadership training and 
knowledge development. It also helps Arab universities, operating 
in an increasingly global and market driven economy, provide 
interactive learning, extracurricular activities and opportunities to 
relate aspects of campus life to the various challenges of 
democratization and civic engagement. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 ليم العالي وإنتاج المعرفةجودة التع المجاالت المدعومة
 .ألف دوالر أمريكي نموذجياً  200 يصل إلى المبلغ

 Ucairo@fordfound.org-fordU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.fordfound.org/regions/middleeastnorthafrica/overview الموقع اإللكتروني U 

 
 
 
 

 

 Friedrich-Ebert-Stiftung المنظمة -15
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 تمويل البحوث برنامج التمويل

 Funds research devoted mainly to economic and socio-economic وصف
subjects 

http://www.tempus-egypt.com/�
http://eacea.ec.europa.eu/tempus�
mailto:ford-cairo@fordfound.org�
http://www.fordfound.org/regions/middleeastnorthafrica/overview�
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 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Upresse@fes.deU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.fes.de/U الموقع اإللكتروني

 الصندوق العالمي للمرأة المنظمة -16
 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 نامج ِمنحبر برنامج التمويل

 Supports women's groups that advance the human rights of وصف
women and girls 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

ان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السود
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي 50آالف إلى  5من  المبلغ

 Umena@globalfundforwomen.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.globalfundforwomen.org/cms/grant-criteria/U الموقع اإللكتروني

 )IIE(معهد التعليم الدولي  المنظمة -17
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 Fellowships for Threatened Academics: Professors, Researchers برنامج التمويل
and Lecturers 

 Provides fellowships for established scholars whose lives and work وصف
are threatened in their home countries. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 أي مجال أو اختصاص المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى تأمين صحي مع المبلغ النهائي 25الى المنح تصل المبلغ

 USRF@iie.orgU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.scholarrescuefund.org/pages/intro.phpU الموقع اإللكتروني

 البنك اإلسالمي للتنمية المنظمة -18
 منظمة دولية نوع المنظمة

 S&T Centers of Excellence Trilateral Cooperation Scheme برنامج التمويل

 Facilitates cooperation between various centres of excellence وصف
across member countries by encouraging the formulation of joint 

mailto:presse@fes.de�
http://www.fes.de/�
mailto:mena@globalfundforwomen.org�
http://www.globalfundforwomen.org/cms/grant-criteria/�
mailto:SRF@iie.org�
http://www.scholarrescuefund.org/pages/intro.php�
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projects between the centres and funding research on joint 
projects through grants. 

 هلة للتقدمالبلدان المتأ
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 المجاالت المدعومة
لعمل، ومشاركة المنشآت والمعلومات المتوفرة يغطي تبادل العلماء، والتدريب عبر ا

وتوفير الخبرة بهدف رفع قدرات ومعايير المراكز األضعف مع االستخدام المحّسن 
 .للمراكز

 ختلفي المبلغ
 Uortal/anonymous/idb_contactus_enhttp://www.isdb.org/irj/pU البريد اإللكترونى

 الموقع اإللكتروني
Uhttp://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=nav
url://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-
1719245002U 

 البنك اإلسالمي للتنمية المنظمة -19
 منظمة دولية نوع المنظمة

 IDB Expatriate Nationals Programme برنامج التمويل

 وصف

Facilitates short term recruitments of Highly Qualified Expatriate 
Nationals in relevant fields of Science & Technology with a view to 
support institutional capacity building and development of S&T in 
OIC member countries. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
 الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا،

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

المساعدة التقنية قصيرة األمد من خالل المحترفين األجانب القادمين من البلدان األعضاء  المجاالت المدعومة
 في منظمة المؤتمر اإلسالمي

 ختلفي المبلغ
 Uhttp://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/idb_contactus_enU البريد اإللكترونى

 الموقع اإللكتروني
Uhttp://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=nav
url://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-
1719245002U 

 مؤسسة نهر األردن المنظمة -20
 يةإقليممؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Project funding برنامج التمويل

 وصف

Project-based partnership with JRF within the realm of the 
Community Empowerment Program (CEP), Jordan River 
Children Program (JRCP), or other areas in line with JRF's 
activities 

 األردن البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة االت المدعومةالمج

 ختلفي المبلغ

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/idb_contactus_en�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/idb_contactus_en�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d14c30229d42ff18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=-1719245002�
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 Uinfo@jrf.org.joU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.jordanriver.jo/Development.asp?Language=EU الموقع اإللكتروني

 مركز الملك فيصل للبحوث المنظمة -21
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 Support for research Projects وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

انيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريت
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uhttp://www.kfcris.com/index_en.php?page=e-programsU الموقع اإللكتروني
 مؤسسة الملك فيصل الخيرية المنظمة -22

 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Disbursement of philanthropic grants which directly assist وصف
individuals and communities. 

 للتقدم البلدان المتأهلة
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 UGrants@kff.comU إللكترونىالبريد ا
Uhttp://www.kff.com/EN01/KFF/KFFPhilanthropicGrants.html الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة الملك فيصل الخيرية المنظمة -23
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية لمنظمةنوع ا

 برنامج ِمنح برنامج التمويل
 برنامج ِمنح وصف

 المملكة العربية السعودية البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ
 Uinfo@kkf.org.saU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.kkf.org.sa/research&studies.htmU الموقع اإللكتروني
 مؤسسة إم بي آي الجابر المنظمة -24

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

mailto:info@jrf.org.jo�
http://www.jordanriver.jo/Development.asp?Language=E�
http://www.kfcris.com/index_en.php?page=e-programs�
mailto:Grants@kff.com�
http://www.kff.com/EN01/KFF/KFFPhilanthropicGrants.html�
mailto:info@kkf.org.sa�
http://www.kkf.org.sa/research&studies.htm�


 الفرص المتاحة للتمويل: الباب الثانى                     دليل الجهات الداعمة والمانحة للدراسات العليا و المشروعات والجوائز       

 88 

 وصف
Funds a wide range of projects including conferences and 
seminars, art exhibits, theatre and dance performances, 
expeditions and centres of education. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس،  موريتانيا، المغرب، ُعمان،
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

 Uprojects@mbifoundation.comU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.mbifoundation.com/projects/project-applications-and-faqs الموقع اإللكتروني U 

 مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية المنظمة -25
 إقليمية مؤسسة/منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 ج ِمنحبرنام برنامج التمويل

 وصف

Financial assistance to  technical training colleges, special  needs & 
mainstream schools, research institutes, charitable organizations, 
cultural organizations, and small / medium size business 
entrepreneurs 

 فلطسين البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة مجاالت المدعومةال

 ختلفي المبلغ
 Uinfo@masrifoundation.orgU البريد اإللكترونى

 Uhttp://www.masrifoundation.orgU الموقع اإللكتروني
 النرويجية للتعاون التنمويالوكالة  المنظمة -26

 وكالة حكومية نوع المنظمة
 Funding for international NGOs and networks برنامج التمويل

 وصف
Support is given to non-governmental international organisations 
and networks working globally or regionally in fields prioritised 
by the Norwegian government 

 البلدان المتأهلة للتقدم
لجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 لمنظمات والشبكات الدولية غير الحكوميةا المجاالت المدعومة
 ألف دوالر أمريكي 600 يصل إلى المبلغ

 Upostmottak@norad.noU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=14026U الموقع اإللكتروني

 مؤسسة قطر المنظمة -27
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Qatar National Research Fund برنامج التمويل

mailto:projects@mbifoundation.com�
http://www.mbifoundation.com/projects/project-applications-and-faqs�
mailto:info@masrifoundation.org�
http://www.masrifoundation.org/�
mailto:postmottak@norad.no�
http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=14026�
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 Funds research in national priority areas وصف

 البلدان المتأهلة للتقدم
صر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، م

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 انظر الموقع اإللكتروني للتعّرف إلى الحقول ذات األولوية المجاالت المدعومة
 في السنة أمريكيألف دوالر  350كي إلى ألف دوالر أمري 20من  المبلغ

Uhttp://www.qnrf.org/fund_program/nprp الموقع اإللكتروني U 
 مؤسسة روكفيلر المنظمة -28

 مؤسسة دولية/منظمة غير حكومية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Expands opportunities for poor or vulnerable people and to help وصف
ensure that globalization's benefits are more widely shared. 

 البلدان المتأهلة للتقدم
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

ن، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطي
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 مليوني دوالر أمريكي يصل إلى المبلغ

 Umedia@rockfound.orgU البريد اإللكترونى
Uhttp://www.rockfound.org/grants/grants.shtml الموقع اإللكتروني U 

 صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنظمة -29
)STDF( 

 وكالة حكومية نوع المنظمة

 برنامج التمويل
Young Researcher Grants, 
Reintegration Grants for PhDs, 
Basic/Applied Research Grants 

 وصف

Research Grants are directed towards Young Researchers 
working in Egypt and willing to restart or continue a Research 
career in Egypt. Reintegration grants are directed towards Young 
Egyptian Researchers who have obtained their PhD degree and 
are willing to return to continue their Research career in Egypt.  
Basic and Applied Research Grants are directed towards any 
researcher / group of researcher at all ages and all disciplines 
whom are willing to participate in an innovative competitive 
research in Egypt. 

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم
 الكل المجاالت المدعومة

 المبلغ
 ألف جنيه مصري 500 –ِمنح الباحثين الشباب 

 ألف جنيه مصري 750 –ِمنح إعادة اإلدماج لشهادة الدكتوراه 
 مليون جنيه مصري –التطبيقية /ِمنح البحوث األساسية

http://www.qnrf.org/fund_program/nprp�
mailto:media@rockfound.org�
http://www.rockfound.org/grants/grants.shtml�
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 Uinfo@stdf.org.egU ترونىالبريد اإللك

Uhttp://www.stdf.org.eg/index.php?option=com_content&view=arti الموقع اإللكتروني
cle&id=12&Itemid=34U 

 جمعية الدراسات الليبية المنظمة -30
 شبكة أبحاث/مركز نوع المنظمة

 ِمنح لألبحاث برنامج التمويل

 Offers occasional grants in aid of research on Libyan topics. These وصف
are limited to travel bursaries or small pump-priming grants only 

 للتقدم البلدان المتأهلة
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 وندبا 2500 يصل إلى المبلغ

 Ushirleystrong@btconnect.comU البريد اإللكترونى
 Uhttp://www.britac.ac.uk/institutes/libya/index.htmU الموقع اإللكتروني

  ظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمن المنظمة -31
 )اليونسكو(

 منظمة دولية نوع المنظمة
 برنامج ِمنح برنامج التمويل

 Fellowships administered directly by the Programme Sectors or وصف
the UNESCO Institutes and other Foundations 

 البلدان المتأهلة للتقدم
رين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الجزائر، البح

موريتانيا، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، 
 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن

 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة
 ختلفي المبلغ

0F

iالموقع اإللكتروني 
Uhttp://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=7981&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-
473.html U 

 
 
 

 

 مؤسسة التعاون المنظمة -32
 إقليميةمؤسسة /منظمة غير حكومية نوع المنظمة

 Grant Program امج التمويلبرن

 ,Funds projects in education, culture, economic development وصف
health , policy, and agriculture 

mailto:info@stdf.org.eg�
http://www.stdf.org.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=34�
http://www.stdf.org.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=34�
mailto:shirleystrong@btconnect.com�
http://www.britac.ac.uk/institutes/libya/index.htm�
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7981&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-473.html�
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7981&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-473.html�
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7981&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-473.html�
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 فلسطين البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 ختلفي المبلغ

 البريد اإللكترونى
Uwelfare@awelfare.org.joU 
Ubwelfare@cyberia.net.lbU 
Ugwelfare@palnet.comU 

/Uhttp://welfare-association.org/en/content/view/29/47 الموقع اإللكتروني U 

 فريقىأبرنامج التعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الجنوب  المنظمة -33
 2010-2011 

 مؤسسة حكومية نوع المنظمة
 برنامج منح برنامج التمويل

 مج التعاون المصرىفى مجاالت مختلفة من خالل برنا  تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وصف
  الجنوب افريقى

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم
 مجاالت مختلفة المجاالت المدعومة

 المبلغ
  راند طوال فترة تنفيذ المشروع 300.000يقدم الجانب الجنوب افريقى مساهمة قدرها 

ويقد الجانب المصرى مساهمة مالية بما يوزاى الجانب الجنوب   وبحد اقصى عامين
 بالجنيه المصرى يقىافر

Uhttp://www.estc.sci.eg/home.php الموقع اإللكتروني U 

 2011/2012برنامج التعاون المصرى األسبانى المشترك لألعوام  المنظمة -34
 برنامج منح  برنامج التمويل

 وصف

1- AP: Preparatory actions. Assistance for meeting, seminars, 
workshops and other activities in order to facilitate mobility 
and information exchange with the goal of applying for a wider 
program the following year. 

2- AI: Integrated Actions for scientific and Institutional 
Strengthening. Long term projects, renewable every year. It is 
the same mobility as last year.   

 مصر البلدان المتأهلة للتقدم

مع موافاة االدارة المركزية للعالقات العلمية  المشروعات البحثية و األنشطة األخرى المجاالت المدعومة
 و ايضاً على البريد االلكترونىبوزارة البحث العلمى بنسخة ورقية مما يتم تقديمه 

 يختلف المبلغ
 USci_info@msr.sci.egU اإللكترونيالبريد 

 Uhttp://www.aecid.es/pciU الموقع اإللكتروني

 0BPolicy and Human Resources Development (PHRD) المنظمة -35
TA Fund 

mailto:welfare@awelfare.org.jo�
mailto:bwelfare@cyberia.net.lb�
mailto:gwelfare@palnet.com�
http://welfare-association.org/en/content/view/29/47/�
http://www.estc.sci.eg/home.php�
mailto:Sci_info@msr.sci.eg�
http://www.aecid.es/pci�
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 تمويل مشروعات برنامج التمويل

 وصف

PHRD provides grants to support preparation and 
implementation of World Bank Loans, IDA Credits and IDA 
grants. There are five categories of PHRD TA grant: 
• Project Preparation grants. These grants, of up to US$1 million, 

are provided to World Bank member countries to assist in the 
preparation of Bank-financed operations;  

• Project Cofinancing grants are provided to Recipient countries 
to cofinance capacity building components of Bank-
supported operations;  

• Project Implementation grants, are provided to Recipient 
countries to assist where an operation has encountered 
unexpected implementation constraints and additional capacity 
building support is needed;  

• Climate Change grants, supporting Bank, GEF and Carbon 
Fund activities related to climate change; and  

• Enhancing aid coordination grants are provided to recipient 
countries to strengthen their aid coordination capacity for 
effective and efficient use of donor funds. 

 فى البنك الدولىالدول األعضاء  البلدان المتأهلة للتقدم
 مليون دوالر يصل الى المبلغ

 UUhttp://go.worldbank.org/SU2PEKJ2I0 الموقع اإللكتروني
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