المنظمة

نوع المنظمة

وصف مختصر

برنامج التموٌل /المنح

مؤسسة عبد الحمٌد شومان

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

صندوق عبد الحمٌد شومان لدعم البحث العلمً

برنامج الخلٌج العربً لدعم منظمات األمم المتحدة
اإلنمائٌة (أجفند)

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

برنامج ِمنح

مؤسسة الكسندر فون هامبولدت

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

مجاالت مختلفة

مؤسسة عبد المحسن القطان

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

إقامة الضٌوف

المعهد األمرٌكً لألبحاث العلمٌة فً العراق

المركز االمرٌكً لألبحاث الشرقٌة

مركز/شبكة أبحاث

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

المعهد األمرٌكً للدراسات المغاربٌة

مركز/شبكة أبحاث

المعهد االمرٌكً للدراسات الٌمنٌة

مركز/شبكة أبحاث

المركز االمرٌكى لالبحاث بمصر

مركز/شبكة أبحاث

الهٌئة العربٌة لالستثمار واإلنماء الزراعً

وكالة حكومٌة دولٌة

الصندوق العربً للثقافة والفنون

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

ِمنح بحثٌة من المعهد األمرٌكً للدراسات المغاربٌة
للمثقفٌن األفارقة الشمالٌٌن

زماالت بحثٌة للمثقفٌن من المواطنٌن فً الٌمن

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

مجاالت مختلفة

ٌختلف

info@avh.de

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Guests/Consultants of NGOs who will
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
implement a cultural, artistic, or
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
educational mission/project of limited
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن
duration

مجاالت مختلفة

برنامج ِمنح

الشبكة العـربٌة للمنظمات األهلٌة

مركز/شبكة أبحاث

صندوق أبحاث

Open to Maghreb citizens who are
conducting research for a doctoral
dissertation or are post doctoral or senior
scholars.

الجزائر ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،تونس

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

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
 Offers funding for applied scientificاألردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
 research programsفلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

إدارة األبحاث الزراعٌة التطبٌقٌة

الصندوق العربً لحقوق اإلنسان

Funded by the Getty Foundation, the
fellowships require scholars to affiliate
with one of the following overseas
األردن
research centers: American Academy in
Rome; American Center of Oriental
Research (Amman); American Institute

 pre-doctoral andمجاالت مختلفة Offers
 postdoctoral fellowships to Egyptianمصر
researchers

زماالت فً مجاالت مختلفة

مركز/شبكة أبحاث

المؤسسة العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

المؤسسة العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

تموٌل المشارٌع المقترحة حول التكنولوجٌا للخبراء
العراقٌٌن

صندوق المرأة العربٌة

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

برنامج ِمنح

دعم الشراكات التً تخلق فرصا ً للباحثٌن األسترالٌٌن
للعمل مع الباحثٌن الزراعٌٌن فً الخارج

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

This program aims at enhancing civilian
الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
R&D activities inside the Arab world
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
towards outputs that contribute to the
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
sustained social and economic
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن
development.
The Iraq Research and Development
Initiative is established by ASTF in
collaboration with Sandia National
العراق
Laboratories and the U.S. Civilian
Research and Development Foundation,
to engage Iraqi scientists and engineers
In collaboration with Sandia National
Laboratories, the program assists Iraqi
experts who have products and/or
العراق
technologies with commercialization
potential.

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
 funding for women’s organizations thatاألردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
 work toward women’s rightsفلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

Funding to International Agricultural
 Research Centres and funding ofالعراق ،أفغانستان
individual projects

مجاالت مختلفة

ٌختلف

info@arce.org
cairo@arce.org

http://www.arce.org/grants/fellowships/over
view

األبحاث الزراعٌة التطبٌقٌة

ٌختلف

aaarabi@emirates.net.ae
info@aaaid.org

http://www.aaaid.org/english/research_intr
oduction.htm

العلوم االجتماعٌة والعلوم

حقوق اإلنسان

ٌختلف

fouad@ahrfund.org

التشرٌعات ،السٌاسات الحكومٌة ،توجهات وسائل اإلعالم،
الوعً االجتماعً وفهم دور المجتمع المدنً.

ٌختلف

chabaka@link.com.eg

األبحاث الزراعٌة التطبٌقٌة

العلوم الطبٌة والهندسٌة والتطبٌقٌة ،وغٌرها من العلوم

كافة المجاالت و/أو المنتجات و/أو التقنٌات ذات
اإلمكانٌات التجارٌة ،التً تركز على المنتجات القابلة
للتسوٌق فً األسواق المحلٌة أو اإلقلٌمٌة أو الدولٌة

ٌختلف

info@arabwomensfund.org

http://www.arabwomensfund.org/aboutthef
und.php

مجاالت مختلفة

إدخال وتقٌٌم التقنٌات الزراعٌة الحدٌثة ،بما فٌها الحراثة
وضبط السماد والعشب الضار

مؤسسة بٌل ومٌلٌندا غٌتس

مركز البحوث للتنمٌة الدولٌة ( / )IDRCالوكالة الكندٌة
للتنمٌة الدولٌة ()CIDA

اللجنة المعنٌة بتسخٌر العلم والتكنولوجٌا من أجل الجنوب

وكالة حكومٌة دولٌة

اللجنة الدائمة للتعاون العلمً والتكنولوجً
COMSTECH

منظمة دولٌة

 50،000-3،000دوالر أمرٌكً

grants@astf.net

http://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogz
id=10195

 50،000-25،000دوالر أمرٌكً

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

منظمة دولٌة

ٌختلف

info@aoad.org

http://www.aoad.org/AASYXX.htm

astf_baghdad@astf.net

مهرجان برلٌن السٌنمائً الدولً

مركز العلم والتكنولوجٌا لبلدان عدم االنحٌاز والبلدان
النامٌة األخرى

http://www.shabakaegypt.org

http://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogz
id=10255

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

مركز/شبكة أبحاث

http://www.ahrfund.org/index.php?option=c
om_content&view=article&id=56&Itemid=6
0

الطاقة ،والبٌئة ،والمواد ،والمٌاه ،والصحة العامة،
والزراعة ،والوقاٌة من اإلشعاع

برنامج ِمنح

مركز المرأة العربٌة للتدرٌب والبحث

http://www.arabfund.org/ENINDEX.HTM

 50،000-25،000دوالر أمرٌكً

صندوق بركات

مركز/شبكة أبحاث

http://arabculturefund.org/eng/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=58&It
emid=18

astf_baghdad@astf.net

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

مركز التنمٌة العالمٌة

http://www.aiys.org/fellowships.html

http://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogz
id=10206

برنامج ِمنح

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة دولٌة

2,500$ - 1,000$

aimscmes@u.arizona.edu

http://aimsnorthafrica.org/fellowships/sum
mer_grants.cfm?menu=2

 2000دوالر أمرٌكً

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Support for the study and research of the
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
material and visual cultures of Islamic
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
societies
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

األكادٌمٌة البرٌطانٌة

http://www.taarii.org/fellowships.php#1

aiysyem@y.net.ye
aiys@aiys.org

الثقافة والفنون

وكالة حكومٌة

http://www.qattanfoundation.org/subpage/e
n/index.asp?SectionID=112

 3000دوالر أمرٌكً فً الشهر لمصارٌف المعٌشة و
 1000دوالر أمرٌكً لمصارٌف السفر

كافة المجاالت

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

http://www.humboldtfoundation.de/web/7806.html

researchgrants@getty.edu

ٌختلف

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
 Support for research about the Arabاألردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
 environment for NGOsفلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

مبادرة البحوث والتنمٌة العراقٌة

األعمال واإلنسانٌات والعلوم االجتماعٌة

http://www.agfund.org/asp/forms.asp

http://www.getty.edu/grants/research/

zamalat@arabfund.org

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

المؤسسة العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا

اإلرث الثقافً

لغاٌة  4،000دوالر أمرٌكً

taminian@yahoo.com
info@taarii.org

ٌختلف

Supports projects that respond to
potential openings for the 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

منظمة غٌر حكومٌة/مإسسة إقلٌمٌة

العلوم االجتماعٌة

ٌختلف

julia@uk.qattanfoundation.org
ziad@qattanfounation.org

Grants@arabculturefund.org

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

األبحاث الزراعٌة التطبٌقٌة

المجاالت الممولة

األفراد ،والمنظمات غٌر الحكومٌة ،والمنظمات الثقافٌة
والتعلٌمٌة ،والهٌئات الحكومٌة ،والشركات الخاصة العاملة
direct financial assistance to independent
فً الثقافة والفنون فً الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر،
الثقافة والفنون
artists and cultural institutions across the
جٌبوتً ،مصر ،العراق ،األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا،
Arab region.
مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان ،فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة،
الصومال ،السودان ،سورٌا ،تونس ،اإلمارات العربٌة
الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

ِمنح برامج عبد اللطٌف جمٌل لخدمة المجتمع لتموٌل
البحوث العلمٌة واالبتكار التكنولوجً

المركز االسترالً للبحوث الزراعٌة الدولٌة

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
NGO Project Funding
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

مجاالت مختلفة

ٌختلف

Projects@agfund.org

ِمنح تدعم أنواعا ً مختلفة من األبحاث

Getty Research Exchange Fellowship
Program for the Mediterranean Basin and
 otherمجاالت مختلفة Middle East and
programs

برنامج ِمنح

منظمة دولٌة

البلدان المؤهلة للمشاركة

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Supports scientific research and
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
encouraging researchers, in particular the
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
young ones
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

البعثات

الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً

المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة

العلوم والتقنٌة

لغاٌة  22،000دوالر أمرٌكً

AHSF@shoman.org.jo

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

وكالة حكومٌة دولٌة

وكالة حكومٌة دولٌة

المبلغ المحدد للتموٌل

البرٌد االلكترونً للتواصل

الموقع االلكترونً
http://www.shoman.org/en/sci_research.as
px

 4 - 150،000مالٌٌن دوالر أمرٌكً

لغاٌة  18،000باوند

aciar@aciar.gov.au
fox@aciar.gov.au
baxter@aciar.gov.au

barakat.trust@orinst.ox.ac.uk

http://www.aciar.gov.au/ACIARs-researchprograms

http://www.barakat.org/grants.php

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
 Support filmmakers from transitionاألردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
 countries in the Middle Eastفلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

صناعة األفالم

لغاٌة ملٌون ٌورو

heinen@berlinale.de
bugno@berlinale.de

http://www.berlinale.de/en/das_festival/worl
d_cinema_fund/wcf_profil/index.html

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Funds for research on scientific problems
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
that, if solved, could lead to advances
تحدٌات كبرى تواجه الصحة العالمٌة
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
against multiple diseases
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

كافة المجاالت

ِمنح أولٌة بقٌمة  100ألف دوالر أمرٌكً تُمنح مرتٌن فً
السنة .تحظى المشارٌع الناجحة بفرصة للحصول على
منحة بقٌمة ملٌون دوالر أمرٌكً أو أكثر.

GCExplorations@gatesfoundation.org

http://www.grandchallenges.org/Exploratio
ns/Pages/Introduction.aspx

In an initiative developed by the British
 Academy's Middle East Panel, twoالجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
 awards of up to £10,000 a year for up toاألردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
UK-Middle East Capacity Sharing
 three years are available to support theفلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
Partnerships
 development of ongoing links between UKتونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن
and Middle East research centres or

Visiting Fellowship for Distinguished
Developing Country Candidates

The Center for Global Development an
الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
independent Washington-based think
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
tank, invites applications from leading
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
scholars in developing countries for a
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن
visiting fellows program

مجاالت مختلفة Programs

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

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

Provides scientists and researchers of its
member countries an opportunity to
affiliate themselves with the scientific
الجزائر ،مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،سورٌا
Several fellowships
institutions located in another member
country for upgrading their research skills,
undertaking short-term joint projects,

Canadian Partnerships, Knowledgerelated activities

ِمنح لألبحاث

Visiting Scientists Program

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Receives unsolicited proposals for small
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
ِ or knowledge-related activities.منح لألبحاث
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن
Sponsors workshops/ seminars/ training
programmes in its member countries, as
well as has provides research/ study
grants and travel grants to
scientists/professionals from member
countries for participation in international

مصر ،األردن ،السودان ،سورٌا ،تونس

الجزائر ،البحرٌن ،جزر القمر ،جٌبوتً ،مصر ،العراق،
Facilitates regular visits of professors
األردن ،الكوٌت ،لبنان ،لٌبٌا ،مورٌتانٌا ،المغرب ،عُمان،
from OIC region to the Centres of
فلسطٌن ،قطر ،السعودٌة ،الصومال ،السودان ،سورٌا،
research located in the member states.
تونس ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الٌمن

اإلنسانٌات والعلوم االجتماعٌة

البحوث المتعلقة بالسٌاسات فً مجال فعالٌة المعونة ،أو
التجارة ،أو تنمٌة القطاع الخاص ،أو األسواق المالٌة ،أو
الصحة العالمٌة ،أو الهجرة

مسائل الجنسٌن

لغاٌة  10،000باوند

overseas@britac.ac.uk

http://www.britac.ac.uk/funding/guide/intl/mi
deastap.cfm

One-year sabbatical support

hrjobs@cgdev.org

http://www.cgdev.org/section/about/employ
ment/visiting_fellows_developing_countrie
s

ٌختلف

info@cawtar.org

http://www.cawtar.org/index/Lang/enen/Topic/Competitions

namstct@vsnl.com
apknam@gmail.com

http://www.namstct.org/

skamel@idrc.org.eg

http://www.idrc.ca/en/ev-54473-201-1DO_TOPIC.html

العلوم والتقنٌة

ٌختلف

pab@comsats.net.pk

http://www.comsats.org/index.php?link=Sp
onsoringScientificActivities

العلوم والتقنٌة

ٌختلف

comstech@comstech.org

العلوم والتقنٌة

العولمة ،مثل التجارب االقتصادٌة ذات التوجه االجتماعً،
المقاربات الجدٌدة حول سالمة األغذٌة ،والدور المتغٌر
للمجتمع المدنً

رسوم السفر الدولٌة

 30،000-20،000دوالر كندي

http://www.comstech.org

http://cordis.europa.eu/news/calls_en.html

http://www.codesria.org/index.htm

http://www.britishcouncil.org/delpheapplication-what-can-be-funded.htm

See website

ٌختلف

Executive.Secretary@codesria.sn

ٌختلف

delphe@acu.ac.uk

 ألف باوند فً السنة لمشروع ثنائً األطراف لغاٌة15 من
 ألف باوند كحد أقصى فً السنة لمشارٌع أكبر50

http://www.ddcf.org/page.asp?pageId=355

See website

ً ألف إلى ملٌونً دوالر أمرٌك125

http://www.erf.org.eg/cms.php?id=researc
h_compitition

agalal@erf.org.eg

غٌر مطبق

http://www.emiratesfoundation.ae/english/
GrantScholar/index.aspx?ef=grt

information@emiratesfoundation.ae

 العلوم- ً ألف درهم إمارات90 - بحوث التعلٌم التطبٌقٌة
ً ألف درهم إمارات200 والتكنولوجٌا

العلوم والتقنٌة

العلوم االجتماعٌة

 لتسهٌل،التموٌل التؤسٌسً بشكل خاص للسفر واإلقامة
 وبناء شبكات، والدروس الجدٌدة،البحوث المشتركة
التواصل والتبادل

 والوقاٌة من إساءة، والبحوث الطبٌة، والبٌئة،الفنون
معاملة األطفال

ً وفق المواضٌع التً ٌتم اختٌارها كؤولوٌة سنوٌا

التربٌة والعلوم والهندسة
تقنٌة المعلومات
العلوم البٌئٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنFunding opportunities for international
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنresearch collaboration
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Several برنامج ِمنحs

Thesis writing in African Institutions aims
to enable the continued development of
Small برنامج ِمنحme,
، مصر، لٌبٌا، تونس، الجزائر، المغرب، مورٌتانٌاsocial science research in Africa by
Advanced Research Fellowships
 جزر القمر،ً جٌبوت، الصومال، السودانproviding graduate researchers with the
Programme
basic requirements they need to carry out
their field-work.
Funding to support partnerships between
Higher Education Institutions working on
 السودان، الٌمنcollaborative activity linked to the UN
Millennium Development Goals .
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
Has traditionally focused on five themes:
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرmacroeconomics/finance, international
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنeconomics, labor and human
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنdevelopment, microeconomics (including
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسinfrastructure and different sectors), and
institutional economics.
ٌجب أن تكون كافة المشارٌع المقترحة للمنح مقدمة من
قبل مواطنٌن إماراتٌٌن أو أن تتضمن مشاركة لمواطنٌن
Supports applied education and science
، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائر.إماراتٌٌن
and technology research
، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردن،العراق
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Development Partnerships in Higher
Education Programme

برنامج ِمنح

وكالة حكومٌة دولٌة

خدمة المعلومات المجتمعٌة حول التنمٌة والبحوث
CORDIS

شبكة أبحاث/مركز

مجلس تنمٌة بحوث العلوم االجتماعٌة فً أفرٌقٌا

منظمة دولٌة

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

Global Development Network Regional
Research Competition and FEMISE
Research Competition

شبكة أبحاث/مركز

Applied Education Research Proposals;
Science and Technology Research

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

إدارة التنمٌة الدولٌة

ًمؤسسة دورٌس دٌوك للعناٌة بدراسة الفن اإلسالم

منتدى البحث االقتصادي

مؤسسة اإلمارات

، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌن،عُمان
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونس،سورٌا

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#r
esearch

http://ec.europa.eu/education/externalrelation-programmes/doc70_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/ind
ex.htm

http://www.eupd.eu/funding

http://www.fao.org/forestry/30485/en/

See website

ٌختلف

EACEA-TEMPUS-CALLS@ec.europa.eu

بٌن نصف ملٌون وملٌون الٌورو والنصف

info@eupd.eu

 ٌتوفر التموٌل للمشارٌع. ٌورو30،000 و10،000 بٌن
.األكبر

Agresearch-Funding@fao.org

ٌختلف

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنFunding opportunities for international
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنresearch collaboration
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Several برنامج ِمنحs

وكالة حكومٌة دولٌة

المفوضٌة األوروبٌة

مجاالت مختلفة

Erasmus Mundus 2009-2013 is a
cooperation and mobility programme in
the field of higher education that aims to
 فلسطٌن، تونس، المغرب، لبنان، مصر، األردن،الجزائر
enhance the quality of European higher
education and to promote dialogue and
understanding between people and

برنامج ِمنح

وكالة حكومٌة دولٌة

المفوضٌة األوروبٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
Small grants
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Flexible Funding Facility

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنFunding resource database for
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنagricultural research
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Resources for agricultural research
scientists

دعم حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة

األبحاث الزراعٌة

جودة التعلٌم العالً وإنتاج المعرفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

ٌختلف

 واالستشارات، والحوارات السٌاسٌة الدولٌة،ًالتعلٌم المدن
السٌاسٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

presse@fes.de

ٌختلف

مجاالت مختلفة

cieswebmaster@cies.iie.org

ٌختلف

http://gdf.org.ly/index.php?lang=en&CAT_
NO=104&MAIN_CAT_NO=1&Page=106
&CAT_NO=6

oursupport@gdf.org.ly

ٌختلف

http://www.gerparesearch.org/middle.php?
sid=22

info@cawtar.org

مساعدة عالم اقتصاد متخصص/فرصة لالستفادة من توجٌه
 (ال تتضمن.فً مسائل الجنسٌن فً جامعة أمرٌكٌة رائدة
)تغطٌة الرسوم وتكالٌف التعلٌم

jr468@georgetown.edu

 ألف دوالر أمرٌكً إضافة إلى إعانات40 راتب بقٌمة
مالٌة

http://www.fordfound.org/regions/middleea
stnorthafrica/overview

http://www.fnst-egypt.org/eindex.html

http://www.fes.de/

http://www.cies.org/Visiting_Specialists/

http://ccas.georgetown.edu/centerscholarships-qatar_f.cfm

http://cirs.georgetown.edu/research/grants
/

ford-cairo@fordfound.org

.ً  ألف دوالر أمرٌكً نموذجٌا200 لغاٌة

liberal@fnst-egypt.org

cirsresearch@georgetown.edu

http://sgp.undp.org/index.cfm?module=Acti http://sgp.undp.org/index.cfm?module=SG
veWeb&page=WebPage&s=HowdoesSG P&page=ContactRegion&RegionID=RBA
Pwork
S

http://www.globalfundforwomen.org/cms/gr
ant-criteria/

http://www.globalhort.org/activities/researc
h-grants/

http://www.gtz.de/en/themen/laendlicheentwicklung/2005.htm

mena@globalfundforwomen.org

rkahane@globalhort.org

wolfgang.kasten@gtz.de

ً ألف دوالر أمرٌك35 -  آالف5

 ألف دوالر20  إنما المتوسط ٌبلغ،ً ألف دوالر أمرٌك50
ًأمرٌك

ً ألف دوالر أمرٌك50  آالف إلى5 من

ً دوالر أمرٌك250،000 لغاٌة

لغابة ملٌون ٌورو

http://www.hivos.nl/virtualoffice/virtual_offic
e/application

info@hivos.nl

ٌختلف

http://www.scholarrescuefund.org/pages/in
tro.php

SRF@iie.org

 إضافة إلى،ً ألف دوالر أمرٌك25 المنح تصل لغاٌة
ًتؤمٌن صحً مع المبلغ النهائ

http://www.icgeb.org/research-grants.html

http://www.hrfunders.org/funders/funder.ph
p

http://www.comstech.org
http://www.isesco.org.ma

bargenti@icgeb.org

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?N
avigationTarget=navurl://d14c30229d42ff http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/id
18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=
b_contactus_en
-1719245002

info@jrf.org.jo

مؤسسة فورد

تموٌل البحوث

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة فرٌدرٌش نومان

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Funds research devoted mainly to
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
economic and socio-economic subjects
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

تموٌل البحوث

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة فرٌدرٌش إٌبرت

، بما فٌها الفنون،اختصاصات العلوم والدراسات اإلنسانٌة
مع التركٌز على المجتمع اإلسالمً أو الحضارة اإلسالمٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرFulbright Visiting Specialists Program:
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنDirect Access to the Muslim World aims
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنto promote understanding of Islamic
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسcivilization and the history, politics, and
culture of today’s Muslim world.

Fulbright Visiting Specialists Program:
Direct Access to the Muslim World

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

برنامج فولبراٌت

الحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واإلنسانٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Gaddafi Foundation offers humanitarian
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
and developmental support locally and
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
internationally
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة القذافً العالمٌة للجمعٌات الخٌرٌة والتنمٌة

مسائل الجنسٌن

العالقات بٌن الوالٌات المتحدة والعرب أو الدراسات
اإلسالمٌة

الٌد العاملة المهاجرة فً الخلٌج

تطوٌر استراتٌجٌات بٌئٌة مخصصة للبلدان

مجاالت مختلفة

البستنة

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,
الخدمات المالٌة والتنمٌة المإسسٌة؛ اإلنتاج المستدام؛
حقوق اإلنسان والدمقرطة؛ فٌروس نقص المناعة
متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلٌدز)؛ الثقافة/البشرٌة
والفنون؛ الجنس والمرأة والتنمٌة؛ وتشارك تقنٌة
المعلومات واالتصاالت والوسائط والمعرفة

أي مجال أو اختصاص

الهندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا البٌولوجٌة

A fellowship/grant for promising PhD
، األردن، مصر، لٌبٌا، تونس، الجزائر،المغرب
students originating from the MENA
، العراق، سورٌا، لبنان،الضفة الغربٌة وغزة/فلسطٌن
region and who are planning to conduct
، قطر، اإلمارات العربٌة المتحدة، عُمان، إٌران،تركٌا
their research thesis on a topic related to
ً جٌبوت، الٌمن، السعودٌة، الكوٌت،البحرٌن
gender and economics in MENA.

GERPA Fellowship Program

شبكة أبحاث/مركز

البحوث االقتصادٌة المراعٌة للنوع االجتماعً وتحلٌل
GERPA السٌاسات

The fellowship will support a recent PhD
ٌجب أن تكون شهادة الدكتوراه من جامعة فً الوالٌات
working on the topic of US-Arab
المتحدة؛ ٌتم تقٌٌم المتقدمٌن فً الطلبات وفق منحتهم
Relations, Arab or Islamic Studies.
وجودة سجالتهم األكادٌمٌة

Qatar Post-Doctoral Fellowship

شبكة أبحاث/مركز

مركز الدراسات العربٌة المعاصرة بجامعة جورج تاون

Awards a number of  ِمنح لألبحاثto 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.

شبكة أبحاث/مركز

كلٌة الخدمات االجنبٌة فً جامعة جورج تاون فً قطر

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرResearch Grant in the Study of Migrant
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنLabor in the Gulf Center for International
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنand Regional Studies Georgetown جامعة
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسSchool of Foreign Service in Qatar

Grants are made directly to communitybased organizations and nonSmall برنامج ِمنحme
، تونس، سورٌا، فلسطٌن، المغرب، لبنان، األردن، مصرgovernmental organizations in recognition
 الٌمنof the key role they play as a resource
and constituency for environment and
development concerns.

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

GEF مرفق البٌئة العالمٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنSupports women's groups that advance
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنthe human rights of women and girls
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

الصندوق العالمً للمرأة

برنامج ِمنح

شبكة أبحاث/مركز

المبادرة العالمٌة للبستنة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس
ٌجب أن تحصل بالتعاون مع المجموعة االستشارٌة
) ومع معهد بحثCGIAR( للبحوث الزراعٌة الدولٌة
، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائر.ًألمان
، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردن،العراق
، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌن،عُمان
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونس،سورٌا

 جزر القمر،ً جٌبوت،سورٌا

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

ٌختلف

 ومشاركة، والتدرٌب عبر العمل،ٌغطً تبادل العلماء
المنشآت والمعلومات المتوفرة وتوفٌر الخبرة بهدف رفع
قدرات ومعاٌٌر المراكز األضعف مع االستخدام المحسّن
.للمراكز

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

المساعدة التقنٌة قصٌرة األمد من خالل المحترفٌن األجانب
ًالقادمٌن من البلدان األعضاء فً منظمة المإتمر اإلسالم

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

ٌختلف

مجاالت مختلفة

Project Funding, Small Grants for
Research, Post doctoral تموٌل البحوث

برنامج ِمنح

Fellowships for Threatened Academics:
Professors, Researchers and Lecturers

Financing projects addressing original
، المغرب، لٌبٌا، الكوٌت، األردن، العراق، مصر، الجزائرscientific questions that show a potential
 اإلمارات، تونس، سورٌا، السودان، السعودٌة، قطرcontribution of particular relevance for the Collaborative Research Programme
 العربٌة المتحدةapplicant's country.

 التكنولوجٌا البٌولوجٌة،التكنولوجٌا البٌولوجٌة الزراعٌة
، المصانع الطبٌة، علوم الهندسة، العلوم والتقنٌة،الصحٌة
 وعلوم المواد،تقنٌة المعلومات

ٌختلف

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.
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
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 cooperation.

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Provides fellowships for established
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
scholars whose lives and work are
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
threatened in their home countries.
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

 آالف دوالر أمرٌكً كحد أقصى10

comstech@comstech.org
sciences@isesco.org.ma

منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

ٌختلف

وكالة حكومٌة دولٌة

الشراكة األوروبٌة للدٌمقراطٌة

Higher Education برنامج ِمنح

حقوق اإلنسان

NA

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?N
avigationTarget=navurl://d14c30229d42ff http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/id
18a5ba4d17e62fe8f8&LightDTNKnobID=
b_contactus_en
-1719245002

http://www.jordanriver.jo/Development.asp
?Language=E

 ألف ٌورو25

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,
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 promotes
individual freedom and liberalism.

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

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.
The COMSTECH-ISESCO Research
برنامج ِمنحme has been established in
response to the needs of promising
young researchers in the OIC region,
particularly those attached to institutions
that lack appropriate  تموٌل البحوثfor
Facilitates cooperation between مجاالت
 مختلفةcentres of excellence across
member countries by encouraging the
formulation of joint projects between the
centres and funding research on joint
projects through grants.
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.

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

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

وكالة حكومٌة

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

GTZ

Hivos المعهد اإلنسانً للتعاون التنموي

شبكة أبحاث/مركز

)IIE( ًمعهد التعلٌم الدول

شبكة أبحاث/مركز

المركز الدولً للهندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا الحٌوٌة
ICGEB

Funding directory

المجموعة الدولٌة لممولً حقوق اإلنسان

منظمة دولٌة

المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة

S&T Centres of Excellence Trilateral
Cooperation Scheme

منظمة دولٌة

البنك اإلسالمً للتنمٌة

IDB Expatriate Nationals Programme

منظمة دولٌة

البنك اإلسالمً للتنمٌة

COMSTECH-ISESCO
ِمنح لألبحاث

Project funding

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة نهر األردن

http://www.kfcris.com/index_en.php?page=
e-programs

See website

ٌختلف

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
Support for research Projects
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

برنامج ِمنح

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مركز الملك فٌصل للبحوث

http://www.kff.com/EN01/KFF/KFFPhilanth
ropicGrants.html

Grants@kff.com

ٌختلف

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرDisbursement of philanthropic grants
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنwhich directly assist individuals and
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنcommunities.
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

برنامج ِمنح

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة الملك فٌصل الخٌرٌة

http://www.kkf.org.sa/research&studies.ht
m

info@kkf.org.sa

ٌختلف

مجاالت مختلفة

برنامج ِمنح برنامج ِمنح

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة الملك فٌصل الخٌرٌة

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

ًمؤسسة الكوٌت للتقدم العلم

http://www.kfas.org/ga_researchgrants.ht
ml

http://www.mbifoundation.com/projects/proj
ect-applications-and-faqs

http://www.mondriaanfoundation.nl/#/ap/art
s_collaboratory

http://www.masrifoundation.org

http://www.cnrs.edu.lb/programmes/resear
ch.html

ٌختلف

 والعلوم، والعلوم والتقنٌات الهندسٌة،العلوم البٌولوجٌة
 والعلوم االجتماعٌة والعلوم، والعلوم الطبٌعٌة،الطبٌة
اإلنسانٌة

projects@mbifoundation.com.

ٌختلف

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرFunds a wide range of projects including
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنconferences and seminars, art exhibits,
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنtheatre and dance performances,
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسexpeditions and centres of education.

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة إم بً آي الجابر

الثقافة والفنون

Support artists’ initiatives in non-Western
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
countries and to promote international
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
exchanges and the exchange of
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
knowledge with visual arts organisations
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس
in the Netherlands.

Collaboration برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة موندرٌان

برنامج ِمنح

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة منٌب رشٌد المصري للتنمٌة

وكالة حكومٌة

 لبنان،المجلس الوطنً للبحوث العلمٌة

c.reitsma@mondriaanfoundation.nl

info@masrifoundation.org

ٌختلف

ٌختلف

مجاالت مختلفة

العلوم الزراعٌة
العلوم األساسٌة
العلوم البٌئٌة
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
العلوم والتقنٌة

ٌختلف

See website

ٌختلف

http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_I
D=14026

postmottak@norad.no

ً ألف دوالر أمرٌك600 لغاٌة

المنظمات والشبكات الدولٌة غٌر الحكومٌة

http://www.nhrf.no/#What_is_the_Norwegi
an_Human_Rights_Fund

tale.longva@nhrf.no

ً ألف دوالر أمرٌك25 لغاٌة

حقوق اإلنسان

http://www.opecfund.org/projects_operatio
ns/grant_operations.aspx

info@ofid.org

ً ألف دوالر أمرٌك100 لغاٌة

ExecSec@PEF.org.uk

ٌختلف

http://parc-us-pal.org/getty.htm

parcpal@palnet.com

 آالف دوالر أمرٌكً فً الشهر3 راتب ٌصل إلى
للمصارٌف الحٌاتٌة ولغاٌة ألف دوالر أمرٌكً لتكالٌف
السفر

www.pep-net.org

sbibi@ecn.ulaval.ca
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requests@princeclausfund.nl

ٌختلف

http://www.pef.org.uk/Pages/Grants.htm

http://www.princeclausfund.org/en/what_w
e_do/apply/index.shtml

to Kuwaiti institutions and ِمنح لألبحاث
organizations in furtherance of scientific
purposes for the benefit of Kuwait and the
الكوٌت
Several ِمنح لألبحاث
region. Grants may also be awarded to
non-Kuwaiti institutions provided the
research project is undertaken in

research@kfas.org.kw

grp@cnrs.edu.lb

http://www.nsf.gov/funding/

المملكة العربٌة السعودٌة

العلوم والتقنٌة

مواضٌع ودراسات بحثٌة متعلقة بشكل خاص بالبلدان
األكثر فقراً وبتقدم العلوم والتقنٌة

، العادات والتقالٌد والثقافة،علم اآلثار والتارٌخ
 والعلوم الطبٌعٌة، الجٌولوجٌا،الطبوغرافٌا

ًاإلرث الثقاف

الفقر والسٌاسة االقتصادٌة

الثقافة والفنون

Financial assistance to technical training
colleges, special needs & mainstream
schools, research institutes, charitable
فلطسٌن
organizations, cultural organizations, and
small / medium size business
entrepreneurs
Programs are carried out in partnership
with universities, national research
institutions or in affiliated research
لبنان
centers (Lebanese Atomic Energy
Commission, the National Center for
Marine Sciences, the National Center for

grant program مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنFunding opportunities for international
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنresearch collaboration
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Several برنامج ِمنحs

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Funding for international NGOs and
networks

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

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Financial support to projects in low- and
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
middle income countries where the human Human rights fund
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
rights situation is particularly difficult
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس
Focuses on activities that increase South، السعودٌة، قطر، عُمان، لٌبٌا، الكوٌت، العراق، الجزائرSouth and North-South cooperation and
 اإلمارات العربٌة المتحدةenhance capacity-building, including
Grant Program
human resource development, particularly
in the LDCs.

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة العلوم الوطنٌة

وكالة حكومٌة

الوكالة النروٌجٌة للتعاون التنموي

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

الصندوق النروٌجً لحقوق اإلنسان

شبكة أبحاث/مركز

صندوق األوبك للتنمٌة الدولٌة

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

ًصندوق االستكشاف الفلسطٌن

 فلسطٌنResearch grant

برنامج ِمنح

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

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

شبكة أبحاث/مركز

)PARC( ًاألمرٌك-ًمركز األبحاث الفلسطٌن

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
A awards 20 to 25 grants o to teams of
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
researchers originating from and residing
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
in a developing country.
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Joint Research Initiative

شبكة أبحاث/مركز

شبكة األبحاث حول الفقر والسٌاسة االقتصادٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

The objective of the Prince Claus Fund is
to increase cultural awareness and to
promote exchange between culture and
development.

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

صندوق األمٌر كالوس

انظر الموقع اإللكترونً للتعرّ ف إلى الحقول ذات األولوٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
Funds research in national priority areas
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

Qatar National Research Fund

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة قطر

See website

ً ألف دوالر أمٌرٌك350  ألف دوالر أمرٌكً إلى20 من
فً السنة

http://www.cimettafund.org/EN/index.lasso

grant@cimettafund.org

ٌختلف

الثقافة والفنون

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرFunds Contemporary theatre: new
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنtheatrical forms, new writing for theatre,
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنdramaturgy, especially travel for authors’
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسmeetings, writing workshops

Mobility program

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

صندوق روبٌرتو سٌمٌتا

http://www.rockfound.org/grants/grants.sht
ml

media@rockfound.org

ًلغاٌة ملٌونً دوالر أمرٌك

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرExpands opportunities for poor or
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنvulnerable people and to help ensure that
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنglobalization's benefits are more widely
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسshared.

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة روكفٌلر

http://www.srf.gov.jo/contactus/tabid/
90/Default.aspx

See website

ٌختلف

، واإلنسانٌات، والتطبٌقات التقنٌة، والبٌئة، والمٌاه،الطاقة
 وغٌرها،والدراسات االجتماعٌة والتعلٌمٌة

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

برنامج ِمنح

وكالة حكومٌة

Mais@almoultaqa.com
suad@almoultaqa.com

ٌختلف

الثقافة والفنون

http://www.qnrf.org/fund_program/nprp

http://www.safarfund.org/index_en.aspx

http://www.saidfoundation.org/whatwedo/a
pply_project_grant.shtml

programmes@saidfoundation.org

http://www.sawirisfoundation.org/en/apply.
htm

info@sawirisfoundation.org

http://www.stdf.org.eg/index.php?option=c
om_content&view=article&id=12&Itemid=3
4

www.stdf.org.eg
http://www.ewa.internationalesbuero.de/?project_cat=3

http://www.stdf.org.eg/index.php?option=c
om_content&view=article&id=25&Itemid=7
0

info@stdf.org.eg

 آالف باوند للمشروع10 ألف إلى

ٌختلف

 ألف ٌورو200 لغاٌة

azza.morsy@stdf.org.eg

 آالف ٌورو10

http://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_ap
p_criteria/

abe@ssrc.org

ٌختلف

http://www.societyforarabianstudies.org/gr
ants.shtml

SSIMPSON@thebritishmuseum.ac.uk

 باوند500 لغاٌة

http://www.britac.ac.uk/institutes/libya/inde
x.htm

shirleystrong@btconnect.com

 باوند2500 لغاٌة

http://www.soros.org/initiatives/mena/focus
_areas

gmeiering@osimena.org

ٌختلف

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Contributes to building a culture of
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
learning, initiative and inspiration amongst Safar travel grants
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
youth in the Arab World
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

الثقافة والفنون؛ تنمٌة األطفال

 فلسطٌن، لبنان، األردن،سورٌاـ العراق

 والتعلٌم،ً والتدرٌب المهن،الصحة

مصر

الكل

مصر

 ألف جنٌه مصري500 – ِمنح الباحثٌن الشباب
 ألف جنٌه750 – ِمنح إعادة اإلدماج لشهادة الدكتوراه
مصري
التطبٌقٌة – ملٌون جنٌه مصري/ِمنح البحوث األساسٌة

abeer.shakweer@stdf.org.eg
mona.ayoub@daadcairo.org
susanne.ruppert-elias@dlr.de

األردن

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.
The Foundation supports and develops
projects that are innovative, answer socioeconomic needs, demonstrate potential
for success, and can be promoted as a
model to be replicated and adapted by
other institutions.
are directed towards Young ِمنح لألبحاث
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
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

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

مصر

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

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

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

متوفر للمواطنٌن من البلدان التً تظهر عالقات متٌنة
وجادة وطوٌلة األمد مع مجتمعات البحث فً الٌابان
Encourages international multidisciplinary
، جزر القمر، البحرٌن، الجزائر.والوالٌات المتحدة
research on topics of pressing global
، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردن، العراق، مصر،ًجٌبوت
concern.
، السعودٌة، قطر، فلسطٌن، عُمان، المغرب،مورٌتانٌا
 اإلمارات العربٌة، تونس، سورٌا، السودان،الصومال

 والبٌئة، والثقافة، والتارٌخ،علم اآلثار

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

 والفنون والثقافة، والتعلٌم، وتمكٌن المرأة،حقوق اإلنسان

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

صندوق سفـر لتجوال الشباب العربً المبادر

Project Grants

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة سعٌد

برنامج ِمنح

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة ساوٌرس

Young Researcher Grants,
Reintegration Grants for PhDs,
Basic/Applied ِمنح لألبحاث

وكالة حكومٌة

Egyptian German Research Fund

وكالة حكومٌة

German Egyptian Scientific Projects

وكالة حكومٌة

Abe Fellowship; Dissertation Proposal
Development Fellowship

ِمنح لألبحاث ِمنح لألبحاث

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

 وزارة التعلٌم/الصندوق الملكً األردنً للبحوث العلمٌة
ًالعال

ِمنح لألبحاث

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرOSI’s Middle East and North Africa
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنInitiative promotes human rights, women’s ، ِمنح لألبحاثprograms including ٌختلف
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنempowerment, education, and arts and
fellowships, institutional grants
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسculture in the Arab region.

صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة

صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة

صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة

شبكة أبحاث/مركز

مجلس بحوث العلوم االجتماعٌة

شبكة أبحاث/مركز

جمعٌة دراسات الجزٌرة العربٌة

شبكة أبحاث/مركز

جمعٌة الدراسات اللٌبٌة

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

)مؤسسة سوروس (معهد المجتمع المفتوح

http://www.swedenabroad.com/Page____
18269.aspx

mr@vr.se
lj@vr.se

 ألف كورونا سوٌدي750 لغاٌة

http://www.icgeb.org/icgeb-twasunescoibsp-joint-project.html

bargenti@icgeb.org

ً ألف دوالر أمرٌك24 لغاٌة

http://twas.ictp.it/prog/grants/researchgrants/

mahdavi@twas.org

ً ألف دوالر أمرٌك30  ألف إلى15

 ٌما فٌها العلوم اإلنسانٌة والعلوم،كافة المجاالت العلمٌة
 والبحوث األساسٌة والتطبٌقٌة،االجتماعٌة

البٌولوجٌا

The Swedish Research Council and the
Swedish International Development Coالباحثون من الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان
operation Agency (Sida) are sponsoring a Swedish MENA Research Links
ولٌبٌا والمغرب وفلسطٌن وسورٌا وتونس والٌمن
programme for the promotion of interregional research co-operation.
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

شبكة أبحاث/مركز

المعهد السوٌدى باإلسكندرٌة

منظمة دولٌة

ًأكادٌمٌة العلوم للعالم النام

Research برنامج ِمنحme in Basic Sciences

منظمة دولٌة

ًأكادٌمٌة العلوم للعالم النام

Joint ِمنح لألبحاث

منظمة دولٌة

ًأكادٌمٌة العلوم للعالم النام

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

العلوم والتقنٌة

Under this scheme, grants are awarded
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
to high-level promising research projects
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
in biology, chemistry, mathematics and
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
physics carried out by either individual
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس
scientists or research units
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

mahdavi@twas.org

 ألف دوالر أمرٌكً كحد أقصى15

العلوم والتقنٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

http://www.interacademies.net/CMS/Progr
ammes/8644.aspx

iap@twas.org

ٌختلف

العلوم والتقنٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرBroad regional support for
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنacademies/networks and activities
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنshared across a
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسnumber of different countries/regions

برنامج ِمنح

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=7981&URL_DO=DO_TOPIC&U
RL_SECTION=-473.html

See website

ٌختلف

مجاالت مختلفة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Fellowships administered directly by the
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
Programme Sectors or the UNESCO
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
Institutes and other Foundations
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

sمجاالت مختلفة برنامج ِمنح

http://twas.ictp.it/prog/grants/twascomstech-joint-research-grants/

http://www.nile.uib.no/vacancies.php

http://www.lebanesestudies.com/contents.
htm

http://www.pitt.edu/

http://egypt.usembassy.gov/usegypt/grants
.htm

http://welfareassociation.org/en/content/view/29/47/

Tore.satersdal@global.uib.no

ٌختلف

info@lebanesestudies.com

 ألف باوند22 راتب بقٌمة

humctr@pitt.edu

 إضافة إلى إعانات،ً ألف دوالر أمرٌك50 راتب بقٌمة
 آالف دوالر أمرٌكً متوفر5  مع صندوق بقٌمة،مالٌة
.لتكالٌف البحوث واالنتقال

stfund@usaid.gov
abeer.shakweer@stdf.org.eg

welfare@awelfare.org.jo
bwelfare@cyberia.net.lb
gwelfare@palnet.com

http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Publicengagement/Grants/InternationalEngagement-Awards/index.htm
internationalengagement@wellcome.ac.uk
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomed
ical-science/Internationalfunding/index.htm

ً ألف دوالر أمرٌك200  ألف إلى100

ٌختلف

 باوند30،000 لغاٌة

الموارد المائٌة

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

 حول موضوع،العلوم اإلنسانٌة أو العلوم االجتماعٌة
متعلّق بلبنان المعاصر

To promote knowledge, and scholarship
 لبنانon Lebanon through individual research
and public lectures.

الدراسات اإلنسانٌة

The Humanities Center at the  جامعةof
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
Pittsburgh seeks a colleague of
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
outstanding promise at work on a major
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
project in any area of the humanities or
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس
allied areas of inquiry.

،التكنولوجٌا البٌولوجٌة
،التقنٌات البٌئٌة
،تقنٌات المعلومات
،المعاٌٌر وعلم القٌاس
،تقنٌات التصنٌع
 إلخ،الطاقة والعلوم االجتماعٌة

مجاالت مختلفة

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

Funds projects in education, culture,
 فلسطٌنeconomic development, health , policy,
and agriculture

Nile Basin Research Programme

شبكة أبحاث/مركز

الفرٌق المشترك بٌن األكادٌمٌات المعنً بالقضاٌا الدولٌة

منظمة دولٌة

 الٌونسكو- منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة

جامعة

Centre for Lebanese Studies Visiting
Fellowship

شبكة أبحاث/مركز

Humanities Center Fellowship

شبكة أبحاث/مركز

US-Egypt Joint Science and Technology
Fund

منظمة دولٌة

جامعة بٌرجٌن

جامعة أكسفورد

جامعة بٌتسبرغ

وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة

Grant Program

مإسسة إقلٌمٌة/منظمة غٌر حكومٌة

مؤسسة التعاون

البحوث حول الصحة العالمٌة

Stimulate dialogue about health research
، مورٌتانٌا،لٌبٌا،  مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، الجزائرand its impact on the public in a range of
 تونس، السودان، الصومالcommunity and public contexts in
developing countries

International Engagement Awards,
Collaboration Grants, Equipment Grants

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

ًصندوق "وٌلكوم" االستئمان

Funds specific research projects in
، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن، الجزائرdiseases of poverty, which cover
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت، األردنinfectious diseases and the culture and
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر، فلسطٌنenvironment that contribute to these
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة، تونسproblems. Also supports the development
of individuals and institutions in the

Research and Training in Tropical
Diseases

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

منظمة الصحة العالمٌة

، العراق، مصر،ً جٌبوت، جزر القمر، البحرٌن،الجزائر
، عُمان، المغرب، مورٌتانٌا، لٌبٌا، لبنان، الكوٌت،األردن
، سورٌا، السودان، الصومال، السعودٌة، قطر،فلسطٌن
 الٌمن، اإلمارات العربٌة المتحدة،تونس

برنامج ِمنح

مإسسة دولٌة/منظمة غٌر حكومٌة

ًصندوق شباب المسرح العرب

http://www.who.int/tdr/svc/grants/applicatio
n-reporting-forms

tdgrant@who.int

ٌختلف

األمراض المعدٌة

http://www.yatfund.org/yatftypo3/httpdocs/i
ndex.php?id=12

info@yatfund.org

ٌختلف

الثقافة والفنون

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

