Arabic Website:

برنامح المسار الرسي ع لدعم البحوث العلمية لمرض كورونا المستجد ()COVID-19
https://covid19.kacst.edu.sa/grants/ar.html
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التأثب المتوقع عىل صحة اإلنسان والمجتمعات
إدراكا لخطورة رسعة انتشار رفبوس  COVID-19ومضاعفات العدوى الرسيعة ،و ر
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نطاق التمويل:
للفبوس المسبب لمرض كورونا المستجد
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