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جامعة أم القرى السعود�ة الطب والهندسة والعلوم الطب�ة http://www.uqu.edu.sa 
جامعة الملك ع,د الع+*ز السعود�ة الطب والهندسة والعلوم الطب�ة والزراعة www.kau.edu.sa

جامعة الملك ف�صل السعود�ة الطب الب�طري و الزراعة والعلوم الطب�ة www.kfu.edu.sa

مركز ال,حوث والتط9*ر – أرامكو السعود�ة السعود�ة
ول والغاز و�Bجاد الحلول المناس,ة وتق<*ر  EFكز أعمال ال,حث والتط9*ر حول عمل�ات إنتاج الب EFت

T عمل�ة االبتQار ل+*ادة موارد ال+*ت وحما�ة أسواقه المستق,ل�ة UFوتحف
www.saudiaaramco.com

ول والمعادن EFجامعة الملك فهد للب السعود�ة وك�م�ائ�ات EFالهندسة والعلوم الطب�ة و البي www.kfupm.edu.sa
جامعة الملك سعود السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم والعلوم الطب�ة التطب�ق�ة www.ksu.edu.sa

Plant Stress Genomics Research Center السعود�ة
o من خاللها lستطيع الن,اتات تحمل الظروف الملح�ة والجافة وخلق فهم  Epدراسة التقن�ات ال

o الصالحة للزراعة
Tqالزراع�ة واالرا o

Tqس,ة االراr لهذە التقن�ات ل+*ادة uFvأ
http://www.kaust.edu.sa/research/centers/plan

t.html#objt

SpaceResearch Institute السعود�ة

تطبيق الس�اسة الوطن�ة للعلوم والتكنولوج�ا السعود�ة.
 T U|وتط9*ر التكنولوج�ا مع االخذ {ع o~مجال ال,حث العل o

T� تحدد �ذە الس�اسة االول9*ات
االعت,ار الحاجات االمن�ة الوطن�ة وتخطط التنم�ة المستدامة.

o السعود�ة.
T� تط9*ر انظمة االقمار الصناع�ة وتطب�قاتها

http://www.kacst.edu.sa/en/about/institutes/P
ages/sr.aspx

King Abdullah International Medical 
Research Center

السعود�ة
 o

T� المهرة T U|مستوى المع�شة وتدر*ب ال,احث T U|ات إ� منتجات تقوم بتحس uFنقل نتالئج المخت
مجتمع العنا�ة الصح�ة.

www.kaimrc.med.sa

King Abdulaziz City for Science and 
السعود�ة o جميع المجاالت اال�اد�م�ة

T� تقن�ة مستدامة للتخط�ط www.kacst.edu.sa
King Faisal Specialist Hospital & 

Research Centre 
السعود�ة o ب�ئة {حث�ة وتعل�م�ة متQاملة

T� تقد�م العنا�ة الصح�ة www.kfshrc.edu.sa

National Wildlife Research Center السعود�ة
اجراء الدراسات المختلفة- التغذ�ة والسلوك وعمل�ات اال�ض- المتعلقة {المجتمعات المعادة.

العمل ع� االصناف االخرى داخل وخارج المناطق المحم�ة.
www.nwrc.gov.sa

Dhahran Research and Technology 
Center

السعود�ة l£*ــــع عمل�ات تط9*ر التكنولوج�ا الحديثة ودعم التعاون.
www.bakerhughes.com/company/centers-of-

excellence/technology-centers/dhahran-and-rio-
de-janeiro-technology-centers

King Abdullah International Medical 
Research Center

السعود�ة ال,حوث الطب�ة الحي9*ة www.ksau-hs.edu.sa

جمة EFسلمان لل,حوث وال UFمركز األم السعود�ة
o تط9*ر المجتمع 

T� سلطان والمسا�مة UFجامعة األم o
T� o~خلق ب�ئة مناس,ة تدعم ال,حث العل

من خالل تقد�م الخدمات ال,حث�ة واالس©شارات وr̈£ المعرفة وأعمال أعضاء �يئة التدر¦س 
 o ªpنتاجهم ال,حBو T U|وال,احث

http://info.psu.edu.sa

Riyadh College of Dentistry and 
Pharmacy

السعود�ة الص�دلة والعلوم الطب�ة www.riyadh.edu.sa

جامعة دارالعلوم السعود�ة الهندسة وتقن�ة المعلومات www.dau.edu.sa
جامعة الف�صل السعود�ة الهندسة والطب والعلوم www.alfaisal.edu/
»ل�ة المعرفة السعود�ة الطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة http://www.mcst.edu.sa/

ة نورة ب¬ت ع,د الرحمن UFجامعة األم السعود�ة العلوم والص�دلة وتكنولوج�ا المعلومات www.pnu.edu.sa
جامعة الملك سعود بن ع,دالع+*ز السعود�ة الطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة www.ksau-hs.edu.sa

جامعة شقراء السعود�ة الطب والهندسة والعلوم التطب�ق�ة www.su.edu.sa
جامعة المجمعة السعود�ة الطب والهندسة والعلوم التطب�ق�ة www.mu.edu.sa/

جامعة الملك ع,د® للعلوموالتقن�ة السعود�ة الهندسة والعلوم http://arabic.kaust.edu.sa
جامعة عفت السعود�ة الهندسة والعلوم www.effatuniversity.edu.sa

Ibn Sina National College السعود�ة الطب والص�دلة www.ibnsina.edu.sa
جامعة الطائف السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة http://www.tu.edu.sa/
جامعة الدمام السعود�ة الطب والهندسة والعلوم التطب�ق�ة www.ud.edu.sa

University College of Jubail السعود�ة الهندسة www.ucj.edu.sa
Jubail Industrial College السعود�ة الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات www.jic.edu.sa

Prince Mohammad University السعود�ة الهندسة والعلوم http://www.pmu.edu.sa/
جامعة طي,ة السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة www.taibahu.edu.sa

Yanbu Industrial College السعود�ة الهندسة والعلوم www.yic.edu.sa



Yanbu University College السعود�ة الهندسة والعلوم http://www.yuc.edu.sa/
جامعة الملك خالد السعود�ة الطب والهندسة والعلوم www.kku.edu.sa

جامعة القص�م السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة www.qu.edu.sa
جامعة الجوف السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة www.ju.edu.sa

Sulaiman Al Rajhi University السعود�ة الطب والعلوم الطب�ة http://sr.edu.sa
جامعة جازان السعود�ة الطب والهندسة والعلوم www.jazanu.edu.sa
جامعة حائل السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة www.uoh.edu.sa
جامعة ال,احة السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة http://portal.bu.edu.sa
جامعة نجران السعود�ة الهندسة والطب والص�دلة والعلوم التطب�ق�ة http://portal.nu.edu.sa

Fahd bin Sultan University السعود�ة الهندسة والعلوم http://www.fbsu.edu.sa/
جامعة تبوك السعود�ة الهندسة والطب والعلوم والعلوم التطب�ق�ة www.ut.edu.sa

مركز الملك فهد لل,حوث الطب�ة السعود�ة
o المجال الصo³ ووحدات 

T� ات العامة والمتخصصة uFا{طة ومتناسقة من المخت EFش,كة م
ó العلم�ة والخدمات المساندة T والµرا UFز التمvاأل{حاث وفرق الدراسات ومرا

http://kfmrc.kau.edu.sa

Gulf research center السعود�ة �عمل مركز {حوث الخليج ع� تزو*د برامج واrشطة اال{حاث الجد�دة {جميع دخله http://grc.kcorp.net

المركز الجام·o أل{حاث السمنة السعود�ة
o مجال السمنة ومضاعفاتها، وBرساء أسس 

T� ة T UFيتطلع المركز إ� إجراء ال,حوث الطب�ة المتم
T التخصصات العلم�ة المختلفة، وتدر*ب الµوادر الوطن�ة ع� نقل وتط9*ر  U|التعاون المثمر ب

التقن�ات الحي9*ة الحديثة.
www.obesitycenter.edu.sa

Center of Excellence in Biotechnology 
Research

السعود�ة
o عدد من المجاالت عن ط<*ق دعم ال,حوث تحت 

T� o u»والتطور التكنولو o~ال,حث العل T UFتحف
o الجامعات السعود�ة

T� تم االنتهاء منها مؤخرا o Epالدراسة وال,حوث ال
http://coebio.ksu.edu.sa

International Association for Dental 
Research 

السعود�ة T الصحة الفم9*ة ع� مستوى العالم U|س· إ� تقدم ال,حث وز*ادة المعرفة لتحس½ www.riyadh.edu.sa/iadr

معهد قطر ل,حوث الطب الحيوي قطر البحوث الطبية الحيوية http://www.qbri.org.qa
معهد قطر ل,حوث الحوس,ة قطر البحوث الحوسبية المتعددة المجاالت http://qcri.org.qa

 o~الصندوق القطري لرعا�ة ال,حث العل قطر
رعاية البحث العلمي في مجاالت الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، 

والعلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية والفنون
http://www.qnrf.org

o لأل{حاث ودراسة الس�اسات u¿المركز العر قطر العلوم االجتماعّية والتاريخّية وبخاّصة في جوانبها التطبيقية http://english.dohainstitute.org
مركز بروكنجز الدوحة قطر األبحاث السياسية المستقلة المتعلقة بالشؤون االجتماعية واالقتصادية والجيوسياسية http://www.brookings.edu

RAND-Qatar Policy Institute قطر التعل�م والعنا�ة الصح�ة والطاقة واالمن http://www.rand.org/qatar.html
Qatar Environment and Energy 

Research Institute
قطر البحوث المتعلقة بالطاقة والبيئة http://www.qeeri.org.qa

Cornell University-Qatar Campus قطر العلوم واالهندسة واالداب والزراعة و�Áئة االrسان http://www.cornell.edu
Qatar International Academy for 

Security Studies (QIASS)
قطر الدراسات المتعلقة باالمن http://www.qiass.org

المعهد الملoÆ لدراسات الدفاع واألمن (قطر)
قطر األبحاث المتعلقة بالدفاع واألمن http://www.rusiqatar.org

ISESCO Center for promotion of 
scientific reasearch

قطر ادارة الم�اە وال�µم�اء واله�درولوج�ا واالس©شعار عن {عد وعلوم الب�طرة والحيوان
http://www.icpsr.org.ma/?Page=showInstitute&

InstituteID=SARC1458&CountryID=Qatar

o قطر
T� واحة العلوم والتكنولوج�ا قطر

إجراء األبحاث التطبيقية في مجاالت الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

http://www.qstp.org.qa

معهد التنم�ة االدار*ة قطر البحوث االدارية http://www.iad.gov.qa
Qatar Shell Research & Technology 

Centre
قطر o قطر

T� ساعد قطاع الطاقةl o Epتط9*ر وتنف�ذ التكنولوج�ات ال
http://www.shell.com.qa/en/products-
services/qatartechnology/general.html

مركز قطر ل,حوث القلب واالوع�ة الدم9*ة قطر ابحاث سريرية http://www.qatarcardio.org/
Qatar Carbonates and carbon storage 

research center
قطر علوم االرض والهندسة

http://www3.imperial.ac.uk/qatarcarbonatesan
dcarbonstorage

مركز الخليج لال{حاث قطر
القضايا االقتصادية والطاقة واألنظمة السياسية والعالقات الخارجية وقضايا األمن والدفاع 

والقضايا البيئية وأبحاث العلوم والتكنولوجيا
http://www.grc.net/

Edison Research قطر البحوث التسويقية والمسحية http://www.edisonresearch.com/
آراء لل,حوث واإلس©شارات قطر الدراسات واإلستشارات التسويقّية http://www.ararac.com



Qatar Mobility Innovations Center قطر التكنولجيا الالسلكية http://www.quwic.com/

Sustainable Energy Research 
Laboratory/Texas A&M University at 

Qatar
قطر الطاقة الشمسية والسياسة البيئية http://www.serl.info

جامعة قطر قطر
االداب، العلوم، الهندسة، الصيدلة، االدارة واالقتصاد، القانون، التربية، الشريعة والدراسات 

االسالمية.
http://www.qu.edu.qa

College of the North Atlantic Qatar قطر دراسات االعمال، والهندسة التكنولوج�ة والعلوم الصح�ة وتكنولوج�ا المعلومات https://www.cna-qatar.com

Northestern University in Qatar قطر االتصاالت واالعالم http://www.qatar.northwestern.edu
Georgetown University /School of 

foreign service in Qatar
قطر الخدمات الخارجية والفنون الليبرالية http://qatar.sfs.georgetown.edu

Stenden Univerity Qatar قطر تكنولوجيا المعلومات واالدارة http://www.stenden.com

HEC Qatar قطر االدارة http://www.exed.hec.edu/locations/qatar

Virginia Commonwealth University in 
Qatar

قطر االداب والتصميم http://www.qatar.vcu.edu

Texas A&M University at Qatar قطر الهندسة http://www.qatar.tamu.edu

Weill Cornell Medical College in Qatar قطر الطب http://qatar-weill.cornell.edu

University of Calgary Qatar قطر التمريض http://www.qatar.ucalgary.ca
UCL Qatar قطر م�م وممارسة المعارض والمتاحف EFاالثار ودراسات ال http://www.ucl.ac.uk/qatar

o م�لون- قطر u³جامعة »ارن� قطر العلوم البيولوج�ة، غدارة االعمال، االح�اء الحساب�ة، علم الحاسوب، ونظم المعلومات http://www.qatar.cmu.edu

مكتب ال,حث العل~o / جامعة قطر قطر الدراسات البيئية، أبحاث الغاز
http://xn--mgbeh7c1c.xn--

wgbl6a/ar/offices/research/index.php?

مؤسسة حمد الطب�ة قطر البحوث الطبية http://www.hmc.org.qa

معهد ال,حوث االجتماع�ة واالقتصاد�ة المسح�ة قطر البحوث االقتصادية واالجتماعية http://sesri.qu.edu.qa

مركز السدرة للطب وال,حوث قطر
الرعاية السريرية،  التعليم الطبي، البحوث الطبية الحيوية

http://www.sidra.org

المنظمة الخل�ج�ة لل,حث والتط9*ر قطر االنشاءات http://www.gord.qa
اأكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا مصر البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

المــــــركز القــــــــومى للــــبحوث مصر
للصناعة  والصحة العامة وسائر المقومات الرئيسية لإلقتصاد القومى فى نطاق السياسة 

العامة للدولة وإرتباطها بخطط التنمية.
www.nrc.sci.eg

المعهد القومى لعلوم البحار و المصياد مصر الحفاظ وتنمية وحماية المسطحات المائية المختلفة ومواردها الطبيعية www.niof.sci.eg
National Research Institute of 
Astronomy and Geophysics 

(NRIAG)
مصر

علم الفلك وÁحوث الفضاء وال,حوث الشمس�ة وعلم الزالزل والجيومغناط�س�ة والµه<Áاء 
الجيولوج�ة والطاقة الحرار*ة الجيولوج�ة وق�اس الجاذب�ة والجيود½س�ا والدينام�Qا الجيولوج�ة 

وتحر»ات ط,قات االرض
www.nriag.sci.eg

Egyptian Petroleum Research 
Institute

مصر بحوث البترول
www.epri.sci.eg

National Authority for Remote 
Sensing and Space Sciences

مصر االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
www.narss.sci.eg

جامعة االسكندرية مصر أبحاث متنوعة www.alex.edu.eg



جامعة أسيوط مصر

مياه الجوفية وتنمية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية والداجنة  وكذلك  حماية  البيئة  
وتنمية  الصناعة  وترشيد  االستهالك  والطاقة  ،  وكذلك  التخطيط  العمرانى  
واالمراض  المهنية باالضافة إلى جميع مشروعات تطوير التعليم العالى في كل 

استراتيجياته

www.aun.edu.eg

جامعة الفيوم مصر للتعليم  والبحث  العلمي  وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
www.fayoum.edu.eg

جامعة القاهرة مصر بحوث علمية تنموية شامله
www.cu.edu.eg

جامعة المنصورة مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.mans.edu.eg/
جامعة المنوفية مصر بحوث علمية تنموية شامله www.menofia.edu.eg

جامعة عين الشمس مصر بحوث علمية تنموية شامله www.shams.edu.eg
جامعة اإلسكندرية مصر بحوث علمية تنموية شامله www.alexu.edu.eg

جامعة أسوان مصر بحوث علمية تنموية شامله www.aswu.edu.eg
جامعة بني سويف مصر بحوث علمية تنموية شامله www.bsu.edu.eg/

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مصر بحوث علمية تنموية شامله www.ejust.edu.eg

جامعة حلوان مصر بحوث علمية تنموية شامله www.helwan.edu.eg
جامعة بور سعيد مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.psu.edu.eg/
جامعة سوهاج مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.sohag-univ.edu.eg/

جامعة قناة السويس مصر بحوث علمية تنموية شامله www.scuegypt.edu.eg
جامعة طنطا مصر بحوث علمية تنموية شامله www.tanta.edu.eg

جامعة الزقازيق مصر بحوث علمية تنموية شامله www.zu.edu.eg
الجامعة األمريكية في القاهرة مصر بحوث علمية تنموية شامله www.aucegypt.edu
الجامعة البريطانية في مصر مصر بحوث علمية تنموية شامله www.bue.edu.eg

الكلية العالمية الكندية مصر بحوث علمية تنموية شامله www.cic-cairo.com
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مصر بحوث علمية تنموية شامله http://deltauniv.edu.eg/
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.must.edu.eg/

جامعة 6 أكتوبر مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.o6u.edu.eg/
جامعة سيناء مصر بحوث علمية تنموية شامله http://www.su.edu.eg/

الجامعة األلمانية في القاهرة مصر بحوث علمية تنموية شامله www.guc.edu.eg
جامعة األهرام الكندية مصر بحوث علمية تنموية شامله www.acu.edu.eg

جامعة منيا
مصر بحوث علمية تنموية شامله www.minia.edu.eg

جامعة النيل مصر بحوث علمية تنموية شامله www.nileu.edu.eg

جامعة بنها مصر بحوث علمية تنموية شامله
www.benha-univ.edu.eg

The National Telecommunications 
Institute

مصر االتصاالت المرئية www.nti.sci.eg

المركز المصري لتطوير االسمده مصر أنشطة  صناعات  اسمدة efdc@delt-fertilizer.com
المركز القومى لبحوث االسكان والبناء مصر بحوث االسكان والبناء www.hbrc.edu.eg

جهاز بحوث ودراسات التعمير مصر التنمية والتعمير الشامل www.housing-utility.gov.eg

مرتكز مصر لنقل التكنولوجيا و اإلبتكار مصر
سلسلة من المراكز التكنولوجية التخصصية تعمل كمراكز خدمية متعددة األنشطة تابعة 

لقطاع التنمية التكنولوجية
www.tic.gov.eg

The American Recearch center مصر الدعم االداري والمادي لل,حوث ومشار*ــــع المحم�ات http://www.arce.org/main/grants

Agriculture Research Center مصر

ات�ج�ات الوطن�ة للتنم�ة الزراع�ة �عمل المركز ع�: EFظل االس o
T�

l oساعد ع�  Epلتول�د تدفق مستمر من التكنولوج�ات ال o
EÜوالتطب� ó اجراء ال,حث العل~o االسا

ز*ادة االنتاج�ة وتقل�ل »لفة االنتاج
 T U|نقل التكنولوج�ات إ� مجتمعات المزارع

http://www.arc.sci.eg/

Electronic Research Institute (ERI) مصر ون�ات واالتصاالت والحاسوب والمعلومات�ة EFµمجاالت االل o
T� o

EÜال,حث النظري والتطب� www.eri.sci.eg



National water research center مصر البحوث المائية http://www.nwrc-egypt.org/

المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء مصر

يضم أحد عشر معهد وهم  معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة ومعهد بحوث المنشآت 
الخرسانية ومعهد بحوث اإلنشاءات والمنشآت الجيوتكنيكية ومعهد بحوث الهندسة 
الجيوتكنيكية ومعهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية ومعهد بحوث التشييد وإدارة 
المشروعات ومعهد بحوث العمارة ومعهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة 

مواد البناء ومعهد بحوث فيزيقيا المنشآت والعوامل البيئية المحيطة ومعهد بحوث
 األعمال الكهروميكانيكية فى المبانى ووحدة التدريب والدراسات الحضرية

http://www.hbrc.edu.eg/

الجامعة األميركية في القاهرة مصر مراكز بحثية متعددة www.aucegypt.edu

Global network of dryland research
 institutions

مصر
o الصحارى ليتم استغاللها {ط<*قة مستدامة 

T� اجراء ال,حوث بهدف استكشاف الموارد الطب�ع�ة
o الزراعة

T�
www.gndri.net

Hydraulics Research Institute مصر الهندسة اله�درول�ك�ة وعلم االنهار واالrشاءات اله�درول�ك�ة www.hri-egypt.org
Egyption Solar research center مصر البحوث الشمسية www.solarec-egypt.net/

Advanced Technology Lab مصر o تركز ع� منتجات وخدمات ما�كروسوفت Epاللغ9*ات وعلم المحت9*ات ال www.research.microsoft.com/

Chinese-Egyptian Research Center مصر
o االقتصاد  

T� كة EFا{حاث مش UFمن خالل تحض Ýوم T U|الص T U|التعاون وال̈£ا�ات ب T U|تحس
والتجارة والتكنولوج�ا

www.helwan.edu.eg/chinese/

The Academy of Scientific 
Research & Technology

مصر
o مجاالت علم�ة مختلفة ودعم المراvز ال,حث�ة المعن�ة {العلوم الجد�دة 

T� شجيع ال,حثl
وعلوم المستق,ل www.asrt.sci.eg

Academy of Scientific Research & 
Technology

مصر
o ط<*ق واحد 

T� ة لال{داع ح�ث يندمج التعل�م وال,حث والتكنولوج�ا*Ýالقدرات الم oÞتح
يؤدي إ� ß̈»ات ا{داع�ة تهدف منتجاتها إ� حل المشQالت االقتصاد�ة والوطن�ة.

www.mucsat.sci.eg

Central Metallurgical Research 
Institute

مصر بحوث المعادن
www.cmrdi.sci.eg/

The National Institute for Standards مصر
تقد�م ت©بع معايUF الق�اس الدول�ة من خالل الحاظ ع� المعايUF الوطن�ة االساس�ة للàم�ات 

*ائ�ة وتحقيق الوحدات القاعد�ة والمشتقة وr̈£ �ذە الوحدات T UFالف www.nis.sci.eg
Research Institute of 

Ophthalmology
مصر بحوث امراض العيون

www.rio.sci.eg

Theodor Bilharz Research Institute مصر
 o~د  والجهاز الهض,µتص�ب ال o Epاالخص تلك الÁم {االمراض المزمنة وQشخ�ص والتحl

 ó و UFالف o
ã¿اÁ9د ال,µوالمسالك البول�ة ن©�جة لل,لهارس�ا والتهاب ال www.tbri.sci.eg

The Institute for Field Research مصر o ال,حث والتدر¦س
T� T UFامج ع� مستوى المنطقة وضمان التم uFتقد�م نطاق واسع من ال www.ifrglobal.org

Sugar Crop Research Institute مصر البحوث الزراعية وباالخص المتعلقة بالسكر www.scrieg.com

Public Opinion Research Center مصر البحوث المتعلقة باستطالع الرأي العام
http://cu.edu.eg/page.php?pg=contentFront/Su

bSectionData.php&SubSectionId=106

Egypt Nanotechnology Center مصر تكنولوجيا النانو www.egnc.gov.eg
Information Technology Academia 

Collaboration
مصر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات www.itida.gov.eg

Sustainable Sciences Institute مصر Ýاراجوا ومQن� o
T� إدارة برامج صح�ة علم�ة وعامة www.sustainablesciences.org

Social Research Center مصر البحوث االجتماعية
http://www.aucegypt.edu/research/src/Pages/d
efault.aspx

The Cynthia Nelson Institute for 
Gender and Women’s Studies

مصر درسات المرأه
http://www.aucegypt.edu/GAPP/IGWS/Pages/d

efault.aspx

The Desert Development Center مصر تنمية الصحارى
http://www.aucegypt.edu/research/ddc/Pages/

default.aspx
The Economic and Business 

History Research Center
مصر البحوث االقتصادية وتاريخ االعمال

http://www.aucegypt.edu/research/ebhrc/Page
s/default.aspx

El-Khazindar Business Research 
and Case center

مصر بحوث االعمال
http://www.aucegypt.edu/Business/kcc/pages/

default.aspx



Yousef Jameel Science and 
Technology Research Center

مصر الهندسة والعلوم
http://www.aucegypt.edu/research/jameel/Pag

es/default.aspx

Coastal Research Institute مصر
مراق,ة تطور الساحل الشماح�o المÝي ودراسة دينام�ك�ة ضفافه وا�جاد طرق تحQم كفؤة 

o الزراع�ة الق�مة والم¬شæت 
Tqلفة لحما�ة المناطق المأ�ولة واالراQوفعالة من ح�ث الت

الصناع�ة والبTp التحت�ة من مشا�ل التع<*ة
http://www.nwrc.gov.eg/nwrc/newpage3.htm 

Agriculture Engineering research 
institute

مصر
o تهدد المكننة وتط9*ر تقن�ات واالت جد�دة مناس,ة  Epاجراء ال,حوث ع� المشا�ل الحقل�ة ال

للظروف المÝ*ة
www.aenri.org

The Egyptian Center for Economic 
Studies (ECES)

مصر البحوث االقتصادية www.eces.org

The John D. Gerhart Center for 
Philanthropy & Civic Engagement

مصر الدراسات االنسانية
http://www.aucegypt.edu/research/gerhart/Pa

ges/default.aspx
Pan Arab Research Center مصر بحوث االسواق http://arabresearch.iniquus.com/

Veterinary Serum and Vaccine 
Research Institute

مصر حما�ة الحيوانات والدواجن من االمراض من خالل انتاج 50 مطعوم حيوي مختلف
www.vsvri-eg.com

The National Center for Education 
Research

مصر البحوث التربوية http://ies.ed.gov/ncer/

The National Center for Radiation 
Research and Technology

مصر {حوث االشعاعات واالشعاعات الصناع�ة والتقانات الحي9*ة
www.eaea.org.eg

National Center for Nuclear Safety 
and Radiation Control

مصر البحوث النووية www.eaea.org.eg/ncnsrc.html

Ancient Egypt Research Associates مصر االثار www.aeraweb.org

Alexandria Dental Research Center مصر طب االسنان www.adrcegypt.com

معهد التبين للدراسات المعدنية مصر
تطوير الصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات المرتبطة بها في جمهورية مصر 

العربية
www.tims-eg.com

المركز المصري لبحوث الرأي العام مصر

مركز مستقل، ال يوجد له أية انتماءات حزبية أو سياسية، إلجراء بحوث الرأي العام 
بحيادية ومهنية. يلتزم المركز بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة األعمال، 
وعامة الناس بمعلومات موثوق بها عن مستوى واتجاهات الرأي العام بخصوص 

الموضوعات والسياسات ذات االهتمام العام.

baseera.com.eg

معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة مصر
أحد المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والذى يعمل فى مجال األراضي

والمياه والنبات والسماد بما يتمشى مع البعد البيئي وهو القاطرة التى تقود التنمية 
الزراعية المستدامة بمصر

www.sweri-eg.com

The research council عمان

بناء قدرات ال,حث
 o ªpال,ح T UFتحقيق التم

بناء نقل المعرفة واالمساك {الق�مة.
تد�م ب�ئة مناس,ة لل,حث واال{داع.

www.trc.gov.om

Agricultural Production Research 
Centre 

عمان ال,حوث الزراع�ة research@omantel.net.om 

Directorate General of Agriculture and 
Livestock Research

عمان  o
΅ الزراعة والموا

A'Sharqiyah University عمان الهندسة www.asu.edu.om

Al Musanna College of Technology عمان الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات www.act.edu.om

Caledonian College of Engineering عمان الهندسة www.cce.edu.om

Dhofar University عمان الهندسة www.du.edu.om/



German University of Technology in 
Oman

عمان الهندسة www.gutech.edu.om/

Ibra College of Technology عمان الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات Ibra College of Technology
Middle East College عمان والهندسة والعلوم والتكنولوج�ا www.mecit.edu.om

Oman Medical College عمان الص�دلة والعلوم www.omc.edu.om
Sur University College عمان الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات www.suc.edu.om/

جامعة نزوى عمان الهندسة و الص�دلة www.unizwa.edu.om

Jordan Badia Research and 
Development Centre 

األردن
T ط<*قة الحاە التقل�د�ة ومستوى  U|التنم�ة المستدامة لب�ئة ال,اد�ة االردن�ة والحفاظ ع� وتحس

o تحافظ ع� الموارد الطب�ع�ة Epالمع�شة للمهاج<*ن تحت برامج االدارة ال
www.badia.gov.jo

National Energy Research Center األردن
o مجال استخدامالطاقة الجد�دة والمتجددة 

T� ة�ê*>اجراء الدراسات وال,حوث والمشار*ــــع التج
o والطاقة الشمس�ة وطاقة ال<*اح والµتلة الحي9*ة والطاقة الجيوحرار*ة Ep*+المحل�ة مثل الصخر ال

http://www.nerc.gov.jo/

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني األردن

أحد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا. وعليه توسع 
االهتمام من التركيز على إدارة المخزون المعلوماتي الوطني فقط إلى إدارة التكنولوجيا 

الحكومية بما فيها إدارة وتشغيل مركز المعلومات الحكومي والحكومة االلكترونية وإدارة 
النطاقات األردنية من عائلة  jo. باإلضافة إلى تزويد المؤسسات الحكومية بخدمات 

االنترنت والبريد االلكتروني والرقابة على حسن استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات في 
المؤسسات الحكومية.

http://www.nitc.gov.jo/

Natural Resources Authority األردن

وضع السياسات الالزمة لتطوير واستغالل الثروات المعدنية ومصادر الطاقة.
أجراء الدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية والفنية والدراسات 

االقتصادية للمصادر الطبيعية في المملكة.
وضع الخطط والبرامج لتطبيق التشريعات المتعلقة بالمجاالت المتعددة للثروة الطبيعية في 

األردن.
إصدار رخص التنقيب والتعدين والمقالع وحقوق التعدين.

اإلشراف على أعمال التنقيب عن البترول والمعادن في المملكة وعقد االتفاقيات الدولية الخاصة 
بالتنقيب عن البترول والتعدين.

زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي وذلك عن طريق توفير كافة المعلومات 
الالزمة لتشجيع االستثمار.

www.nra.gov.jo

Royal Scientific Society األردن العلوم والتكنولوجيا www.rss.jo
National Center for Agricultural 

Research and Extension
األردن البحوث الزراعية التطبيقية http://www.ncare.gov.jo/

MonoJo األردن التقانات الحيوية والبحوث الصيدالنية www.monojo.com.jo
King Hussein Institute for 
Biotechnology and Cancer

األردن التقانات الحيوية وبحوث السرطان http://www.khibc.jo/

Applied Scientific Research Fund األردن
اع وÁناء انماذج االول�ة لهم وlس9*ق نتائج ا{حاثهم  EFسج�ل براءات االخl o

T� T U|ع EFمساعدة المخ
ودعم ال̈£»ات المتفرعة الناشئة

www.asrf.jo

American Center of Oriental 
Research

األردن o المنطقة
T� مختلف المجاالت {االخص {مجال الثار o

T� شجيع ال,حث والم¬شوراتl www.acorjordan.org

Jordan Research and Education 
Institute

األردن البحوث الطبية www.altabatessummit.org/redi/

National Center for Agricultural 
Research and Technology Transfer 

األردن  oناء القدرة الوطن�ة لل,حث الزرا�Áاجراء وت¬سيق ال,حث ونقل التكنولوج�ات و musaf@ncartt.gov.jo

International Food Policy Research 
Institute

األردن o الحلول المستدامة للقضاء ع� الج9ع والفقر
T� ال,حث www.ifpri.org

The Higher Council for Science 
and Technology 

األردن
 oبناء القدرات الوطن�ة العلم�ة والتكنولوج�ة وضمان تنميتها المستمرة من خالل ز*ادة الو�

o وتقد�م الدعم المادي لالrشطة العلم�ة والتكنولوج�ة وlشجيع 
EÜالتطب� o~ال,حث العل}

 o~والعال oالمح� T U|*9ومؤسسات ال,حث ع� المست T U|ال,احث T U|التواصل ب
www.hcst.gov.jo

Pharmaceutical Research Unit األردن البحوث الصيدالنية www.pru.com.jo



Al Urdun Al Jadid Research Center األردن التنمية المستدامة http://www.ujrc-jordan.net/

مركز دراسات الشرق األوسط األردن

مركز متخصص في إجراء البحوث والدراسات واالستشارات وعقد الندوات والمؤتمرات 
وحلقات البحث العلمية المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط، ويهدف إلى توفير الدراسات 
وتقديم االستشارات التي تساعد في تطوير األردن وتنميته في كافة المناحي، وخدمة 

المنطقة العربية وتدعيم استقاللها، وتوعية المثقفين األردنيين والعرب والمسلمين وإيجاد 
مناخ ثقافي فكري يخدم مصالح الوطن واألمة، وتوفير المعلومات الدقيقة والعلمية 

للباحثين، ورعاية المبدعين منهم، واإلسهام في التنمية الثقافية والفكرية والسياسية العامة 
في األردن والمنطقة وتسديدها.

www.mesc.com.jo

جامعة عمان األهلية االردن علم الحاسوب، الهندسة، الصيدلة، نظم المعلومات www.ammanu.edu.jo
جامعة الشرق األوسط االردن www.meu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة االردن الهندسة، الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات www.asu.edu.jo
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا االردن الهندسة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات www.psut.edu.jo

الجامعة األردنية االردن الطب، الصيدلة، الهندسة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات www.ju.edu.jo
جامعة البتراء االردن الصيدلة، الهندسة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات www.uop.edu.jo
جامعة اإلسراء االردن الهندسة، الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات www.isra.edu.jo

جامعة البلقاء التطبيقية االردن /http://www.bau.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
جامعة جدارا االردن /www.jadara.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
جامعة جرش االردن /http://www.jpu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

جامعة آل البيت االردن /http://www.aabu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
الجامعة الهاشمية االردن الطب، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات http://www.hu.edu.jo/
جامعة الزرقاء االردن الهندسة، الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات www.zu.edu.jo

جامعة الطفيلة التقنية االردن /http://www.ttu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
الجامعة األمريكية في مادبا االردن www.aum.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
جامعة الحسين بن طالل االردن /http://ar.ahu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

جامعة اليرموك االردن /http://www.yu.edu.jo الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
جامعة مؤتة االردن الطب والهندسة www.mutah.edu.jo

جامعة فيالدلفيا االردن الهندسة، الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات www.philadelphia.edu.jo
جامعة الزيتونة األردنية االردن الهندسة، الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات http://www.zuj.edu.jo/
الجامعة األلمانية األردنية االردن الهندسة وتكنولوجيا المعلومات www.gju.edu.jo

الجمع�ة ال9µ*©�ة لتقدم الطفولة الع<�Áة ال9µ*ت
o , »ما lساعدة ع� تط9*ر أ{حاث علم�ة إضافة  u¿العالم العر o

T� ة�Á EFتط9*ر الطفولة الم,كرة وال
 o

T� إ� المواد التحل�ل�ة وال©شخ�ص�ة و التقن�ة لم ت©ناولها المؤسسات الحكوم�ة أو التعل�م�ة
�Áة المعاíة EFال

http://www.ksaac.org.kw/

Kuwait Institute for scientific research ال9µ*ت
o االمور المتعلقة {الصناعة والموارد الطب�ع�ة 

T� وخاصة o
EÜوالتطب� o~شجيع ال,حث العلl

o {مس· لخدمة ا�داف  التنم�ة  Tpمن مكونات القتصاد الوط ó والغذائ�ة واي مكون اسا
القتصاد�ة والتكنولوج�ة والعلم�ة

http://www.kisr.edu.kw/

IRIS International Development 
Seismology 

ال9µ*ت الحصول ع� وادارة وr̈£ الب�انات المتعلقة {الزالزل
http://www.iris.edu/workshops/2013/kuwait_a

si/

American University of the Middle East ال9µ*ت الهندسة والتكنولوج�ا www.aum.edu.kw

Australian college of Kuwait ال9µ*ت الهندسة www.ack.edu.kw

9Áّ*ة EFمركز ال,حوث ال ال9µ*ت
o الدول الع<�Áة. و�و �قّدم خدمات 

T� ة�Á EF9ّ*ة ع� التط9*ر المّطرد للÁ EFعمل مركز ال,حوث ال�
م

ñ
م مب¬ّ�ة ع� األ{حاث الم�دانّ�ة لجميع مست9*ات التعل

ñ
ت<9Áّ*ة، و*¬تج أدوات تعل

http://www.erckuwait.org/

Center for Gulf Studies 9*تµال ال,حوث اال�اد�م�ة www.auk.edu.kw/cgs
Centre for Research in Environmental 

Radiation
ال9µ*ت االشعاعات الب�ئ�ة http://www.crer.kuniv.edu.kw/

Kuwait Oil Company ال9µ*ت ول EFحوث الب} www.kockw.com
Kuwait University ال9µ*ت الطب والص�دلة والهندسة وعلم الحاسوب http://www.kuniv.edu/ku



Center for Advanced Mathematical 
Sciences

Lebanon {حوث العلوم ال<*اض�ة http://www.aub.edu.lb/cams/

Engineering and Scientifc research 
groups

Lebanon
o مختلف المجاالت ال,حث�ة من خالل مجموعات 

T� ار والقضا�اQمساعدة الناس لتوص�ل االف
عمل يتم تجم�عها وفقا لمجاالت اال�تمام

www.esrgroups.org

Center of Arab research and 
development

Lebanon ½س· إ� تقدم المعرفة العلم�ة وr̈£ نتائج اال{حاث والتدر*ب www.cardme.org

National Center for Geophysical 

Research
Lebanon *ائ�ة T UFال,حوث الجيو ف geophys@cnrs.edu.lb

Remote Sensing Centre Lebanon االس©شعار عن {عد rsensing@cnrs.edu.lb

Lebanese Atomic Energy Commission Lebanon
o وفحص  upالقطاع الط o

T� ز ال,حث�ة وخاصةvالصناعات والمرا o
T� استخدام مصادر االشعاع

ات uFواصدار االعتمادات للمخت
http://www.laec-cnrs.gov.lb/

Industrial Research Institute Lebanon ال,حوث والدراسات المتعلقة {اrشاء الصناعات الجد�دة www.iri.org.lb

Agricultural Research Institute Lebanon ال,حوث الزراع�ة www.lari.gov.lb 

National Council for Scientific Research Lebanon

عمل خطة للس�اسة الوطن�ة للعلوم وال,حث.
o أي قض�ة تتعلق {العلوم وس�اسة العلوم الوطن�ة.

T� تقد�م النصائح للحكومة
o النوا«o النظ<*ة والتطب�ق�ة للعلوم االساس�ة واالجتماع�ة 

T� o~شجيع ال,حث العلlدء و}
والسلوك�ة.

www.cnrs.edu.lb

Lebanese Association for Nutrition 

and Food Sciences 
Lebanon التغذ�ة وعلم الغذاء www.lebanondiet.org

National Centre for Marine Sciences Lebanon
مراق,ة المناطق الساحل�ة وال,حر عن ط<*ق اrشاء ش,كة وطن�ة للمراق,ة.

T الجماعات المهاجرة ومساvنها. UFتقي�م التن9ع المحدد عن ط<*ق تمي
o الب�ئات الساحل�ة والمائ�ة.

T� إنتاج وتح9*ل ونقل المواد
bihar@cnrs.edu.lb

American University of Beirut Lebanon الطب والعلوم الصح�ة والهندسة www.aub.edu.lb
Lebanese University Lebanon الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.ul.edu.lb

University of Balamand Lebanon الطب والعلوم الطب�ة والهندسة www.balamand.edu.lb
Beirut Arab University Lebanon الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.bau.edu.lb

Holy Spirit University of Kaslik Lebanon العلوم الصح�ة والهندسة www.usek.edu.lb
Notre Dame University Lebanon الطب والعلوم الصح�ة والهندسة www.ndu.edu.lb

American University of Science & 
Technology 

Lebanon العلوم الصح�ة والهندسة www.aust.edu.lb

Lebanese Internationl university Lebanon الص�دلة والهندسة www.liu.edu.lb
Lebanese American University Lebanon الطب والعلوم الصح�ة والص�دلة والهندسة www.lau.edu.lb

University Of Tripoli Lebanon الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة http://www.uot.edu.ly/
Arts, Sciences and Technology 

University in Lebanon
Lebanon العلوم الصح�ة والهندسة http://www.aul.edu.lb/

Islamic University in Lebanon Lebanon العلوم الصح�ة والهندسة www.iul.edu.lb
Haigazian University Lebanon ال�µم�اء واالح�اء وعلوم التغذ�ة www.haigazian.edu.lb

International University of Africa Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.iua.edu.sd
Neelain University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة http://www.neelain.edu.sd/

Alzaiem Alazhari University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.aau.edu.sd
The future University Sudan العلوم الصح�ة والتكنولوج�ا والهندسة http://www.futureu.edu.sd/

Karary University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.karary.edu.sd
Red sea University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الصح�ة والهندسة http://www.rsu.edu.sd/
Sinnar University Sudan الطب والعلوم الصح�ة والهندسة http://www.sinnaruniv.edu.sd/

Sudan University of Science & 
technology

Sudan العلوم الصح�ة والتكنولوج�ا والهندسة http://www.sustech.edu/



Sudan Academy of Sciences Sudan العلوم الحي9*ة والتكنولوج�ا الحديثة www.sas-sd.net
Kassala University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الصح�ة www.kassalauni.edu.sd

University of Medical Sciences & 
technology

Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة http://umst-edu.com/Default.aspx

The National Ribat University Sudan الطب والص�دلة والعلوم الطب�ة http://www.ribat.edu.sd/
El Mahdi University Sudan الطب والعلوم الطب�ة والتكنولوج�ا والهندسة www.elmahdi.edu.sd

Sudan Institute for research and policy Sudan االدارة االقتصاد�ة والب�ئ�ة وتكنولوج�ا المعلومات www.sudaninstitute.org

Sudan National Centre for Research Sudan
o المراvز ال,حث�ة االخرى مثل 

T� لم يتم التطرق اليها o Epاجراء ال,حوث العلم�ة التطب�ق�ة ال
الن,اتات العط<*ة والطب�ة واالس©شعار عن {عد والتقانات الحي9*ة

info@ncr.sd

TROPICAL MEDICINE RESEARCH 
INSTITUTE

Sudan {حوث امراض المناطق المدار*ة tropmed@sudanet.net

The Sugar Cane Research Centre Sudan ال,حوث الزراع�ة المتعلقة {قصب السكر www.sugarcaneres.sd
AGRICULTURAL RESEARCH 

CORPORATION
Sudan

o ت¬تج التكنولوج�ات واالنظمة المطلÁ9ة لضمان انتاج�ة مستدامة  Epتط9*ر وتطبيق ال,حوث ال
للمحاص�ل الزراع�ة

www.arcsudan.sd

American Institute for Yemeni Studies ال�من
T المجتمعات  U|ال�من وتط9*ر الروا{ط اال�اد�م�ة ب o

T� قدم المركز الموارد االساس�ة لدعم ال,حث�
اال�اد�م�ة ال�من�ة واالم<*ك�ة

http://www.aiys.org/

The French Centre in Sana’a for 
Archaeology and Social Sciences 

ال�من
o تعTp {االثار  Epس�ة أو �من�ة أو عالم�ة الrدء وت¬سيق ودعم ال,حث المجرى من ق,ل فرق فر}

*ا EF*وار o
E¿ة وجيبو�Á>ال�من وش,ه الج+*رة الع o

T� والعلوم االجتماع�ة
www.cefas.com

Council of American Overseas 
Research Centers 

ال�من
T ع� المحافظة ع�  UFك EFسان�ة واالجتماع�ة مع الrالعلوم اال o

T� االخصÁدعم ال,حث المتقدم و
o وفهم وتفسUF المجتمعات الحديثة

Tاث الثقا� EFسج�ل الlو
http://caorc.org

Permaculture Research Institute ال�من الزراعة www.permaculturenews.org

Yemeni Scientific Research Foundation ال�من o الجمهور*ة ال�من�ة من خالل ß̈اvة مع القطاع الخاص.
T� o~تط9*ر ال,حث العل www.ysrf.org.ye

The Social Research and Development 
Center (SRDC)

ال�من  www.srdcyemen.org

جامعة عدن ال�من الهندسة و الص�دلة والطب والعلوم الصح�ة www.aden-univ.net
جامعة العلوم الحديثة ال�من الهندسة و الص�دلة والطب والعلوم الصح�ة http://www.ust.edu/ustj/

موت للعلوم والتكنولوج�ا TÝجامعة ح ال�من الهندسة والطب www.hust.edu.ye
جامعة الحد�دة ال�من الهندسة و العلوم الطب�ة http://www.hoduniv.net.ye/

جامعة تعز ال�من الطب والعلوم الصح�ة و الهندسة وتقن�ة المعلومات http://tzu-edu.com/
جامعة األحقاف ال�من الطب والعلوم الصح�ة و الهندسة وتقن�ة المعلومات www.ahgaff.edu
جامعة األندلس ال�من الهندسة وتقن�ة المعلومات www.andalusuniv.net

جامعة العلوم الحديثة ال�من الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات http://ums-edu.com/
National University ال�من الهندسة وعلوم الصحة www.nu.edu

جامعة زايد - معهد للبحوث االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية

اإلمارات العربية المتحدة

يهدف المعهد الى تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمنطقة. ويركز في بحثه على مجاالت عديدة مثل تكلفة المعيشة ونوعية الحياة، 

والجوانب االجتماعية للتنمية االقتصادية، وتمكين 'اإلناث والمشاركة في األنشطة 
االقتصادية، والتعليم، وأسواق العمل،

http://www.zu.ac.ae



كلية دبي لإلدارة الحكومية اإلمارات العربية المتحدة
هدف الكلية لتعزيز إمكانيات اإلدارة الحكومية عن طريق زيادة قدرات المنطقة على 
اعتماد سياسات عامة فعالة لتنفيذ برامج البحث والتدريب، كما تنظم الكلية منتديات 

ومؤتمرات دولية لتشجيع تبادل األفكار والنقاش حول السياسات العامة في الوطن العربي
http://www.dsg.ae

مركز االمارات للدراسات االستراتيجية 
واالبحاث

اإلمارات العربية المتحدة

إجراء الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة باألمن القومي والرفاهة 
االجتماعية واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي 

. ً خصوصاً، والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية عموما
 

تقديم برامج خاصة لخدمة المجتمع، من خالل تنظيم عدد من الفعاليات العلمية والثقافية، 
مثل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة والحلقات الدراسية 
والمحاضرات العامة، والتي تبحث في الموضوعات المتصلة بعمل المركز واهتماماته 
البحثية. كما يساهم المركز بفعالية في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية من 

مواطني الدولة من خالل البرامج التدريبية. 
 

تقديم الدعم لدوائر صنع القرار الحكومية من خالل إعداد التقارير بشأن أفضل البدائل 
السياسية ذات الصلة، وكذلك توفير البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار.

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/po
rtal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=

HomePageECSSR&lang=en

مركز الخليج لألبحاث اإلمارات العربية المتحدة
إجراء بحوث العلمية محايدة سياسيا حول القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام

http://www.grc.net

Ras Al Khaimah center for 
Advanced Materials

اإلمارات العربية المتحدة المواد المتقدمة وتكنولوجيا النانو www.rakcam.com

Abu Dhabi University اإلمارات العربية المتحدة علوم البيئة والهندسة وعلم الحاسوب www.adu.ac.ae
American University in Dubai اإلمارات العربية المتحدة الحاسوب وتكنولوج�ا المعلومات وعلم الحاسوب والهندسة www.aud.edu
Canadian University of Dubai اإلمارات العربية المتحدة الهندسة والعلوم التطب�ق�ة والتكنولوج�ا وعلوم الصحوة والب�ئة والعلوم واالداب www.cud.ac.ae

Dubai School of dental medicine اإلمارات العربية المتحدة طب االسنان www.dsdm.ac.ae
The British University in Dubai اإلمارات العربية المتحدة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات http://buid.ac.ae/

Petroleum Institute اإلمارات العربية المتحدة الهندسة والعلوم واالداب ومركز ا{حاث الغاز www.pi.ac.ae
Rochester Institute of technology اإلمارات العربية المتحدة الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وبرمجة الحاسوب http://dubai.rit.edu/

University of Sharjah اإلمارات العربية المتحدة الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات وطب االسنان والص�دلة وعلوم الصحة www.sharjah.ac.ae
Ajman University of science and 

technology
اإلمارات العربية المتحدة الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات وطب االسنان والص�دلة وعلوم الصحة www.ajman.ac.ae

New York University- Abu Dhabi اإلمارات العربية المتحدة الهندسة والعلوم http://nyuad.nyu.edu

United Arab Emirates University اإلمارات العربية المتحدة الهندسة وتكنولوج�ا المعلزمات والطب وعلوم الصحة والعلوم االrسان�ة واالجتماع�ة www.uaeu.ac.ae

Khalifah University اإلمارات العربية المتحدة الهندسة www.kustar.ac.ae
Higher Colleges of technology اإلمارات العربية المتحدة �ندسة التكنولوج�ا وخدمات الحاسوب والمعلومات وعلوم الصحة www.hct.ac.ae

Institute for Social and Economic 
Research

اإلمارات العربية المتحدة التنمية االجتماعية واالقصادية www.zu.ac.ae

UD Center for Research and 
Consultancy

اإلمارات العربية المتحدة البحوث التي تهدف للنمو االقصادي www.ud.ac.ae

Rashid Center for Diabetes and 
Research

اإلمارات العربية المتحدة االبحاث المتعلقة بمرض السكري www.rcdr.ae

Dubai Harvard Foundation for 
Medical Research (DHFMR)

اإلمارات العربية المتحدة االمراض http://www.dhfmr.hms.harvard.edu/

The Environmental Center for Arab 
Towns

اإلمارات العربية المتحدة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة http://en.envirocitiesmag.com/

Masdar Institute of science and 
technology

اإلمارات العربية المتحدة الطاقة واالستدامة www.masdar.ac.ae



CSEM-uae اإلمارات العربية المتحدة
o االسواق {استخدام احدث 

T� اال{داع T U|وتحس o u»والتكنولو o~إضافة ق�مة لنتائج ال,حث العل
ات uFالتكنولوج�ات  والخ

www.csem-uae.com

National Center for Documentation 
& Research

اإلمارات العربية المتحدة المصادر الع<�Áة الغUF مستغلة أو المهملة www.cdr.gov.ae

The International Center for 
Biosaline Agriculture (ICBA)

اإلمارات العربية المتحدة o الب�ئات الهامش�ة
T� ال,حث والتط9*ر www.biosaline.org

 o Tpو التق o~للتوثيق العل o Tpالمركز الوط توrس
o توفUF المعلومات والوثائق 

T� o Tpوالتق o~للتوثيق العل o·الجام o Tpالمهمة األساس�ة للمركز الوط
العلم�ة والتقن�ة إ� المجموعة العلم�ة التوrس�ة.

http://www.cnudst.rnrt.tn/indexar.html?accueil
_ar

مركز الدراسات وال,حوث االقتصاد�ة واالجتماع�ة توrس ال,حوث االقتصاد�ة واالجتماع�ة http://www.ceres.rnrt.tn/index.php?accueil_fr

o لعلوم و تكنولوج�ات ال,حار Tpالمعهد الوط توrس

o الم�ادين المتعلقة {صفة م,اß̈ة أو غUF م,اß̈ة {ال,حر ومواردە: 
T� تط9*ر برامج ال,حث التعاقد�ة

الص�د ال,حري، الفالحة، الب�ئة ال,ح<*ة، تكنولوج�ا وعلوم ال,حار   
o مختلف الش,Qات الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة ذات العالقة {علوم ال,حار   

T� المشاركة
*ة واالقتصاد�ة ع� السواحل  TÝشطة الحrحل المشا�ل المتعلقة ب©نم�ة األ o

T� المسا�مة
والم�اە اإلقل�م�ة   

T والعلماء.    U|المعارف ونتائج ال,حوث لفائدة أصحاب القرار والمهني £̈r
o علوم ال,حار والموارد ال,ح<*ة   

T� ف المستد�مÝاتخاذ القرارات للت o
T� العمل »أداة للمسا�مة

r ö£ الثقافة ال,ح<*ة وتحس�س العامة لحما�ة ال,حر والمحافظة ع� تنوعه 
T� المسا�مة

 o u»البيولو

http://www.instm.rnrt.tn

معهد ال,حوث الب�ط<*ة توrس o م�دان العلوم الب�ط<*ة
T� شطة ال©شخ�ص وال,حث والتجاربrّل أQ} ف المعهد {الق�ام

ñ
�Qل http://www.iresa.agrinet.tn/ar/instit/p_irvt.htm

The mediterranean Science 
Commission

توrس ال,حوث ال,ح<*ة www.ciesm.org

National Institute of Applied Science 
and Technology

توrس
التقانات الحي9*ة وال�µم�اء والطاقة والنقل وعلم الحاسوب وتكنولوج�ا االتصاالت و�ندسة 

العلوم
 http://www.insat.rnu.tn/

National School of Engineers of Sfax توrس المصادر الطب�ع�ة والب�ئة وعلم المواد والهندسة الم�Qان�ك�ة www.enis.rnu.tn

National Institute of Scientific and 
Technical Research

توrس
التقانات الحي9*ة للن,ات واال�µم�اء التطب�ق�ة وعلم االرض والحما�ة الب�ئ�ة و الطاقة وتحل�ة 

الم�اە
webmaster@inrst.rnrt.tn

The Regional Institute of Computer 
Science and Telecommunications 

(IRSIT)
توrس تكنولوج�ا المعلومات وتكنولوج�ا االتصاالت الحديثة N/A

ESSECT توrس التجارة العالم�ة واالقتصاد  http://www.essect.rnu.tn/
The National Center for Nuclear 
Science and Technology (CNSTN)

توrس الهندسة النوو*ة http://www.cnstn.rnrt.tn/

The Centre of Biotechnology of Sfax توrس إنتاج االن+*مات والمستق,الت و�ندسة جينات االصناف الن,ات�ة ومعالجة المخلفات الصناع�ة http://www.cbs.rnrt.tn/eng/home

The Pasteur Institute توrس o الصحة العامة
T� o~ال,حث العل www.pasteur-international.org

National Agricultural Research 
Institute of TunNational Institute of 

Agronomic Research of Tunisia (INRAT)
توrس

*اء الحي9*ة  T UFوالمحاص�ل وال,حوث المتعلقة {الف o
T¿االخص االنتاج الحيواÁالعلوم الزراع�ة و

وال,حوث االجتماع�ة واالقتصاد�ة
http://www.anpe.nat.tn/arboretum/INRAT.htm

National Institute of Rural engineering 
research, Water and Forests

توrس
o مجاالت الم�اە والغ,ا{ت والهندسة ال<*ف�ة 

T� اعداد الس�اس�ة الوطن�ة لل,حث o
T� المسا�مة

o �ذە المجاالت
T� إضافة إ� ترت�ب وتطبيق جميع االل,حوث العلم�ة

www.inrgref.agrinet.tn/an

Institute of Arid Areas- Medenine توrس
 o

T� ة التصحرÁوحما�ة الموارد الطب�ع�ة ومحار oاجراء ال,حوث الالزمة لتنم�ة القطاع الزرا�
المناطق الجافة والصحراو*ة

http://www.ira.agrinet.tn

Center for Maghrib Studies in Tunis توrس جميع المجاالت اال�اد�م�ة http://www.cematmaghrib.org/



جامعة قاõس توrس الهندسة و العلوم http://www.univgb.rnu.tn/arabe/index-ar.htm

جامعة قفصة توrس الهندسة والعلوم www.ugaf.rnu.tn
University of Sfax توrس الطب والهندسة وعلوم الصحة والتقانات الحي9*ة www.uss.rnu.tn

University of Tunis Al Manar توrس الطب وعلوم الصحة www.utm.rnu.tn
University of Carthage توrس الهندسة والتتكنولوج�ا وعلو الحاسوب www.ucar.rnu.tn
University of Monastir توrس الطب والص�دلة www.um.rnu.tn

University of Tunis توrس الهندسة والعلوم التكنولوج�ة www.utunis.rnu.tn
Cadi Ayyad University   المغرب الطب والهندسة والتكنولوج�ا http://www.uca-en.ucam.ac.ma
 oلل,حث الزرا� o Tpالمعهد الوط المغرب ال,حوث الزراع�ة http://www.inra.org.ma

 o Tpوالتق o~لل,حث العل o Tpالمركز الوط المغرب العلوم والتكنولوج ا http://www.cnr.ac.ma
مركز الدراسات وال,حوث اإلrسان�ة واالجتماع�ة 

بوجدة
المغرب ال2حوث االنسان ة واالجتماع ة http://www.cerhso.com/

Moroccan Foundation for Advanced 
Science, Innovation and Research

المغرب تكنولوج ا النانو والتقانات الحیو ة وااللكترون ات الدق قة
http://www.mascir.com/

جامعة ابن ز�ر المغرب العلوم، العلوم التطب ق ة، التكنولوج ا والتجارة http://www.uiz.ac.ma/

جامعة ابن طف�ل المغرب العلوم، االعلوم التطب ق ة، العلوم االنسان ة، والتجارة http://www.univ-ibntofail.ac.ma/

جامعة األخ9*ن المغرب الهندسة، العلوم، العلوم االنسان ة واالجتماع ة، الفنون، ادارة االعمال http://www.aui.ma/en/

جامعة الحسن األول المغرب العلوم والتقن ات، العلوم القانون ة واالقتصاد ة واالجتماع ة، التجارة http://www.uh1.ac.ma

T الشق) U|ع) o
T¿جامعة الحسن الثا المغرب الطب، طب االسنان، الصیدلة، العلوم، الهندسة http://www.uh2c.ac.ma

o المحمد�ة
T¿جامعة الحسن الثا المغرب

الرياضيات الصرفة والتطبيقية, المعلوميات, العلوم الفيزيائية, الكيمياء, العلوم البيولوجية, علوم الحياء 
واألرض, العلوم اإلنسانية واالجتماعية, علوم القضاء واالقتصاد. http://www.univh2m.ac.ma

جامعة السلطان موالي سل�مان المغرب العوم والتكنولوج ا http://www.usms.ma

ö جامعة س�دي محمد بن ع,د المغرب الطب، الصیدلة، العلوم والتكنولوج ا http://www.usmba.ac.ma
 oجامعة شع�ب الد»ا� المغرب العلوم التطب�ق�ة، العلوم ، التجارة http://www.ucd.ac.ma

جامعة ع,د المالك السعدي المغرب العلوم التطب ق ة، العلوم والتقن ات، العلوم االنسان ة واالجتماع ة http://www.uae.ma

جامعة محمد األول المغرب الطب، الصیدلة، العلوم، االداب http://www.ump.ma/

جامعة محمد الخامس أvدال المغرب الهندسة، التقن ات، العلوم http://www.um5a.ac.ma

 oÞ¦9جامعة محمد الخامس الس المغرب الطب، طب االسنان، الصیدلة، المعلومات ة http://www.um5s.ac.ma

جامعة موالي إسماع�ل المغرب علوم، اداب، اقتصاد http://www.umi.ac.ma

المدرسة الوطن�ة للهندسة المعمار*ة المغرب الهندسة المعمارCة http://www.archi.ac.ma/

المدرسة الوطن�ة للفالحة {مكناس المغرب الزراعة http://www.enameknes.ma/

High Technology School in Moraooco المغرب الهندسة
http://www.hightech.edu/new/accueil.html

INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
FORMATION EN TECHNOLOGIE 

ALIMENTAIRE
المغرب الغذاء والصیدلة البیولوج ة

http://www.isfort-maroc.com/

Ecole Hassania des Travaux Publics 
المغرب

ال<*اض�ات وتكنولوج�ا المعلومات والجيوماتكس والهندسة الµه<Áائ�ة واالتصاالت المرئ�ة 
واله�درول�Qا والب�ئة والمناخ

http://www.ehtp.ac.ma/

 T U|المدرسة المحمد�ة للمهندس المغرب الهندسة http://www.emi.ac.ma/



Ecole Nationale de l'Industrie Minérale 
(ENIM) 

المغرب المعلومات ة والهندسة وعلوم االرض
http://www.enim.ac.ma

ISESCO Center for Promotion of 
Scientific Research (ICPSR)

المغرب
جميع مجاالت العلوم والتكنولوج�ا و*ركز ع� المجاالت المهمة مثل التقانات الحي9*ة 

وتكنولوج�ا النانو والطاقة المتجددة وتكنولوج�ا المعلومات والزراعة والغذاء والطب والص�دلة
http://www.icpsr.org.ma

مركز {حوث الب�ئة الجامعة المس©نÝة العراق الب�ئة http://environmentcenter.uomosul.edu.iq

The American Academic Research 
Institution in Iraq

العراق
o أي مجال 

T� سان�ة وعلم الجتماع وعلوم الطب�عة »ما تقوم ب©سه�ل ال,حوث القائمةrالعلوم اال
 o~ا�اد�

http://www.taarii.org

الجمع�ة العراق�ة للتغذ�ة وسالمة الغذاء العراق ال,حوث المتعلقة {التغذ�ة isnfs2001@yahoo.com
الجمع�ة العراق�ة لتقن�ات ومصادر الطاقة ال,د�لة 

والمستجدة
العراق {حوث الطاقة irq_appi_phy@yaho.com

ر العراق�ة T UFجمع�ة الل العراق {حوث �ندس�ة mosame_11@yahoo.com
الجمع�ة العراق�ة لتقن�ات األجهزة الطب�ة العراق ال,حوث المتعلقة {االجهزة الطب�ة Iamet_iamfo@yahoo.com
الجمع�ة العراق�ة لتكنولوج�ا المعلومات العراق ال,حوث المتعلقة بتكنولوج�ا المعلومات talalalzuhairi@yahoo.com

 oÆجمع�ة العراق لهواة الالسل العراق ال,حوث الهندس�ة management@iraq-ars.org
جمع�ة العلم والمعرفة العراق ال,حوث العلم�ة knsaknsa2004@hotmail.com

جمع�ة ص�انة المصادر الوراث�ة والب�ئ�ة العراق�ة العراق ال,حوث المتعلقة {الب�ئة agerciraq@gmail.com

o العراق�ة
T¿جمع�ة علوم اإلنتاج الحيوا العراق ال,حوث الب�ط<*ة maishakso@yahoo.com

جمع�ة علوم الدواجن العراق�ة العراق ال,حوث الب�ط<*ة ipsaorg@yahoo.com
 o u»الجمع�ة العراق�ة للنانوتكنولو العراق  o u»ال,حوث المتعلقة {النانو تكنولو farscien2007@yahoo.com

الجمع�ة العراق�ة لل,حوث والدراسات 
ات�ج�ة EFاإلس

العراق ات�ج�ة EFال,حوث والدراسات االس iraqcrss@gmail.com

 o
ã¿الجمع�ة العراق�ة للتحسس النا العراق ال,حوث الهندس�ة smalitokmachi@yahoo.com

جمع�ة علوم الن,اتات الطب�ة العراق�ة العراق ال,حوث الزراع�ة alniaimi45@yahoo.com
الجمع�ة العلم�ة لل,حوث والدراسات 

ات�ج�ة EFاإلس
العراق ات�ج�ة EFال,حوث والدراسات االس suhel_ftlaui@yahoo.com

Áة EFالجمع�ة العراق�ة لعلوم ال العراق ال,حوث الزراع�ة mahdi2000a2000@yahoo.com
الجمع�ة العراق�ة للموارد المائ�ة العراق ال,حوث المتعلقة {الموارد المائ�ة aziz947@yahoo.com

الجمع�ة ال�µم�ائ�ة العراق�ة العراق {حوث علم�ة ك�م�ائ�ة
mohjw1981@yahoo.com

العراق جمع�ة المستق,ل لدراسات {حوث الطاقة {حوث الطاقة hasanshker@yahoo.com
جمع�ة ال�µم�اء الحي9*ة ال£*<*ة العراق ال,حوث الطب�ة s.biochemist.2001@gmail.com

الجمع�ة العلم�ة لصناعة األسنان العراق�ة العراق ال,حوث الطب�ة dia.ofiraq@yahoo.com
*اء الطب�ة T UFجمع�ة الف العراق *اء الطب�ة T UFحوث الف} tahseenalrubai@yahoo.com
جمع�ة األورام ال£*<*ة العراق ال,حوث الطب�ة tahseenalrubai@yahoo.com

الجمع�ة العراق�ة للبول�مرات العراق {حوث علم�ة ك�مائ�ة ali_almoali@yahoo.com
Iraqi Telecommunication Research Centre العراق االتصاالت المرئ�ة http://www.trc-iq.org

Digital Communications Centre العراق االتصاالت الرقم�ة None

Microwave and Navigation Centre العراق ال,حوث المتعلقة {الموجات الدق�قة None

Precision and Electronic 
Microprocessor Centre

العراق ال,حوث المتعلقة {المعالجة الدق�قة None

Control and Mechatronics Centre العراق {حوث التحQم والم�Qاترونكس None
Software and Systems Integration 

Centre
العراق االنظمة المتQاملة None

Intelligent Systems Centre العراق االنظمة الذك�ة None
Telematics Centre العراق التحQم عن {عد None

Computer Networks and Internet 
Centre

العراق ال,حوث المتعلقة {الش,Qات None

الهيئة العراق�ة للحاس,ات والمعلومات�ة العراق ون�ة EFµالحاس,ات االل http://www.icci.edu.iq



مركز {غداد ال{حاث الفضاء العراق الفلك والفضاء  o
T¿و EFµال يوجد موقع ال

مركز الخليج لال{حاث القضا�ا االقتصاد�ة والطاقة واألنظمة الس�اس�ة والعالقات الخارج�ة وقضا�ا األمن والدفاع والقضا�ا الب�ئ�ة وأ{حاث العلوم والتكنولوج�االعراق http://www.grc.net
م¬شأة الت9*ثة لال{حاث النوو*ة العراق الطاقة النوو*ة  o

T¿و EFµال يوجد موقع ال

 o Tpيئة التعل�م التق� العراق
o مجاالت الجودة، والطاقة ال,د�لة والمتجددة، والطاقة الجد�دة والمتجددة، 

T� o Tpالتعل�م التق
 o ãpوالتلوث البي

http://www.fte.edu.iq

o ل,حوث ال£طان والوراثة الطب�ة
Eالمركز العرا� العراق {حوث ال£طان والوراثة http://www.iccmgr.org

مركز ال,حوث النفس�ة الدراسات االستطالعية ذات الصلة بقضايا المجتمع الساخنة، والبحوث الميدانية والتطبيقية المتخصصة بقدرات اإلنسان العقلية واإلبداعية وفوق الحسية وتدريبها وتطويرها وتنميتها وتقديم المشورة العلمية والفنية والنفسية والمشاركة في حركة بناء وتنمية المجتمع، والدراسات ذات الصلة بعلوم الباراسايكولوجيالعراق http://www.esprc.uobaghdad.edu.iq
o ال<*ادي ل,حوث ال£طان Tpالمركز الوط العراق بحوث السرطان http://www.bccru.uobaghdad.edu.iq

مركز أ{حاث ابن س�نا العراق
كي,ات الدوائ�ة الû̈£*ة  EFحوث ال}

ibn_sina_center@ind-research.org, 
ibn.sina.center@google.com, 
ibn_sina_center@google.com

وك�م�او*ة EFم�او*ة والب�µمركز ال,حوث ال العراق
 البحوث والدراسات العلمية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على المستوى التطبيقي 

اوعلى المستوى النظري
cprc@ind-research.org,  

centerpetrochem@yahoo.com

مركز {حوث الطاقة والب�ئة العراق
البحوث والدراسات العلمية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح 

، طاقة الكتلة الحيوية solarenergy@ind-research.org, solarenergy_iraq@yahoo.com
العراق مركز {حوث ابن الب�طار بحوث المواد االولية لالدوية Tel: 07711831053

مركز الرازي لل,حوث وانتاج العدد ال©شخ�ص�ة العراق
البحوث المتعلقة بالتشخيص المختبري لالمراض الجرثومية و الطفيلية والفسيولوجية وتحضير 

وانتاج العدد التشخيصية  المستخدمة في مختبرات التحليالت المرضية
alrazi@ind-research.org, 

razi2007_com@yahoo.com
o للتعبئة والتغل�ف Tpالمركز الوط العراق البحوث والدراسات الفنية واالقتصادية والتسويقية على كافة مواد التعبئة والتغليف ncp_iq@ind-research.org, ncp_iq@yahoo.com

 o~مركز كردستان للتكنولوج�ا وال,حث العل العراق  o~التكنولوج�ا وال,حث العل  o
T¿و EFµال يوجد موقع ال

مركز {حوث وBنتاج األدو*ة الب�ط<*ة العراق ات الدوائ�ة الب�ط<*ة TÝنتاج المستحBحوث و} vet.drugs@ind-research.org, vet_research@yahoo.com
دار الطراز لل,حوث ال¬س�ج�ة العراق {حوث الصناعة ال¬س�ج�ة Daraltaraz@ind-research.org

مركز ال,حوث الب�ئ�ة العراق ال,حوث الب�ئ�ة Uterc2004@yahoo.com
مركز {حوث الطاقة والوقود العراق {حوث الطاقة uotefrc@yahoo.com

وحدة {حوث مصنع المستق,ل العراق ال,حوث الهندس�ة allakassim@yahoo.com
 oوحدة التصام�م واالنتاج الصنا� العراق  oالتصم�م المتعلق {االنتاج الصنا� Chem._uot@yahoo.com

وحدة {حوث العلوم التطب�ق�ة العراق {حوث علم�ة أساس�ة

appsciencesearchunit@yahoo.com
 

hyderphy@yahoo.com

وحدة {حوث تصم�م وتص¬يع القوالب العراق تصام�م القوالب الصناع�ة Researchunit2008@yahoo.com

o والمواد المتقدمة u»وحدة {حوث النانوتكنلو العراق ال,حوث المتعلقة بتكنولوج�ا النانو
nanorescent@uotechnologe.edu.iq

وحدة {حوث تحل�ة الم�اە/ الجامعة التكنولوج�ة العراق {حوث الم�اە
bldconst@uotechnology.edu.iq

مركز {حوث وعالج امراض الدم العراق ال,حوث المتعلقة {أمراض الدم Emacenter2005@yahoo.com
مركز {حوث امراض السكري العراق ال,حوث المتعلقة {مرض السكري Must_daib_cent@yahoo.com

وحدة ا{حاث البول�مرات/ الجامعة المس©نÝ*ة العراق {حوث علم�ة أساس�ة
Pru_sci@yahoo.co.uk

مركز علوم ال,حار العراق ال,حوث المتعلقة {علم ال,حار mscbasra@mscbasra.com
مركز ا{حاث البول�مرات/ جامعة ال,Ýة العراق {حوث علم�ة أساس�ة basrhscaffaris@yahoo.com

مركز ا{حاث النخ�ل والتمور العراق {حوث زراع�ة Date.palm_center@yahoo.com
وحدة ا{حاث الخل�ة والتقن�ة الحي9*ة العراق ال,حوث الحي9*ة والتقن�ات الحي9*ة dhamiasuker@yahoo.com

وحدة {حوث تحل�ة الم�اە/ جامعة ال,Ýة العراق {حوث الم�اە

alicology@yahoo.com
 

basrahuniv123@yahoo.com

 o TpيÁ9وحدة االعتالل اله�موغل العراق {حوث طب�ة drmk_hassan@yahoo.com
وحدة {حوث الب�ئة العراق ال,حوث الب�ئ�ة Qadsci2001@yahoo.com

كة EFوحدة {حوث االمراض المش العراق ال,حوث الزراع�ة والب�ط<*ة Moh_rodhan@yahoo.com
وحدة ال<*اض�ات الحي9*ة العراق {حوث علم�ة أساس�ة biomathematic@yahoo.com



 o
E¿مركز ال,حث والتا��ل المعلوما العراق {حوث تكنولوج�ة nidhalka@it.kuirag.com

وحدة الفرات االوسط ال{حاث ال£طان العراق ال,حوث المتعلقة {ال£طان med@uokufa.edu.iq
مركز {حوث السدود والموارد المائ�ة العراق ال,حوث المتعلقة {الم�اە Dwrrc2008@yahoo.com

مركز {حوث الب�ئة والس�طرة ع� التلوث العراق ال,حوث الب�ئ�ة Envi_rc@yahoo.com
 o
ã¿مركز ا{حاث التحسس النا العراق {حوث علم�ة �ندس�ة أساس�ة Unmore23@yahoo.com

مركز {حوث التقن�ات االح�ائ�ة العراق ال,حوث المتعلقة {التقن�ات الحي9*ة Biotechrc2003@yahoo.com
وحدة ال,حوث الطب�ة العراق ال,حوث الطب�ة medrescent@alnahrain_university.org

مركز {حوث الب�ئة المحل�ة العراق ال,حوث الب�ئ�ة icocenv@babylon-uni.com
 oÞوحدة {حوث الطب النف العراق ال,حوث الطب�ة Bad_med@yahoo.com

وحدة ال�µم�اء ال£*<*ة العراق ال,حوث الطب�ة Univ_babil@yahoo.com
 o·مركز {حوث ومتحف التار*ــــخ الطب� العراق ال,حوث التار*خ�ة Nhm_baghdad@yahoo.com

مركز الدراسات الدول�ة العراق الدراسات الدول�ة gournals@yahoo.com
9Á*ة واال{حاث النفس�ة EFمركز ال,حوث ال العراق ال,حوث االrسان�ة والنفس�ة psycohcenter@hotmail.com

T اإلrسان والحيوان U|كة ب EFوحدة األمراض المش العراق ال,حوث الزراع�ة والب�ط<*ة
zoonticdiseasesunit@yahoo.com

وحدة اال{حاث البيولوج�ة للمناطق الحارة العراق {حوث علم�ة أساس�ة Tropicalunit_bag@yahoo.com
وحدة االس©شعار عن {عد العراق {حوث علم�ة أساس�ة Sensing.remote@gmail.com
وحدة المQافحة االح�ائ�ة العراق ال,حوث الزراع�ة والب�ط<*ة Agri_abughraib@yahoo.com

وحدة ا{حاث النخ�ل العراق ال,حوث الزراع�ة Datepalm_agri@yahoo.com
وحدة {حوث االمراض االنتقال�ة ال£*<*ة العراق ال,حوث الطب�ة dr_saadhasan@yahoo.com

وحدة ال,حوث االقتصاد�ة العراق ال,حوث االقتصاد�ة واالدار*ة eru_2010_52@yahoo.com
وحدة الµشف الم,كر عن ßطان الثدي وعنق 

الرحم
العراق ال,حوث المتعلقة {ال£طان

Nedic_brca@yahoo.co.uk
وحدة {حوث وعالج السمنة العراق ال,حوث الطب�ة obrtu@kmc.edu.iq
وحدة {حوث الن,اتات الطب�ة العراق ال,حوث الزراع�ة Ulmoplmdu27@yahoo.com

مركز {حوث الموارد الطب�ع�ة العراق ال,حوث المتعلقة {الموارد الطب�ع�ة Crnr_hq@tikrituniversity.edu.iq
وحدة االس©شعار عن {عد/ جامعة تك<*ت العراق {حوث علم�ة �ندس�ة أساس�ة tikritremote@yahoo.com

وحدة اال{حاث المQان�ة العراق متعدد االختصاصات Sru.diyala@gmail.com
مركز ا{حاث اال�وار العراق متعدد االختصاصات Marshes_center@yahoo.com

وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة واالس©شعار عن 
{عد

العراق متعدد االختصاصات
raheemabdan@yahoo.com

o الفرات u¿وحدة ا{حاث الرزازة وغر العراق ال,حوث الزراع�ة drhusaingis@gmail.com
وحدة ال,حوث الب�ئ�ة/ جامعة كركوك العراق ال,حوث الب�ئ�ة Enr_pol_kirk@yahoo.com

وحدة {حوث القطن العراق ال,حوث الزراع�ة

Cotton_mosul_ru@hotmail.com
 

Drassat2006@yahoo.com

وحدة ا{حاث الذرة الصفراء العراق ال,حوث الزراع�ة Ahmed_lehmood@yahoo.com
وحدة ال,حوث وتص¬يع ال,دائل العراق ال,حوث الطب�ة shehdshosho@yahoo.com

 o ãpوحدة {حوث التلوث البي العراق ال,حوث الب�ئ�ة Epru2007@yahoo.com
ب الملح�ة والتصحر EFوحدة {حوث ال العراق ال,حوث الزراع�ة musaibticc@yahoo.com
وحدة {حوث الطاقة ال,د�لة والمتجددة العراق {حوث الطاقة Ay52ad@yahoo.com

وحدة {حوث الطاقات المتجددة العراق {حوث الطاقة omerkalil@yahoo.com
Hawler Medical University العراق ال,حوث الطب�ة http://www.hawlermu.org/

University of Duhok العراق الهندسة والطب والعلوم والزراعة والطب الب�طري http://www.uod.ac/
University of Kurdistan Hewler العراق �ندسة وادارة الموارد الطب�ع�ة وتكنولوج�ا المعلومات http://www.ukh.ac

Salahaddine University - Hawler العراق العلوم واالداب والهندسة http://www.suh-edu.com
Soran University العراق العلوم واالداب والهندسة http://www.soran.edu.iq

University of Sulimani العراق العلوم والعلوم الطب�ة والعلوم الب�ط<*ة والهندسة http://www.univsul.org
University of Zakho العراق العلوم http://www.uoz-krg.org

The American University of Iraq العراق الهندسة وتكنولوج�ا المعلومات http://auis.edu.iq/
Dijla College العراق علم الحاسوب وال,Ý*ات والهندسة http://www.dijlahcollege.com



Cihan University العراق العلوم واالداب والهندسة http://www.cihanuniversity.edu.iq
Lebanese French University العراق دراسات الحاس,ات http://www.lfu-bmu.net

SABIS University العراق الهندسة http://www.sabisuniversity.net
Nawroz University العراق علم الحاسوب وتكنولوج�ا المعلومات http://www.nawrozuniversity.com

Ishik University العراق طب االسنان والهندسة http://iu.edu.iq
Komar University of Science 

and Technology
العراق إدارة المعلومات والهندسة http://www.komar.edu.iq

العراق جامعة {غداد الهندسة، العلوم، الزراعة، الطب، التم<*ض، الص�دلة، طب األسنان، الطب الب�طري http://www.uobaghdad.edu.iq
الجامعة المس©نÝ*ة العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، الهندسة، العلوم http://www.uomustansiriyah.edu.iq

جامعة الموصل العراق
الطب، طب االسنان، الص�دلة، الطب الب�طري، التم<*ض، الهندسة، العلوم، علم الجاسوب، 

علوم الب�ئة وتقاناتها، الزراعة
http://www.uomosul.edu.iq

جامعة ال,Ýة العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، الطب الب�طري، التم<*ض، الهندسة، العلوم، الزراعة http://www.uobasrah.edu.iq
الجامعة التكنولوج�ة العراق الهندسة، العلوم، علم الحاسوب http://www.uotechnology.edu.iq

جامعة الµوفة العراق
الطب، طب األسنان، الص�دلة، الطب الب�طري، التم<*ض، الهندسة، العلوم، علم الحاسوب، 

الزراعة
http://www.uokufa.edu.iq

جامعة تك<*ت العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، الهندسة، الزراعة، الطب الب�طري، علم الحاسوب http://www.tu.edu.iq
جامعة القادس�ة العراق الطب، الهندسة، الزراعة، الطب الب�طري، العلوم، علم الحاسوب http://www.qadissuni.edu.iq
جامعة االن,ار العراق الطب، طب االسنان، الهندسة، الزراعة، الطب الب�طري، العلوم، الحاسوب http://www.uoanbar.edu.iq
جامعة {ا{ل العراق الطب، طب االسنان، الهندسة، الص�دلة، التم<*ض، العلوم http://www.uobabylon.edu.iq
جامعة د�ا� العراق الطب، الهندسة، الزراعة، الطب الب�طري، العلوم http://www.uodiyala.edu.iq

الجامعة العراق�ة العراق الطب، الهندسة http://aliraqia.edu.iq
جامعة ك<Áالء العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، التم<*ض، الهندسة، الطب الب�طري، الزراعة، العلوم http://www.uokerbala.edu.iq
جامعة ذي قار العراق الطب، الص�دلة، التم<*ض، الهندسة، الزراعة، العلوم، علم الحاسوب http://www.thiqaruni.org
جامعة كركوك العراق الطب، التم<*ض، العلوم، الهندسة، الزراعة http://www.uokirkuk.edu.iq
جامعة واسط العراق الطب، الهندسة، العلوم، الحاسوب، الزراعة http://www.uowasit.edu.iq
جامعة م�سان العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، التم<*ض، الهندسة، العلوم، الزراعة http://www.uomisan.edu.iq

 o Tpيئة التعل�م التق� العراق الهندسة، الزراعة، الصحة http://www.fte.edu.iq
 Tpجامعة المث العراق الطب، طب االسنان، التم<*ض، الهندسة، الزراعة، طب ب�طري http://www.uoalmuthana.edu.iq

اء TÝجامعة القاسم الخ العراق الطب الب�طري، علوم الب�ئة، علوم االغذ�ة، التقانات الح�ات�ة، الزراعة http://www.uoqasim.edu.iq/
جامعة سامراء العراق الهندسة، العلوم، الزراعة www.facebook.com/SAMARRA.UNIV 
جامعة جيهان العراق الهندسة، علوم الح�اە، علم الحاسوب http://www.cihanuniversity.edu.iq
جامعة النه<*ن العراق الطب، الهندسة، العلوم www.nahrainuniv.edu.iq

ون�ة EFµائ�ة وااللÁ>هµل�ة التقن�ات ال« العراق االجهزة الطب�ة، الحاس,ات، القدرة الµه<Áائ�ة http://www.coleetech.net/
»ل�ة الرافدين الجامعة العراق الطب، طب االسنان، الص�دلة، الهندسة، علم الحاسوب http://www.coalrafidain-edu.com
T الجامع�ة U|ل�ة الحس« العراق �ندسة الحاسوب، �ندسة االجهزة الطب�ة، �ندسة االتصاالت http://www.al-husnceng.com
o ن�نوى Tpالمعهد التق العراق أنظمة الحاسوب http://www.ninevehti.com
»ل�ة دجلة الجامعة العراق تقن�ات ال,Ý*ات، علم الحاس,ات، الهندسة http://www.dijlahcollege.com
»ل�ة الرش�د الجامعة العراق الص�دلة، التحل�الت المرض�ة، علوم الح�اة http://www.alrasheed-uc.com
»ل�ة {غداد للص�دلة العراق الص�دلة http://www.bpc.edu.iq

»ل�ة الحد{اء الجامعة العراق �ندسة تقن�ات الحاس,ات، علم الحاسوب http://www.hadbauc.org
»ل�ة المعارف الجامعة العراق �ندسة تقن�ات الحاس,ات، علم الحاسوب http://www.muc-edu.org

»ل�ة شط العرب الجامعة العراق علوم الحاس,ات http://www.sa-cu.net
»ل�ة مدينة العلم الجامعة العراق مج�ات، علوم الح�اة uFندسة تقن�ات الحاس,ات، �ندسة ال� http://www.madenatalelem.com/

اث الجامعة EFل�ة ال« العراق علم الحاس,ات http://www.turathun.com
»ل�ة المنصور الجامعة العراق الهندسة ، علم الحاسوب http://www.muc.edu.iq

موك الجامعة UFل�ة ال« العراق طب االسنان، الص�دلة، التحل�الت المرض�ة، �ندسة تقن�ات الحاس,ات، علوم الحاس,ات http://al-yarmok.com

University of Raparin العراق التم<*ض واالح�اء http://www.raparinuni.org

مركز ال,حوث الزراع�ة والحيوان�ة لي�êا األ{حاث المتعلقة {الزراعة والحيوان
https://www.facebook.com/AgriculturalResearc

hCenter

مركز ال,حوث النوو*ة لي�êا
مجال االستخدامات السلم�ة للطاقة الذر*ة وتطب�قاتها 

http://www.aee.gov.ly/center_view.php?id=1



مركز {حوث التقن�ات الحي9*ة لي�êا التقن�ات الحي9*ة http://www.btrc.ly/ar/
مركز {حوث العلوم االقتصاد�ة لي�êا العلوم االقتصاد�ة http://erc.org.ly/Research.asp

مركز ال,حوث الصناع�ة *ة العظ~o ف�ما يتعلق {جميع نوا«o ال,حوث الصناع�ة لتع+*ز القدرة التقن�ة ال,حث�ةلي�êا UFالجما� o
T� oþتختص ب©نم�ة اإلقتصاد القو o Epمركز ال,حوث الصناع�ة من األجهزة الD9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7

Libya Center for transport Research and Studies لي�êا l oشك�ل مسق,ل قطاع النقل
T� المساعدة

Academy of Maritime Stuidies لي�êا الدراسات ال,ح<*ة
https://www.facebook.com/pages/Academy-of-

Maritime-Studies-Tripoli-
Libya/115755238498162

الجامعة اللي�êة الدول�ة للعلوم الطب�ة لي�êا الطب، طب االسنان، الص�دلة، تكنواوج�ا المعلومات، العلوم الصح�ة http://limu.edu.ly/ar/
األvــاد�م�ة اللي�êة لي�êا الهندسة http://www.alacademia.edu.ly

Society for Libyan Studies لي�êا علوم الطب�عة واللغ9*ات واالثار والتار*ــــخ والجغراف�ا http://www.societyforlibyanstudies.org/

o لالس©شعار عن {عد وعلوم الفضاء upالمركز اللي لي�êا علم الفضاء

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D
9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D
8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D
8%A1/154221874691413

MARINE BIOLOGY RESEARCH CENTRE (MBRC) لي�êا وة ال,ح<*ة ªFاجراء الدراسات وال,حوث المتعلقة ب©نم�ة، واستغالل، واس©ثمار ال http://www.mbrc-ly.org 
مركز ال,حوث الزراع�ة لي�êا ال,حوث الزراع�ة http://www.arc-icarda-libya.org/

Environment General Authority لي�êا
، التنم�ة المستدامة،  o ãpالقضا�ا الب�ئ�ة المعن�ة {الحفاظ ع� الموارد البيولوج�ة، التلوث البي

والتخط�ط المتQامل للمجتمع http://www.environment.org.ly/index_eng.htm

جامعة لي,ا المفتوحة لي�êا
اللغة الع<�Áة، الدراسات اإلسالم�ة، القانون، االقتصاد، المحاس,ة، اإلدارة، العلوم الس�اس�ة، 

�Áة وعلم النفس EFالتار*ــــخ، الجغراف�ا، االجتماع والخدمة االجتماع�ة،ال
�اتف: 4626700

جامعة سبها لي�êا الطب طب االسنان، التم<*ض، العلوم، االداب http://www.sebhau.edu.ly/ar/
University of Libya لي�êا http://ulibya.com  إدارة األعمال، ال©س9*ق، الحاس,ات

جامعة طرا{لس لي�êا �Áة، التقن�ة الطب�ة EFالطب، طب االسنان، الهندسة، الطب الب�طري، الزراعة، العلوم، ال http://www.uot.edu.ly/

جامعة مÝاتة
لي�êا الطب، طب االسنان، التم<*ض، الص�دلة، الهندسة، تقن�ة المعلومات، العلوم، االداب، االقتصاد http://www.misuratau.edu.ly/

جامعة عمر المختار لي�êا �Áة والعلوم EFال http://www.omu.edu.ly/
جامعة بنغازي لي�êا الهندسة، تاعلوم الطب�ة، العلوم واالداب، تقن�ة المعلومات، االقتصاد، التم<*ض http://www.uob.edu.ly/
جامعة ال+*تونة لي�êا الهندسة، العلوم، االقتصاد، االداب http://www.azu.edu.ly/

المركز النو�o للتدر*ب ع� الصناعات النفط�ة لي�êا
وك�ماو*ة EFشغ�ل وص�انة المجمعات النفط�ة والبl مجاالت o

T� إعداد كوادر فن�ة مؤ�لة للعمل {قطاع النفط
http://www.stc.edu.ly

o ول�د Tpون�ة ب EFµل�ة التقن�ة االل« لي�êا ون�ة EFµعلم الهندسة االل http://www.hiep.edu.ly

جامعة الزاو*ة لي�êا
الطب، الص�دلة، التقن�ة الطب�ة، طب االسنان، الهندسة، العلوم، الطب الب�طري والعلوم 

الزراع�ة، التم<*ض
http://zu.edu.ly

جامعة ßت لي�êا �Áة، طب األسنان، التم<*ض EFالطب، الهندسة، ال http://su.edu.ly

ون�ات القوى و معالجة االشارة EFµوحدة أ{حاث ال  T U|فلسط ون�ات القوى و معالجة االشارة EFµأ{حاث ال
http://research.ppu.edu/Research/Power-

Electronics-Unit/About
معهد الدراسات المائ�ة و الب�ئ�ة  T U|فلسط الدراسات المائ�ة و الب�ئ�ة http://wesi.najah.edu/ar/node/69

مركز السموم والتحال�ل ال�µم�او*ة والبيولوج�ة  T U|فلسط السموم والتحال�ل ال�µم�او*ة والبيولوج�ة http://www.najah.edu/ar/node/13126

مركز {حوث الطاقة  T U|فلسط http://www.najah.edu/ar/node/13146 {حوث الطاقة
ي والحد من مخاطر  TÝمركز التخط�ط الح

الµوارث
 T U|فلسط الهندسة المعمار*ة http://www.najah.edu/ar/node/16462



o والمواد u»النانوتكنولو o
T� T ّUFمركز التم  T U|فلسط  o u»أ{حاث النانوتكنولو http://www.najah.edu/ar/page/4318

مركز القدس لل,حوث الصح�ة و التغذ�ة  T U|فلسط /http://anahri.alquds.edu ال,حوث الصح�ة و التغذ�ة

 o u»و البيولو o
ã¿م�ا�µمركز التحل�ل ال  T U|فلسط ال,حوث الزراع�ة , الصناع�ة , الب�ئ�ة

http://www.alquds.edu/en/centers-and-
institutes/center-for-chemical-and-biological-

analysis.html
o الرعا�ة الصح�ة األول�ة

T� مركز التنم�ة  T U|فلسط o مجال الرعا�ة الصح�ة
T� ال,حوث http://cdphc.alquds.edu/

مركز االمراض الوراث�ة و األ�ض  T U|فلسط o مجال االمراض الوراث�ة و األ�ض
T� ال,حوث

http://www.alquds.edu/en/centers-and-
institutes/genetic-and-metabolic-diseases-

center.html
مركز علوم و تكنولوج�ا االشعاع  T U|فلسط o مجال العلوم و تكنولوج�ا االشعاع

T� ال,حوث http://www.crst.alquds.edu/

وسات UFمركز ال,حوث الطب�ة - علم الف  T U|فلسط وسات UFال,حوث الطب�ة - علم الف 
http://www.alquds.edu/en/centers-and-

institutes.html

مركز أ{حاث وقا�ة الن,ات  T U|فلسط  أ{حاث وقا�ة الن,ات
http://edu.hebron.edu/index.php/en/plant-

protection-research-center

مركز االرشاد الزرا�o والتدر*ب  T U|فلسط ال,حوث الزراع�ة
http://edu.hebron.edu/index.php/en/agricultur

al-center-for-training-extension0

وحدة األ{حاث الب�ئ�ة والطاقة المتجددة  T U|فلسط  األ{حاث الب�ئ�ة والطاقة المتجددة
http://edu.hebron.edu/index.php/en/renewable

-energy-unit0

 oوحدة التلوث االشعا�  T U|فلسط  oحوث التلوث االشعا�}
http://edu.hebron.edu/index.php/en/radiation-

pollution-lab0

وحدة علم االوÁئة والصحة المهن�ة  T U|فلسط o مجال علم االوÁئة والصحة المهن�ة
T� ال,حوث

http://edu.hebron.edu/index.php/en/unit-of-
epidemiology0

مركز اليون�سكو للتقانة الحي9*ة , التعل�م و 
التدر*ب

 T U|فلسط o مجال التقانة الحي9*ة الزراع�ة
T� ال,حوث http://bbnc.bethlehem.edu/institutes/UNESCO

Áة ) EFوحدة ال,حوث الب�ئ�ة ( الماء و ال  T U|فلسط Áة ) EFوحدة ال,حوث الب�ئ�ة ( الماء و ال http://bbnc.bethlehem.edu/institutes/WSERU

الش,كة الوطن�ة لتقانات الطاقات المتجددة سور*ا

T مختلف األطراف من مراvز {حث�ة  U|ب o
T¿والتط9*ر التقا o~مجال ال,حث العل o

T� ت¬سيق الجهود 
عTp بتط9*ر ال<*ف والحفاظ ع� الب�ئة, و»ل األفراد 

ُ
o ت Epال oوجامعات, ومنظمات المجتمع األ��

T بهذە التقانات، والمساعدة ع� وضع  الرؤ*ة المستق,ل�ة لتقانات الطاقات المتجددة  U|المهتم
o خطط التنم�ة المستدامة.

T� ح�ث �كون لهذە التقانة دور �ام}
http://syreen.gov.sy

o مجال حما�ة 
T� o~الش,كة الوطن�ة لل,حث العل

الب�ئة
سور*ا

o مجال حما�ة الب�ئة ولتطب�قات 
T� وضع الرؤ*ة المستق,ل�ة لل,حوث العلم�ة o

T� المساعدة
o خطط التنم�ة 

T� التقانات الجد�دة الصد�قة للب�ئة {ح�ث �كون لهذە التقانات دور �ام
T {ال,حوث العلم�ة  U|المؤسسات والمنظمات والجمع�ات والمهتم T U|ك ماب�êالمستدامة، وال©ش

o مجال حما�ة الب�ئة {استخدام »افة وسائل التواصل الحد�ث
T�

http://env.hcsr.gov.sy

HIGH INSTITUTE OF MARINE 
RESEARCH 

سور*ا *اء وعلوم االرض T UFم�اء والف�µعلم االح�اء ال,ح<*ة وال tu-himr@scs-net.org 

LABORATORY OF MARINE SCIENCES 
AND AQUATIC ENVIRONMENT

سور*ا
الب�ئة الساحل�ة وعلم الجينات والتطور وعلم التص¬�ف والموارد الح�ه (االسماك والن,اتات 

المائ�ة) والتقانات الحي9*ة ونوع�ة الم�اە والتلوث و تقي�م أثر الب�ئة
adibsaad@scs-net.org 

جامعة دمشق سور*ا الطب والهندسة والعلوم www.damascusuniversity.edu.sy
جامعة l̈£*ن سور*ا الهندسة والطب والص�دلة والعلوم http://www.tishreen.edu.sy/

الجامعة السور*ة الخاصة سور*ا الهندسة والطب والص�دلة  http://www.spu.edu.sy/
Arab International University سور*ا الص�دلة والهندسة www.aiu.edu.sy

جامعة ال,عث سور*ا الطب والهندسة والعلوم www.albaath-univ.edu.sy
جامعة القلمون الخاصة سور*ا الهندسة والطب والص�دلة والعلوم www.uok.edu.sy
موك الخاصة UFجامعة ال سور*ا الهندسة والعلوم http://www.ypu.edu.sy/
جامعة الوادي الدول�ة سور*ا الهندسة والعلوم www.wiu.edu.sy

الجامعة الوطن�ة الخاصة سور*ا الهندسة والعلوم www.wpu.edu.sy
جامعة الحواش الخاصة سور*ا الص�دلة www.hpu.sy



جامعة األندلس سور*ا الهندسة والطب والص�دلة  www.au.edu.sy
جامعة اإلتحاد الخاصة سور*ا الهندسة  www.ipu.edu.sy/


