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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

 COVID-19فيروس كورونا مقترح مشروع بحث نموذج طلب دعم 

COVID-19 Research Proposal Application 
 Research Project’s Information   /  .  معلومات مشروع البحث1

 .KSU-COVID19 No *             *شروعرقم امل

 الستعمال إدارة البرنامج(*)

(*Program’s admin use) 

KSU-COVID19-1-20-XXX 

افق                /             /   هSubmission date /               / 1441              تاريخ التقديم  م( 2020)املو

   Project title                    شروععنوان امل

 (/Arabic)عربي

 (/English)انجليزي 

 مجال البحث 

Research field        

 Preventionوقاية/   ☐

 Diagnosisتشخيص/    ☐

 Treatment Technologiesتقنيات عالج/   ☐

 Social & ethical aspectsجوانب اجتماعية وأخالقية/   ☐

 ---------------------------------------------------- Otherأخرى/   ☐

    ثيالبحاملنتج  وتسليم تنفيذمدة 

Research duration & submission date 
 

  Principal Investigator’s Data/  الباحث الرئيس.  بيانات 2

 Principal investigator              الباحث الرئيس

 Faculty /عضو هيئة تدريس  ☐ 

 Researcher /باحث  ☐ 

 *Studentطالب*/   ☐

 Faculty supervision is required*يتطلب إشراف عضو هيئة تدريس    *

 Full name                                               اإلسم رباعي

 (  /Arabic)عربي

 

 (  /English)انجليزي 

                                       الجامعي/الرقم الوظيفي

Employee/Student ID 
 

                                                               Genderالجنس
 

 Specialtyالتخصص/   College/Department                  القسم  /الكلية

 Academic Rank                        يةاملرتبة األكاديم

 Professor /أستاذ  ☐

 Associate Professor /مشارك أستاذ  ☐

 Assistant Professor /مساعد أستاذ  ☐

 -----------------------------------------------------    Other /أخرى   ☐

 Publication(s)                                    النشر العلمي
 

 .Tel                                                                       هاتف
 Mobile/جوال Officeمكتب/
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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

 Personal/يالشخص  KSUالجامعي/   E-mail                                           اإللكتروني بريد ال

 الدائم عنوان البريد الوطني

Permanent National Mailing Address 
 

 Research Team’s Data/  الفريق البحثي.  بيانات 3

 Full name                                             اإلسم رباعي
 القسم/الكلية

College/Department 

 ة*الصف

Status* 
 األدوار/الدور 

Role(s) 

 **تواصلال

Contact** 

     

     

     

     

     

 Technician /فني ☐  Undergraduate student /طالب بكالوريوس ☐  Postgraduate studentدراسات عليا/  طالب ☐  Researcherباحث/  ☐  Faculty عضو هيئة تدريس/  ☐ (*)

 (Permanent National Mailing Addressالبريد الوطني )عنوان (، e-mail(، بريد الكتروني )Mobile(، جوال ).Telهاتف ) (**)
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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

 Details of the Research Proposalالبحثي /  تفاصيل املشروع. 4

 *)نبذة مختصرة( شروع امل ملخص
  *باللغتين العربية واإلنجليزية

                                                                                                                                       كلمة 300 زيد عنيال *

Project Summary (Abstract)* 

*Bilingual 

*Not to exceed 300 words 

  ( Arabic/عربي)

 

 

 

 

   (English/انجليزي )

 

 

 

 

 Importance and Justifications of The Research Proposal واملبررات البحثي املقترحأهمية 

 

 

 

 

 Project Objectives                                                                                                               شروع البحثيأهداف امل

 

 

 

 

 Literature Review                                                                                                               سابقةدبيات الاأل 

 

 

 

 

 Project Methodology                                                                                                                  شروعمنهجية امل

 

 

 Project Outcome شروعاملخرجات املتوقعة من امل
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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

 Medical devices and tools  /أجهزة وأدوات طبية☐

     Computer programs and applications /حاسوبيةبرامج وتطبيقات ☐

 Tracking and follow-up investigation functions /دوال متابعة وتقص ي☐

 Prototypes /نماذج أولية قابلة لإلستخدام☐

 Discoveries and Innovations  /اكتشافات وبراءات اختراع☐

 Applied research studies(projects) /بحوث تطبيقية☐

 Project Scientific Benefit(s) شروعامل نم علمية املضافةالفائدة ال

 

 

 

 

 Beneficiaries from Project results شروعمن نتائج امل ةستفيدالجهات امل

1.  

2.  

3.  

4.  

 References   املراجع
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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

 *Proposed Budget *امليزانية املقترحة

 Researchers Incentives /مكافأة الباحثين -أوال

 Required amount /املبلغ املطلوب Effort(s) in months /الجهد بالشهور  

 الباحث الرئيس

Principal Investigator 
  

 الباحث املشارك ) ان وجد(

Co-investigator (if applicable) 
  

   Total Item /مجموع البند

: املستلزمات واملواد/ 
ً
 Expenses & Suppliesثانيا

   **Equipment & Tools /**األجهزة

   ***Software**/ *البرمجيات

   Materials /املواد

   Research Instrumentsأدوات قياس/ 

   Statisticsإحصاء/ 

   Otherأخرى/ 

   Total Item /مجموع البند

  *Total Amount /املجمـــوع الكلي*

 مالحظات هامة بخصوص بنود صرف امليزانية  Important NOTES in regards of budget disbursement items 

يتعين إرفاق الفواتير مختومة ومعتمدة بتوقيع و  يال، ر  250,000اليزيد اجمالي امليزانية عن  (*)

 ومرفقة بسند استالم من جهة الشراء. الباحث الرئيس

(*) Total budget NOT to exceed SR250,000. Invoices must be stamped & certified 

by the principal investigator & accompanied by a receipt from the place of 

purchase. 

 .Equipment must NOT include the purchase of computers, iPads, or Screens (**) تشمل األجهزة شراء أجهزة الحاسب اآللي واآليباد وشاشات العرض. ال )**( 

 )***( ال تشمل البرمجيات شراء البرامج املتوفرة في الجامعة.
(***) Software must NOT include the purchase of software programs provided by 

the KSU. 
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 روناو مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث فيروس ك
KING SAUD UNIVERSITY COVID-19 RESEARCH INITIATIVE 

                       Research Project’s Conduction Timetable البحث الجدول الزمني إلجراء مشروع    

                                                             Tasks املهام م

نسبة املهمة من حجم  Research progress in months /تقدم البحث بالشهور 

 *العمل

Task percentage of 

the total workload 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2            

3            

4            

5 

 
           

6            

7            

8 

  يالبحثاملخرج تسليم 

  تسليم التقرير النهائي 

 Project outcome submission 

 Submission of the final project report 

    

   

   

 Total percentage of tasks equals 100%% / 100)*( املجموع الكلي نسبة املهام يساوي 

 

 

 .صحيحة وأتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك جميع املعلومات املدونة بأن أقر كباحث رئيس 

I certify as a Principal Investigator that all the given information is correct, and I am responsible for the consequences. 

 قبل تقديم طلب الدعم، وتعهدي باإللتزام بها. فيروس كورونا املستجد الخاصة بمبادرة جامعة امللك سعود لبحوث أقر باطالعي على الشروط والضوابط   

I have read and accepted all participation terms and conditions provided by “KSU COVID-19 Research Initiative” prior to participation and submitting this 

application. 

  (No)ال               (Yes)       نعم              ؟هل سبق تقديم هذا املشروع إلى أية جهة أخرى 

Did you submit this project to any other place? 

 

مع "وورد" وقت فترة التقديم املعلن عنها  ال بصيغةتعبئته رسل النموذج بعد ي  

 corona19dsr@ksu.edu.sa لكتروني:بريد البرنامج اإل الىاملطلوبة  الوثائق

 طلب املقدم لدعم املقترح البحثي.الوذلك الستكمال 

Filled-in form should be sent in “Word format” during the announced 

submission period to the initiative email (corona19dsr@ksu.edu.sa), 

along with the required documents in order to complete the submitted 

proposal request. 

  Required documents املرفقات املطلوبة 

 .Attach principal investigator CV .1  .للباحث الرئيسإرفاق السيرة الذاتية  .1

 .Attach all participated research team CV(s)  .2 .لكافة الباحثين املشاركينإرفاق السير الذاتية  .2

 Attach a copy of the national identity/resident ID for all research members .4 لجميع املشاركين. من الهوية الوطنية/هوية مقيم صور  إرفاق .3

 

mailto:coronavirus19dsr@ksu.edu.sa
mailto:USRSP@ksu.edu.sa

