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نامج   : نبذة عن البر
وسأحد  (COVID-19) يعتبر مرض متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ي يسببها فبر

وسية الت   (SARS-CoV-2) األمراض الفبر
وس كورونا المستجد ي فبر

وتصنيفه  (COVID-19) المستجد. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العامة لتفش 
 .٢٠٢٠مارس  ١١كوباء عالمي بتاري    خ 

وس ا لخطورة رسعة انتشار فبر
ً
التأثبر المتوقع عىل صحة اإلنسان والمجتمعات ومضاعفات العدوى الرسيعة، و  COVID-19 إدراك

واالقتصاد. عليه أجمعت اآلراء بأن هناك حاجة ملحة لتكثيف قدرات البحث والتطوير؛ لتطوير أدوات تشخيص أفضل وأنظمة 
ي الخطوط األمامية من إجراء فحص تشخيصي أكبر دقة ورسعة وأ

ن فن ن الصحيير مان. مراقبة وبائية فعالة. وذلك سيمكن العاملير
وس وبالتالي تقليل خطر انتشاره ي الكشف المبكر عن الفبر

 .كما ستساهم الجهود المتضافرة فن
قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز السعودي 

المسار الرسي    ع لدعم البحوث العلمية ) وث العلمية العاجلةللوقاية من األمراض ومكافحتها؛ باستحداث برنامج لتمويل البح
وس كورونا ((COVID-19) لمرض كورونا المستجد -COVID والذي يهدف إل دعم أنشطة البحث والتطوير لفهم أفضل لوباء فبر

ي المرض، آليات انتشاره، نمذجة البيانات، وتطوير  19
التشخيص الرسي    ع، وذلك من خالل تقديم منح بحثية لدراسة؛ التسبب فن

 وتطوير المزيد من االختبارات 
ً
وس بيولوجيا وس. سيؤدي برنامج الدعم إل فهم سلوك الفبر ي الحد من انتشار الفبر

وذلك للتحكم فن
  .التشخيصية وأدوات الكشف

 
  : نطاق التمويل

 وس المسبب لمرض كورونا المستجد  تطوير االختبارات التشخيصية للفبر
  المناعية )المصلية(تطوير الفحوصات 
 وس كورونا المستجد ي النشط لفبر

صد الجيتن  دعم البحوث المسحية الوبائية وأنظمة الذكاء الصناعي والب 
 وس كورونا المستجد  بحوث الصحة النفسية واالجتماعية لفبر
 وس كورونا المستجد  الدراسة الرسيرية لفبر

 

ن ومواعيد التقديم:   المستهدفي 

 ن ثحالبا .  لوطنية )الحكومية والخاصة(، والجهات غبر الربحيةاطوير والت ثالبحومراكز بالجهات  ير  والجامعات والقطاع الصناعي
   نامج هو  . 2020أبريل  25أخر موعد للتقديم عىل البر
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